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VOORAF

Het is maandagochtend, het derde lesuur. Zomaar een biologieles in zomaar een MAVO-3-
klas. Alhoewel, zomaar? In de klas hebben 22 van de 26 leerlingen een andere moedertaal
dan het Nederlands. Zij leren op school dus via hun tweede taal. In de biologieles hebben
ze net uitleg gekregen over de werking van de peristaltiek van darmen, daarover gelezen in
hun schoolboek en de bijbehorende oefenvragen gemaakt. De docent gaat de vragen
bespreken:
Docent: En vraag zes. Mohammed.
Mohamed: "Welke invloed heeft voedingsvezel op de werking van de spieren in de wand van het

darmkanaal?" Bevordert de werking van de spieren dat 't makkelijker erdoorheen gaat.
Docent: Ja, die bevordert, stimuleert de spieren om ze goed .. Die moeten een prikkel

krijgen, en op basis van die prikkel kunnen ze zich samentrekken en ontspannen. Die
spieren hebben dus eerst een prikkel gehad en die vezels geven die prikkel aan dat
darmkanaaL Daardoor wordt het voedsel beter bewogen.

Hiermee had de beurtwisseling kunnen eindigen. De leerlingen verbeteren zonodig hun
antwoord in het schrift en de docent leidt de volgende oefenvraag in. Maar in dit geval blijft
het gesprek hangen bij vraag zes:
Jermain: Juf ik heb ze worden soepeler.
Docent: Nee. Die vezels zitten in het eten he, daar gaat het om. Voedselvezels.
Mohamed: Wat is 't dan?
Docent Wat jij gezegd hebt. Ze stimuleren de spieren.
Tolga: Stimuleren de spieren?
Docent: Ze stimuleren de werking van de spieren. Of ze prikkelen de werking van de spieren.
Leerling: Prikkel?
Docenr. Een prikkel geven.
Leerling: Wat betekent dat?
Docent: Ja wat betekent een prikkel geven?

(maakt een gebaar waarbij ze zich in de arm prikt.)
Docenr Dat is een prikkeL Iemand aanraken.
Leerling ja maar wat -
Docent: Ook die spieren. snap je?
Leerling: Nee ik snap het niet.
Tolga: ~k snap het ook niet.
Docent: Tolga dan probeer ik het nog even een keertje uit te leggen. Wie snapt een prikkel

geven aan die spieren niet? We hebben gezegd, dan wil ik het even uitleggen nog.
Heel kort. Hier.

(Gaat naar het bord en tekent een stukje darmkanaal met voedselbrokjes erin.)
Tolga: Maakt niet uit welke darm 't is?
Docent: Dat is bijvoorbeeld het darmkanaal. We stellen even de dunne darm voor. Het

voedsel moet verder gaan. Dus hier zitten de spieren in. Hier zit je voedsel in. En
voedsel dat vezelrijk is.

Tolga: Wat is vezel?
Docent: Ja, ik denk dat dat het probleem is. Wat is ve- wat is een vezel?

Stimuleren van de spieren, prikkelen van de spieren, vezelrijk voedsel. .. De les zit vol lastige
begrippen. In een klas waarin de taalachtergrond van leerlingen zo uiteen loopt kunnen zich
onverwachte moeilijkheden voordoen bij het begrip en gebruik van woorden en
zinswendingen. Het is vrijwel onmogelijk voor docenten om daarop te anticiperen. Of de
onduidelijkheden aan het licht komen is voor een belangrijk deel afhankelijk van de interactie
in de klas.
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Voornf

In het voortgezet onderwijs zijn steeds meer klassen meertalig, waardoor ook een groeiend
aantal vaklessen in een tweede taal gegeven wordt. Leerlingen leren daarbij tegelijkertijd
vakbegrippen, met allerlei onderlinge relaties, en manieren om deze in het Nederlands te
verwoorden. Het is van groot belang dat hen dat lukt, omdat ze anders vermoedelijk zonder
diploma de school zullen verlaten. Hoe functioneert dat onderwijs? Wat weten we ervan, lukt
het om in deze situatie leerstof over te dragen en tegelijk de vaardigheid in de tweede taal
verder te ontwikkelen?

Dit proefschrift is het verslag van een verkennend onderzoek naar vaklessen in een meertalige
klas. In augustus 1992 zette ik het plan op papier dat het uitgangspunt vormde voor dit
promotie-onderzoek. Dat nu, krap vier jaar later, het resultaat daarvan gepresenteerd kan
worden, is te verklaren vanuit de gunstige omstandigheden waaronder ik heb kunnen werken.
Verschillende betrokkenen wil ik voor hun aandeel daarin bedanken.

Allereerst dank ik mijn promotor Guus Extra en copromotor Korrie van Helvert. Guus
stimuleerde me om te beginnen aan het schrijven van deze dissertatie. In de inhoudelijke
keuzes en uitwerking heeft hij mij vervolgens grote vrijheid gegeven, ook al leidde dat op
onderdelen tot een resultaat dat minder de 'korrels van het strand' beschouwt dan hij wellicht
gewenst had. Dagelijkse begeleiding zoals Korrie die geeft, kan ik elke promovendus
toewensen. Haar grote betrokkenheid bij het onderzoek en deskundigheid op zowel
theoretische als praktische aspecten van het onderzoek zijn een enorme steun voor me
geweest in de afgelopen jaren.

Ook bij de praktische uitvoering van het onderzoeksplan zat het me mée. In september
1992 kreeg ik de medewerking van de conrector en docenten van de onderzoeksschool, die
ik om redenen van privacy niet met hun echte namen kan aanduiden. Freek, de conrector,
zag de potentiële waarde van het onderzoek voor de school en hielp bij de keuze van een
geschikte klas en de benadering van de vijf vakdocenten. Bram, Dirk, Helga, Gert Jan en
Henk gaven me toestemming gedurende enkele weken hun lessen aan klas Mavo 3-1 te
volgen. Tussen de lessen door waren ze steeds bereid om vragen te beantwoorden. Deze
gastvrijheid is allerminst vanzelfsprekend in het voortgezet onderwijs. Ik realiseer me dat ik
hun tot dan toe afgeschermde terrein in sommige opzichten in dit verslag met grove stappen
betreed en anderzijds vermoedelijk aan delen van hun werkveld voorbij stap die juist voor
hen belangrijk zijn. Ik hoop dat ze begrip hebben voor mijn keuze om de tweede-
taalverwervinastheorie als referentiepunt te hanteren. De leerlingen van MAVO-3 schikten
zich intussen zonder problemen in hun rol.

Onverwachts werd een uitgebreide analyse van de verzamelde data mogelijk toen ik in het
voorjaar van 1993 een onderzoeksopdracht kreeg van de Projectgroep Nederlands als Tweede
Taal, in de persoon van de portefeuillehouder voor het voortgezet onderwijs, Ton van der
Geest. Hem dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen in de verschillende fasen van het
onderzoek. Ik hoop dat ondanks de voorgenomen opheffing van de Projectgroep de
belangrijkste aanbevelingen invloed zullen hebben op de beleidsontwikkeling.

Ik kon de onderzoeksopdracht formeel vanuit de Hogeschool van Utrecht uitvoeren, terwijl
ik het dagelijkse werk in overleg met de Katholieke Universiteit Brabant verrichtte. In de
verwerking van de gegevens speelde Ria Severing-Halman, in 1993 en 1994 als onderzoeks-
assistente aangesteld bij de Hogeschool, een sleutelrol. Haar ervaring met transcriberen in
CHAT en met SPSS en haar nauwkeurige werkwijze droegen ertoe bij dat het omvangrijke
gegevensbestand verwerkt kon worden. Jolanda Verwey, stagiaire bij de Hogeschool van
Utrecht vanuit haar studie taalonderwijskunde, assisteerde in de herfst van 1994 bij de eerste
fase van het coderen van de lesprotocollen. De wensen die ik had bij de protocolanalyses
werden grotendeels vervuld dankzij de methodologische ondersteuning van Roeland van Hout
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en, op de achtergrond, Dirk Jansen. Ik ben hen veel dank verschuldigd en besef onder welke
tijdsdruk ik hen gezet heb, met name in de zomer en herfst van 1995.

Tijdens de uitvoering was ik nauwer bij de praktijk van het vakonderwijs aan meertalige
klassen betrokken in het ontwikkelwerk voor het Instituut voor Leerplanontwikkeling en
vervolgens in de nascholing van vakdocenten aan de Hogeschool van Utrecht. Van veel
collega's en oud-collega's van de SLO en de vakgroep NT2 kreeg ik zodoende de afgelopen
jaren inhoudelijke en vooral ook morele steun. In de eindfase van het onderzoek kon ik
bovendien verschillende extra hulptroepen inschakelen. Anneke Smits hielp de vele figuren
in deel II te fatsoeneren. Ian Holman vertaalde de samenvatting in het Engels. Atty Tordoir
en Hilde Hacquebord lazen het manuscript door op inhoudelijke consistentie. Stieneke
Lucassen legde de laatste hand aan de lay-out. Winifred van de Velde gaf redactionele
aanwijzingen. Tenslotte las ook Frank de Glas het manuscript bij verschillende gelegenheden
nauwgezet en kritisch door. Hij was overigens jarenlang onmisbaar uit het oogpunt van de
logistiek aan het thuisfront.

Iedereen die ik genoemd heb en alle andere vrienden en familieleden die hun belangstelling
toonden en me stimuleerden, wil ik hierbij oprecht bedanken.

Bunnik, juni 1996 Maaike Hajer
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DEEL I ACHTERGRONDEN EN OPZET VAN HET ONDERZOEK



1 LEREN IN EEN T~i'EF,DE TAAL: PROBLEEIVI OF KANS?

1.1 Inleiding

Allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs volgen lessen in vakken als aardrijks-
kunde, geschiedenis en natuurkunde, waarbij het Nederlands de instructietaal is. Deze taal
is voor velen van hen níet de moedertaal, maar hun tweede taal. Vaak zijn achterblijvende
onderwijsresultaten van deze leerlingen in verband gebracht met de complexiteit van het
binnen die vaklessen gehanteerde taalgebruik. [n deze publikatie wordt verslag gedaan van
een verkennend onderzoek naar kenmerken van dergelijk vakonderwijs via het Nederlands
als tweede taal in een meertalige klas.

Dit onderzoek bevindt zich op het raakvlak van twee ontwikkelingen in het taalonder-
wijs, die een gemeenschappelijke oorsprong hebben. De eerste ontwikkeling is de
verschuiving in doelstellingen binnen taalonderwijs van strikt linguïstische competentie
naar communicatieve competentie. In het voortgezet onderwijs leidde dat tot groeiende
aandacht voor de ontwikkeling van functionele vaardigheden voor schoolse doeleinden,
die aangeduid worden met de term 'schoolse taalvaardigheid'. Dit specifieke taalgebruik
zou namelijk een potentieel struikelblok vormen voor met name allochtone leerlingen.
Leren in een tweede taal is vanuit deze invalshoek veelal beschouwd als probleem.

De tweede ontwikkeling waarbij dit onderzoek aansluiting vindt is de didactische
benadering die in het (voornamelijk Angelsaksische) tweede- en vreemde-talenonderwijs
in zwang is en bekend staat als de 'content based approach'(CBA), de vakinhoud-gerichte
benadering. Deze laat een verschuiving zien van expliciet onderwijs van een tweede taal
naar het impliciete leren in een tweede taal als methodische aanpak in tweede-taalonder-
wijs. Vanuit deze invalshoek wordt het gebruik van een tweede taal als instructietaal in
vaklessen niet als probleem, maar juist als gunstige context voor tweede-taalverwerving
beschouwd.

De twee benaderingen lijken elkaar tegen te spreken. In dit hoofdstuk worden ze
toegelicht en afgezet tegen de vigerende inzichten in tweede-taalverwerving in een
schoolse context. Allereerst volgt een weergave van de herkomst van de aandacht voor
schoolse taalvaardigheid in de laatste decennia. Daarna komt aan de orde welke factoren
cruciaal geacht worden voor de ontwikkeling van deze vaardigheden door tweede-
taalleerders in vaklessen. Kortweg gaat het daarbij om de beschikbaarheid van begrijpelijk
taalaanbod, de gelegenheid voor de leerlingen tot taalproduktie en interactie in de klas,
alsmede de gelegenheid evaluatieve reacties te krijgen van de docent. Vervolgens wordt
aangegeven hoe deze factoren in de genoemde vakinhoud-gerichte benadering van tweede-
taalonderwijs terug te vinden zijn. Daarop volgt een plaatsbepaling van onderzoek op het
gebied van leren in een tweede taal binnen het Nederlandse taalgebied. Betoogd zal
worden dat de vraag of vakonderwijs aan een meertalige klas nu problemen of kansen
oplevert voor tweede-taalleerders, nog niet beantwoord kan worden, omdat onvoldoende
inzicht bestaat in de klasse-interactie.

1.2 De studie van schoolse taalvaardigheid sinds 1970

De aandacht voor systematische verschillen in taalgebruik tussen uiteenlopende groepen
taalgebruikers en situaties is vooral sinds het eind van de jaren zestig gegroeid. In die
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periode was de opvatting van Chomsky (1965) invlcedrijk, die inhield dat de taalweten-
schap zich vooral bezig diende te houden met de linguïstische competentie van een 'ideale
taalgebruiker in een homogene taalgemeenschap'. Hymes ( 1972) meende dat dit perspec-
tief te eng was, omdat er binnen een taalgemeenschap juist sprake is van grote variatie in
taalgebruik. Mensen spreken niet allemaal op dezelfde wijze en variëren hun taalgebruik
bovendien in uiteenlopende situaties. Hymes poneerde de opvatting dat er naast kennis
van het taalsysteem ook kennis van de regels van taalgebruik nodig is, die per situatie
kunnen verschillen. Om een taal te kunnen gebruiken is volgens Hymes daarom een
communicatieve competentie nodig, waarbinnen twee regelsystemen te onderscheiden zijn:
dat van de linguïstische kennis en dat van de sociolinguïstische kennis. Deze belangrijke
toevoeging is door velen als uitgangspunt genomen voor onderzoek naar taalvariatie, met
name ook naar opvallende verschillen in taalgebruik op school en in uiteenlopende
sociaal-economische milieus. De publikaties van Bernstein (1971) en in Nederland van
Stijnen en Vallen ( 1981) en Huls (1982) zijn daar voorbeelden van.

Hoe is deze nieuwe invalshoek nu uitgewerkt voor de schoolse context? Van de Aals-
voort 8c Van der Leeuw (1992) geven een historisch overzicht van de aandacht voor de
rol van taal in schoolse leerstofoverdracht binnen met name het voortgezet onderwijs. Zij
zien het werk van de Britse commissie die zich onder voorzitterschap van Bullock op de
rol van Engels bij het leren bezon, als het startpunt van deze ontwikkeling. Het eindrap-
port van de commissie ( Bullock 1975) bevat naast een analyse van de rol van taal bij het
leren in alle schoolvakken vele aanbevelingen tot het formuleren en realiseren van een
taalbeleid voor het gehele voortgezet onderwijs, onder de noemer Language across the
Curriculum.

Met name Barnes et aL (1971) vergelijken in hun analyses de functies van taalgebruik
en de aard van de kennis in een sclioolse context met die in een alledaagse context. In
deze periode karakteriseerde men schools taalgebruik in de volgende termen. [n een
schoolse context staat taal voornamelijk in dienst van kennisoverdracht. Het gaat daarbij
niet om dagelijkse ervaringskennis, maar om kennis die vanuit een wetenschappelijke
traditie als waardevol wordt beschouwd. Vaak is deze kennis in vakspecifieke termen
geformuleerd, die naast alledaagse aanduidingen verworven moet worden. Het proces van
leerstofoverdracht is nader te typeren naar kenmerken van de interactie. Op school gelden
regels voor communicatie waaraan leerlingen verondersteld worden zich te houden. De
meest gangbare vorm is die waarin de docent het meest aan het woord is in een klassika-
le, frontale manier van lesgeven en waarbij de leerlingen voornamelijk lezen en luisteren.
De docent ' denkt voor' en de leerling 'praat na' (Van de Aalsvoort en Van der Leeuw
1992:94). Dit model wordt het 'transmissiemodel' genoemd. Het taalgebruik daarbinnen
is te kenschetsen als transactioneel. Als alternatief beschrijft Barnes ( 1976) een ' interpre-
tatiemodel', waarin de rol van taal eerder exploratief is. De leerlingen ontdekken daarin
zelf kennis, leren door te praten en te schrijven in een variatie aan groeperingsvormen. ln
de op dit laatste model geënte experimenten onder de noemer 'Language Across the
Curriculum', werd vooral gezocht naar werkwijzen waarin de leerlingen veel in groeps-
werk zouden leren, uitgaande van alledaagse ervaringen en van al aanwezige kennis. Van
daaruit zou de docent samen met de leerlingen de nodige vakterminologie mceten
aanbrengen, met het dcel deze hechter te verankeren in het begrippennetwerk van de
leerling.

De typische structuur van schoolse interactie werd nader bestudeerd in het etnografi-
sche onderzoek van Mehan ( 1979). Aansluitend hierbij ontwierpen Sinclair á Coulthard
(1975) een analysemodel waarin zij beurtwisselingen typeren met als basisstructuur de
karakteristieke triade van de drie zetten Initiatie - Reactie - Evaluatie. Herrlitz (1985)
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vraag betrof de organisatie van beurtwisseling binnen de klas. Ten tweede diende er nader
inzicht te komen in de voorkomende patronen in de zetten van leerlingen en docent, zoals
de genoemde triadestructuur. Ten derde zou het onderzcek aan het licht mceten brengen
hce de triadestructuur in de klas tot stand komt en gecontroleerd wordt. Ten vierde stelde
Herrlitz de vraag in hceverre in het onderwijs expliciet over taalgebruik gesproken wordt.
Tenslotte formuleerde hij als vijfde vraag hce de tot standkoming van interactiepatronen
samenhangt met de pedagogische traditie van het betrokken onderwijssysteem. Diverse
studies naar interactie in de klas zijn in de jaren tachtig uitgevcerd tegen de achtergrond
van leerplanontwikkelwerk, gericht op kansenvergroting van kinderen uit verschillende
sociale milieus binnen het taalonderwijs. Voorbeelden daarvan zijn Herrlitz et al. (1983),
Van der Geest et al. (1984) en Van der Geest et aL (1985). Ook Ehlich 8c Rehbein (1983,
1993) zochten naar interactiepatronen in het onderwijs door het taalgebruik op talige
handelingen te analyseren.

De publicaties over schoolse taalvaardigheid van Skutnabb-Kangas en Toukomaa (1976,
1981) en Cummins (1981) verlegden de aandacht nadrukkelijk van dialectsprekende en
taalzwakke kinderen naar immigrantenkinderen. Bij deze tweetalige leerlingen is de
afstand tussen thuistaal en schooltaal nog pregnanter dan voor leerlingen met uiteenlopen-
de moedertaalvarianten. De meest gangbare terminologie binnen de theorievorming rond
de dichotomie dagelijkse versus schoolse taalvaardigheid, is het onderscheid dat Cummins
(1979, 1984a) introduceerde tussen Basic Intetpersonal Communicative Skills (BICS) en
Cognitive Academic Language Skills (CALP). Hij onderscheidt twee dimensies in het
continuum tussen dagelijkse en academische votmen van taalvaardigheid: ten eerste de
mate van steun die de directe context geeft bij de produktie en interpretatie van taaluitin-
gen en ten tweede de complexiteit van de cognitieve operaties die door middel van
taalhandelingen moeten worden uitgevcerd. In schools taalgebruik zou in sterke mate een
beroep worden gedaan op het uitvoeren van cognitief lastige operaties, waarbij de directe
context weinig steun geeft voor het begrijpen van het besprokene of geschrevene.
Cummins gaat expliciet in op de ontwikkeling van BICS en CALP bij meertalige
kinderen. Hij veronderstelt dat wanneer taalontwikkeling in meer dan één taal plaatsvindt
er van een 'Common Underlying Proficiency' sprake is. Daardoor zou een minimale
ontwikkeling van de eerste taal een voorwaarde zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden
van cognitief-academische taalvaardigheid in een tweede taal.

Bialystok (1991) beschouwt schools taalgebruik vanuit de cognitieve psychologie. Zij
benadrukt het belang van controle die bij uitvcering van taken vereist is. Taken waarbij
weinig geanalyseerde kennis van de taal nodig is en weinig controle bij de uitvoering
gevraagd wordt, zoals alledaagse gesprekken, zouden in de ontwikkeling van taalvaardig-
heid eerder worden verworven. Daarna volgt de ontwikkeling van vaardigheid om taken
uit te vceren waarbij een hogere mate van geanalyseerde kennis van het taalsysteem
vereist is evenals een hoge mate van beheersing bij de uitvoering. De dimensies worden
aangeduid als 'analysis of knowledge' en 'cognitive contro[' (Bialystok 8r. Ryan 1985). In
alledaagse conversatie is relatief de minste analyse en controle nodig, bij lees- en
schrijfopdrachten al meer en bij metalinguïstische taken de meeste.

Ook O'Malley 8c Chamot (1990) zceken in hun poging om cognitief academisch
taalgebruik te karakteriseren aansluiting bij de cognitieve psychologie. Zij betogen dat
taalvaardigheid op te vatten is als een complexe cognitieve vaardigheid, waarop inzichten
van tcepassing zijn zoals het onderscheid tussen declaratieve en procedurele kennis. Zij
richten zich vooral op de uitwerking van metalinguïstische kennis en vaardigheden vanuit
dit onderscheid, omdat juist die vaardigheden de uitvcering van complexe talige taken
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(zoals op school) zouden sturen (vgl. de 'cognitive control'- dimensie van Bialystok). Hun
aandacht gaat daarbij vooral uit naar de rol van leerstrategieën bij de verwerving van
tweede-taalvaardigheid en bij de taalproduktie in een academische context.

Het werk van Van der Geest et al. (1984, 1985) geeft aanzetten om de kenmerken van
de schoolse interactie ook in meertalige klassen te bestuderen. De condities waaronder
tweede-taalleerders zowel in taallessen als overige vakken hun taal verder ontwikkelen
zijn in tweede-taalverwervingsonderzcek echter veeleer vanuit een andere invalshoek
bekeken. Deze komt in de volgende paragraaf aan bod.

1.3 Condities voor tweede-taalverwerving in vaklessen

1.3.1 Hypotheses omtrent tweede-taalverwerving in schoolse interactie
Wanneer het Nederlands de instructietaal is bij uiteenlopende schoolvakken, moeten
tweede-taalleerders hun reeds ontwikkelde taalvaardigheid inzetten ten behoeve van het
leren van nieuwe vakconcepten en -vaardigheden. Tegelijkertijd echter gaat de tweede-
taalontwikkeling door, met name die van specifieke schoolse taalvaardigheden. In
hoeverre bestaat er inzicht in de factoren die tweede-taalverwerving binnen een dergelijke
context beïnvloeden?

Ter verklaring van het proces van tweede-taalverwerving in algemene zin en de daarbij
relevante factoren, is de laatste decennia een groot aantal hypotheses en aanzetten tot
theorievorming geproduceerd (zie Larsen-Freeman 8r. Long 1991). Veel van deze
hypotheses omvatten meer dan alleen de onderwijscontext. Ellis (1990) bespreekt die
hypotheses die bruikbaar zijn bij het onderzoek naar de rol van het onderwijs bij tweede-
taalverwerving. Hij onderscheidt daarbinnen de invloed van formeel, expliciet taalonder-
wijs en de invloed van het gebruik van de tweede taal op overige momenten binnen
klasse-interactie. Deze tweede context is de meest relevante waar het gaat om de wijze
waarop leerlingen leren in een tweede taal bij diverse schoolvakken. De invloedrijkste
hypotheses die Ellis in dit verband noemt, hebben betrekking op de waarde van taalaan-
bod, taalproduktie en interactie in de les. Deze passeren nu de revue.

Aan de taalaanbod- ofwel 'input'-hypothese is de naam van Krashen verbonden. Deze
stelt in diverse studies (o.a. Krashen 1985) dat leerlingen taal leren via een natuurlijke
volgorde door gebruik te maken van een begrijpelijk taalaanbod, dat een klein beetje
boven hun vaardigheidsniveau ligt. Wanneer een leerder voldoende taalaanbod kan
begrijpen van een opklimmende mceilijkheidsgraad, hoeft een docent grammaticale
structuren niet expliciet aan te leren. Hoe meer begrijpelijk aanbod een leerling krijgt, des
te sneller verloopt de verwerving. Chaudron (1988) noemt daarbij redundantie als
belangrijke factor. Taalaanbod kan begrijpelijk gemaakt worden doordat de leerder de
context gebruikt (kennis van de wereld, eerdere taalkennis, niet-talige aanwijzingen) of
doordat de docent het aanbod aanpast.

Studies waarin leerlingen structuren verwerven die in het aanbod aanwezig waren,
zonder dat deze expliciet aangeleerd zijn, leveren steun voor deze hypothese. Ook zijn
studies verricht waarin de frekwentie van taalvormen in het taalaanbod centraal staat. Zo
zijn er studies die laten zien dat hce frekwenter het aanbod van bepaalde linguïstische
aspecten in een klas is, des te eerder de verwerving van deze aspecten plaatsvindt.
Onderzcek van o.a. Larsen-Freeman (1976) was erop gericht deze hypothese te verifiëren
door correlaties aan te tonen tussen frekwentie van bepaalde taalaspecten in het aanbod en
verwervingsvolgorde en -tempo.
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Ellis (1990) heeft vooral kritiek op de assumptie dat er sprake zou zijn van een vaste
volgorde in verwerving, waarin de verwerving van taalelementen na elkaar plaatsvindt.
Eerder is het zo, zo meent hij, dat het regelsysteem constant in meer opzichten tegelijk
wordt geherstructureerd. Ook zet hij vraagtekens bij de aard van de relatie tussen
begrijpelijk taalaanbod en verwerving van het taalsysteem: de inhoud van een boodschap
begrijpen is iets anders dan het begrijpen van het formele taalsysteem. Vereenvoudigd
taalaanbod versnelt misschien de verwerving, maar veroorzaakt deze niet, zo stelt Ellis.
Daarnaast is een deel van taalverwerving zeker niet van aanbod afhankelijk, denk aan
overgeneralisaties van regels, waarvoor leerlingen geen voorbeeld krijgen uit de taal van
de docent.

Als reactie en aanvulling op het werk van Krashen en zijn grote nadruk op de waarde van
begrijpelijk taalaanbod introduceerde Swain (1985) het begrip 'comprehensible output',
begrijpelijke produktie. Zij stelt dat leerlingen niet voldcende hebben aan begrijpelijk
taalaanbod, maar daarnaast ook de doeltaa] mceten kunnen produceren om hun hypotheses
omtrent het taalsysteem en taalgebruik uit te proberen. Het benadrukken van taalaanbod
zou de aandacht van taalleerders te sterk op de betekenis richten, terwijl het zelf produce-
ren een verschuiving van aandacht van semantische naar syntactische aspecten van de
doeltaal zou bevorderen. Van den Branden (1995a) ncemt als nevenfunctie van taalpro-
duktie het uitlokken van extra taalaanbod en van reacties waaruit de leerder kan afleiden
in hoeverre het eigen taalgebruik begrijpelijk is. Taalproduktie vindt meestal plaats in
contact met andere sprekers. Daarom is de hypothese van Swain niet los te zien van de
groeiende aandacht voor de waarde van interactie.

Vooral Hatch (1978) en Long (1981) vestigden met hun werk de aandacht op de functie
van interactie tussen moedertaalsprekers en tweede-taalleerders. Hatch betoogde dat
communicatie wellicht niet het resultaat is van de ontwikkeling van structuren in de
tweede taal, maar dat die structuren zich juist dankzij communicatie ontwikkelen. Deze
interactiehypothese veronderstelt dat sprekers onderling hun taalgebruik aanpassen om tot
begrip van de boodschap te komen. De daarbij voorkomende modificaties en herstructure-
ringen in de taal van de participanten worden aangeduid met de term 'negotiation of inea-
ning', betekenisonderhandeling.

Pica (1994) stelt in haar overzichtsartikel van onderzcek naar betekenisonderhandeling
in tweede-taalverwerving dat dergelijke interactie de taalverwerving op verschillende
manieren kan beïnvlceden. Door de wederzijdse aanpassingen kan het taalaanbod
begrijpelijker worden en in omvang tcenemen, door bijvoorbeeld herhalingen, opdeling
van complexe en uitgebreide uitingen in kortere segmenten en door andere verwoording
van de boodschap. De redundantie grceit daarmee. Door de modificaties kan de leerder
daarnaast zijn aandacht op de vorm van de dceltaal richten. Betekenisonderhandeling kan
de taalleerder bovendien zelf tot produceren aanzetten en tot herformuleren van zijn
boodschap. Uit de reacties van de gesprekspartner krijgt hij tenslotte reacties op zijn
taalgebruik, waaruit hij kan afleiden hce de boodschap is overgekomen en waaruit hij
nieuwe voorbeelden krijgt. Zo kan betekenisonderhandeling op meer momenten in het
taalverwervingsproces een rol spelen.

Hoe zijn deze hypotheses nu onderzocht? De empirische studies op dit terrein zijn
voornamelijk descriptief van aard. Zo onderscheidt Long verschillende initiatieven om tot
begrip te komen: de betrokkenen kunnen wederzijds begrip controleren, verzoeken doen
tot verheldering en verzceken tot bevestiging van de juiste interpretatie. Pica et al. (1989)
wijzen erop dat er sprake is van een asymmetrie in de verdeling van dit type vragen
tussen de tweede-taalleerders en moedertaalsprekers: de mcedertaalsprekers hanteren
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relatief ineer begripscontroles, de tweede-taalleerders meer bevestigings- en verhelde-
ringsverzceken. Deen (1995) geeft inzicht in de structuur van betekenisonderhandelings-
sequenties. Ook is de aard van de modificaties binnen dergelijke sequenties beschreven,
onder anderen door Chaudron (1988).

Pica (1994) ncemt het mceilijk om in natuurlijke situaties het effect van deze specifieke
interactiekenmerken op taalverwerving te bepalen; dergelijke relaties zijn beter na te gaan
in experimenteel onderzcek. Ellis et al. (1994) laten bijvoorbeeld effecten zien op tekstbe-
grip en woordenschatverwerving bij Japanse studenten met Engels als tweede taal. Als
een gecompliceerde schriftelijke tekst in gezamenlijke interactie wordt verduidelijkt, leidt
dat tot beter begrip en grotere woordenschatverwerving dan wanneer de tekst vooraf
wordt aangepast en vereenvoudigd. Daarnaast wijst de studie uit dat deze effecten niet
alleen de studenten gelden die actief participeren in de interactie; degenen die er passief
getuige van zijn profiteren er in gelijke mate van. De interpretatie van deze resultaten is
echter niet eenduidig: het kan zijn dat de intensievere interactie zelf aan het begrip
bijdraagt, maar ook kan het daarmee uitgelokte ruimere en begrijpelijker taalaanbod de
verklaring zijn van de prestatieverschillen.

Ook de inhoud van de interactie speelt een rol en wel op verschillende manieren. De
inbreng van tweede-taalleerders in de interactie kan van belang zijn vanwege de invloed
die zij daarbij kunnen uitoefenen op het onderwerp van de communicatie. Als leerlingen
invloed kunnen uitcefenen op het onderwerp van gesprek, zou dat hun taalverwerving
bevorderen, stelt Ellis (1990), die deze veronderstelling de 'topicalisatiehypothese' noemt.
Zuengler (1993) werpt vanuit een andere hcek licht op de relatie tussen interactie en
inhoud. Ze verrichtte een experimentele studie naar de samenhang tussen kennis van het
gespreksonderwerp en de wijze waarop tweede-taal-leerders in paren participeren in
interactie met mcedertaalsprekers. Daaruit blijkt dat een grotere vertrouwdheid met het
gespreksonderwerp de actieve participatie en ook de frekwentie van bevestigingsverzceken
vergroot. Zuengler veronderstelt dat deze inhoudelijke betrokkenheid ertce bijdraagt dat
leerders zich minder laten hinderen door hun beperkte tweede-taalvaardigheid. Ehrlich
et ~í. (1989) geven aandacht aan de inhoud van het taalaanbod door de mcedertaalspre-
kers. Zij verrichtten een experimentele studie naar de aard van de inhoudelijke modifica-
ties door de gesprekspartners van de tweede-taalleerders. Zij onderscheiden daarbij twee
strategieën van de mcedertaalsprekers binnen betekenisonderhandeling: 'skeletonizing' en
'embroidering', oftewel het verengen van de boodschap tot de essentie en het voortbordu-
ren op en uitbreiden van de boodschap. De tweede strategie leidt in het experiment tot
minder begrip, wat de onderzcekers tceschrijven aan de nieuwe onduidelijkheden die zich
bij uitbreiding kunnen voordoen.

Om tot beter begrip te komen van vakonderwijs via een tweede taal lijkt betekenison-
derhandeling een relevant concept. Het is daarbij echter de vraag of het onderwijs wel een
gunstige context vormt voor het optreden van dergelijke sequenties. L.ong 8c Sato (1983)
en Pica 8c Long (1986) wijzen erop dat in klassen minder herstructurering in de interactie
plaatsvindt dan buiten de schoolse context. Pica (1987) relateert deze bevinding aan de
status en rol van de betrokkenen. Zij vraagt zich af of leerlingen en docenten wel altijd
gericht zijn op wederzijds begrip. Docenten zijn er uiteindelijk wellicht meer op gericht
dat leerlingen enige vorm van beoordeelbaar gedrag vertonen, terwijl leerlingen zich
richten op het geven van passende antwoorden. Hawkins (1985) oppert in dit verband dat
leerlingen in de klas geneigd zijn begrip voor te wenden en daarmee betekenis-onderhan-
deling vermijden. Ook Deen (1995) wijst op de beperkte mogelijkheden tot betekenison-
derhandeling bij asymmetrische verhoudingen tussen de gesprekspartners. Door de expert-
status van de docent versus de leken-status van de leerling is in de klas bij uitstek sprake
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van een dergelijke asymmetrie. De gencemde studie van Zuengler (1993) duidt op de
beperkende invloed die deze ongelijkheid in voorkennis kan hebben op de participatie van
de tweede-taalleerders.

Na zijn bespreking van de verschillende hypotheses concludeert Ellis (1990) dat er geen
duidelijke verklaring voorhanden is voor de mogelijke rol van interactie in de klas bij
tweede-taalverwerving. De rol van onderwijs via de tweede taal bij tweede-taalverwerving
kan groot zijn of van geen betekenis zijn: men kan veronderstellen dat deze interactie in
de les de verwervingswijze bepaalt of, in voorzichtiger termen gesteld, faciliteert. Ook is
een veronderstelling dat interactie de taalverwerving misschien uitlokt, maar daarvoor niet
strikt noodzakelijk is. Dit zou betekenen dat in een verkennend onderzcek op dit terrein
verscheidene factoren betrokken moeten worden. Met name gaat het om kenmerken van
het taalaanbod (waaronder frekwentie) en van het taalgebruik in de klas, de manier
waarop docent en leerlingen het taalaanbod begrijpelijk proberen te maken, de gelegen-
heid tot taalproduktie voor leerlingen en de inviced van leerlingen op het onderwerp.

1.3.2 Interactie binnen schoolse taken
In 1.2 is besproken dat het schoolse taalgebruik in vaklessen aan gevorderde tweede-
taalleerders in navolging van Cummins (1984) veelal wordt gekarakteriseerd als 'gedecon-
textualiseerd' en 'cognitief-complex'. In 1.3.1 zijn relevante condities besproken voor
tweede-taalverwerving in het onderwijs, maar daarbij is nog geen onderscheid gemaakt
tussen beginnende en gevorderde tweede-taalleerders. In hoeverre bestaat er inzicht in
tweede-taalverwerving bij complexere, schoolse taken?

Een beperkt aantal studies gaat in op de rol van interactie bij de uitvoering van
dergelijke specifiek schoolse taken, waaronder met name Van Lier (1988) en Hawkins
(1988). In algemenere beschouwingen over de relatie tussen interactie en kennisverwer-
ving bespreken Doyle (1983) en Mercer (1992) de rol van de context. In deze studies
refereren zij veelvuldig aan de klassieke leerpsychologische theorie van Vygotski (1962).
Deze stelt, kortweg, dat talige interactie tussen kind en voorbeeld6guur noodzakelijk is
voor cognitieve ontwikkeling. In de interpersoonlijke communicatie krijgt het kind
structuren aangereikt die net in zijn bereik liggen, in de zone van zijn naaste ontwikke-
ling. Door de communicatie kan hij deze tot intrapersoonlijke kennis maken.

Van Lier (1988) benadrukt het belang van interactie bij de verwerving van schoolse
taalvaardigheid. Hij nuanceert de begrippen BICS en CALP aan de hand van nadere
analyses van de wijze waarop schoolse taken in klassen worden gerealiseerd. Van Lier
stelt dat er binnen school niet per definitie sprake is van CALP: het cognitief-academische
karakter hangt samen met het type taak en het type interactie. Van Lier werkt daarbij de
ideeën verder uit die Erickson (1982) inbracht inzake het onderscheid tussen Academic
Task Structure (ATS) en Social Participation Structure (SPS), die twee sets van procedu-
rele kennis vragen. Onder ATS verstaat Erickson 'a patterned set of constraints provided
by the logic of sequencing in the subject-matter content of the lesson'. De SPS omschrijft
hij als 'a patterned set of constraints on the allocation of interactional rights and obligati-
ons of various members in the interactive group' (Erickson 1982:153). Onder 'con-
straints' wordt verstaan: beperkingen van de mogelijkheden tot interactie binnen bepaalde
contexten.

Verschillende typen schoolse taken kennen uiteenlopende, min of ineer vaste vormen
van interactie en participatie, meent Van Lier, die dit als volgt onderbouwt. Hij veronder-
stelt dat schoolse taken die een voorspelbare inhoud hebben, ook een vaste inbreng vragen
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van docent en leerlingen. In het vreemde-taalonderwijs ncemt Van Lier de klassieke
structuuroefeningen ('pattern dril[s') als voorbeeld: een voorbeeldzin mcet bij nieuwe
stimuli steeds op dezelfde wijze worden gewijzigd en leerlingen krijgen om de beurt het
woord om die voorspelbare taak uit te vceren. Ze kunnen daarbij hun voorkennis over de
stof en over het verloop van dergelijke taken als bron ('resource') bij de uitvoering
gebruiken; ze activeren met andere woorden het bijpassende 'script'. Bij cognitief
complexere leerstof, bijvoorbeeld als nieuwe inhouden besproken worden, wordt de
interactie zelf een belangrijke bron van kennis. Daarbij veronderstelt Van Lier dat de
sociale participatiepatronen vrijer en minder voorspelbaar zijn en de mogelijkheden tot
inbreng groter. De docent kan dan meer initiatief van leerlingen toestaan of hen daartoe
stimuleren en ook inhoudelijke beïnvloeding van het besproken onderwerp tcestaan.

Die mogelijkheid tot inbreng is voor leerlingen van groot belang, als bij complexere
inhouden de sociale interactie in de klas als cruciale bron voor goed begrip van de
leerstof wordt beschouwd. Niet alle leerlingen weten echter van die ruimte tot inbreng
gebruik te maken, onder meer omdat dergelijke routines sterk cultuurgebonden zijn en
daarom niet altijd bekend aan allochtone leerlingen, zo veronderstelt Van Lier. Daarom
zou de docent de leerlingen expliciet moeten wijzen op beschikbare bronnen, zoals ook
schriftelijke teksten of alledaagse kennis die voor begrip van de taak als bron kunnen
worden benut. Er zou volgens Van Lier een balans mceten zijn tussen de complexiteit van
de taak en de regels en beperkingen in de interactie. Erickson (1982) doet de suggestie de
taakstructuur en participatievormen af te stemmen op de leerfase van de kinderen.
Overigens is Erickson zeer kritisch over de rol van de docent: juist het niet verlenen van
toegang tot de leerstof inerkt hij aan als een effectieve manier van 'gatekeeping' om het
leersucces van minder kansrijke leerlingen te verkleinen. Van Lier benadrukt in zijn
analyses de dynamiek van klassen en groepen en beveelt etnografisch onderzoek binnen
klassen aan om tot meer inzicht te komen in de samenhang tussen interactiepatronen en
leerinhouden.

Verschillende andere publicaties onderstrepen eveneens de onderlinge relatie tussen taken
en interactiepatronen. De studie van Hawkins (1988) sluit aan bij de theorie van Vygotski
inzake het belang van de 'zone van naaste ontwikkeling' in de interactie tussen volwasse-
nen en kind. Bij de overdracht van complexe vaardigheden zou het mogelijk zijn dat
docenten hun taakuitvoering ten voorbeeld stellen aan de leerlingen, waarna ze geleidelijk
de leerlingen zelfstandiger soortgelijke taken laten uitvoeren. Zo bereiken zij dat kinderen
problemen leren oplossen die iets boven hun aanvankelijke vaardigheidsniveau liggen. In
dit verband wordt gesproken van het begrip 'scaffolding' (Bruner 1982). De docent geeft
de leerlingen aanvankelijk hulp, maar bouwt deze 'steiger' vervolgens langzaam af.
Hawkins bestudeerde een klas van negenjarige, Spaanstalige kinderen die Engels als
tweede taal leerden, om te bezien in hoeverre daarin momenten van scaffolding te
ontwaren waren en welke effecten deze hadden op de taakuitvcering en taalvaardigheid
van de leerlingen. De lessen die zij observeerde betroffen verschillende schoolvakken.
Daarbinnen maakte ze een onderscheid tussen taken van uiteenlopende cognitieve
complexiteit. Hawkins geeft diverse voorbeelden van scaffolding in de geobserveerde
lessen. De effecten ervan op taalvaardigheid waren echter niet onmiddellijk in de klas vast
te stellen in productief taalgebruik van de leerlingen, al geeft Hawkins hiervan wel enkele
positieve voorbeelden. Op basis van haar resultaten stelt Hawkins dat scaffolding vooral
plaatsvindt als er hoge cognitieve eisen worden gesteld in de klas.

Lemke (1982) verrichtte een exploratief onderzoek in zestig lessen natuurkunde,
scheikunde en biologie. De daarin uitgevcerde handelingen beschríjft hij in termen van
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activiteitentypen: een combinatie van onderwijskundige en interactionele patronen.
Hierbinnen identificeert hij diverse tactieken van docenten en leerlingen in het vasthouden
en ontwikkelen van het besproken thema. Hij analyseert deze vanuit de betekenis voor
overdracht niet alleen van de vakinhoud, maar ook van de normen en waarden van het
vak. De studie van Lemke draagt bij aan inzicht in de manier waarop docenten en
leerlingen de bedceling en uitvcering van taken afbakenen. In dit verband wordt wel
gesproken van de eerder gencemde 'constraints'.

Ook het hierboven genoemde begrip 'resources', bronnen, wordt door meer auteurs een
belangrijk element genoemd in schoolse taken. Zowel Doyle (1983), Van Lier (1988) als
Chaudron (1988) noemen de beschikbaarheid van bronnen van invloed op de realisering
van taken. De beschikbare informatie en aanwijzingen kunnen uit vele bronnen komen,
bijvoorbeeld uit een schoolboek, uit voorkennis en uit informatie, door de docent of een
medeleerling gegeven. Van Lier onderscheidt twee niveaus waarop de bestudering van
bronnen kan plaatsvinden. Ten eerste is er het niveau van letterlijke bronnen, de compo-
nenten in de context van de les, te benutten als ruw leermateriaal. Hij noemt dit 'accessi-
ble input', toegankelijk aanbod, geleverd door de docent, materialen en andere leerders.
Daarnaast is er een globaler niveau, namelijk dat van de niet-tastbare hulpmiddelen die
zorgen dat het beschikbare taalaanbod ook opgenomen wordt: interactie en cognitie,
waaronder de strategische en sociale activiteiten die de leerling daarbij kan ontplooien.
Tot dat globale niveau is ook de klassegeschiedenis te rekenen: de ervaring die leerlingen
hebben opgedaan binnen het onderwijs, binnen deze school, bij deze leraar. Leerlingen
weten aan welke verwachtingen zij moeten voldcen in een bepaald taaktype, in het
algemeen of bij deze individuele docent, en handelen daarnaar. Ze weten hoe de docent
reageert op de inbreng van leerlingen, de eisen die hij stelt aan de inbreng of taakrealise-
ring en de waardering die hij eraan tcekent. Zo kan een begripstaak in de praktijk tot een
geheugentaak worden wanneer de docent antwoorden op begripsvragen ook goedkeurt als
de leerlingen gegeven informatie reproduceren. Leerlingen passen dan hun interpretatie
van de taak aan. Doyle formuleert dit verschijnsel als volgt: 'The evaluative climate
connects academic tasks with a reward structure' (Doyle 1983:182). Leerlingen benutten
bijvoorbeeld ook hun ervaring met de toetsvragen om taken tijdens lessen te interpreteren:
als ze weten welk type vragen de lessenreeks zal afsluiten weten ze welke activiteiten daar
efficiënt op voorbereiden. Ze zoeken een efficiënte werkwijze voor zichzelf. De routines
die een docent daarin met zijn klas opbouwt vormen zo een 'bron' voor de leerling.
Taken hebben een bepaalde opbouw, een patroon van bijvoorbeeld vraag en antwoord-
sequenties. Leerlingen kennen dat patroon en dit frame' wordt geactiveerd zodra een
bekende taak moet worden verwld. De klasse-interactie is dus voor een deel tevoren
bepaald ('preplanned', Van Lier 1988:152). Dit geeft aan dat leerlingen bepaalde bronnen
benutten bij het uitvoeren van taken, waarvan de ervaren klasseroutines er één vormen.

Ook Mercer (1992) benadrukt de rol van leerlingen en docent in het definiëren van
relevante context. Leerlingen rcepen die context op die nodig is om de taak te volbren-
gen. Hij refereert daarbij aan Edwards 8t Furlong (1978) die menen dat niet de context
bepaalt wat er gezegd wordt, maar dat docenten en leerlingen samen de context scheppen
in de interactie. De effectiviteit van het onderwijs vindt uitdrukking in de mate waarin
leerlingen bij een taak de passende contextuele informatie weten in te brengen, die
samenhangt met culturele conventies (Mercer 1992:33). Context is in die zin een mentaal
fenomeen. Light (1992) noemt in dit verband het leren een proces waarin eerder sprake is
van recontextualisatie dan van decontextualisatie: de leerlíng moet uit hun verband
gehaalde elementen weer in de juiste context leren plaatsen.
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De in deze paragraaf besproken studies geven specifieke factoren aan die het leren in een
tweede taal in een schoolse context kunnen beïnvloeden. Met name komen naar voren de
complexiteit van de taak, de beschikbaarheid van bronnen, de specifieke routines van
leraren en klassen alsook de aard van de uiteindelijke tcetsing. De relatie tussen deze
factoren, klasse-interactie en tweede-taalverwerving is echter weinig in empirische studies
onderzocht. Daardoor kan nog geen uitspraak worden gedaan over de vraag onder welke
condities tweede-taalverwerving in vaklessen kansrijk danwel problematisch is. Ervarin-
gen uit het tweede-taalonderwijs kunnen hierop wellicht meer licht werpen.

1.4 Taalonderwijs en schoolse taalvaardigheid

1.4.1 Taalonderwijs: van taalsysteem naar taalgebruik
In 1.2. werd het werk van Dell Hymes (Hymes 1972) en het door hem geïntroduceerde
begrip 'communicatieve competentie' genoemd als oorsprong van de aandacht voor
schoolse taalvaardigheid. Hymes inspireerde niet alleen sociolinguïstisch onderzoek naar
verschillen in taalgebruik tussen en binnen taalgemeenschappen, maar ook ontwikkelingen
binnen het tweede- en vreemde-talenonderwijs. Zijn theorie dat taalvaardigheid meer is
dan kennis van het taalsysteem alleen, sloot namelijk goed aan bij het ongencegen over
het bestaande grammaticaal gerichte talenonderwijs. Als taalgebruik het uiteindelijk doel
is van taalonderwijs, zou in de klas niet alleen het taalsysteem aan bod mceten komen,
maar ook de sociale context waarbinnen het taalsysteem functioneert. Vanaf de jaren
zeventig is gezocht naar alternatieven voor het traditionele grammatica-vertaalonderwijs,
dat zich louter richtte op de grammaticale component van de communicatieve competentie
(zie voor historische overzichten Clark 1987, Van Els et.aL 1984, Appel á Vermeer
1994).

Het tegenwoordig meest gehanteerde concept van communicatieve competentie waarop
het taalonderwijs zich zou mceten richten, is dat van Canale en Swain (Canale 8c Swain
1980, Canale 1983). Zij onderscheiden een viertal componenten binnen taalvaardigheid:

~ de grammaticale component: kennis en vaardigheden op het niveau van fonologi-
sche en morfo-syntactische regels alsmede van lexicale en semantische elementen
van een taal;

~ de discourse component: kennis en vaardigheden inzake de opbouw van tekstgehe-
len langer dan afzonderlijke zinnen, en inzake cohesie en coherentie in een
gesproken of geschreven tekst;

~ de sociolingui'stische component: kennis en vaardigheden rond de afstemming van
taalgebruik op het onderwerp, de rol van deelnemers aan een gesprek, de setting
en normen voor de interactie, stijlen en registers. Ook het hanteren van taalfunc-
ties zoals 'zich verontschuldigen', 'een voorstel dcen' in uiteenlopende situaties
valt onder deze component;

~ de strategische component: verbale en non-verbale communicatiestrategieën die
strubbelingen in de communicatie kunnen voorkomen of compenseren.

Op verschillende manieren is gepoogd communicatieve competentie in leerstofselectie en
leerstofordening te vertalen. Zo ontstond de zogenoemde 'situationele' ordening, met een
leerstofpresentatie rondom thema's als 'in het postkantoor', 'winkelen'. Dit gebeurde
vanuit het idee dat de situatie voor een belangrijk deel de keuze voor een bepaald
taalgebruik stuurt. Een andere poging om leerstof te selecteren en ordenen is de functio-
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neel-notionele benadering. Het dcel waarmee mensen een taal leren staat daarin voorop,
de vorm van het daarbij adequate taalgebruik is een afgeleide daarvan. Via een reeks
stappen wordt per doelgroep naar relevante leerstof gezocht, dat wil zeggen via analyse
van taalbehoeften, communicatiepartners, communicatievormen, bepaling van thema's,
gedragsspecificaties, beschrijving van taalhandelingen, en uiteindelijk via beschrijving van
algemene en specifiekelthemagebonden begrippen.

Deze aanpak lokte echter ook kritiek uit. Een kernpunt in de kritiek ligt besloten in de
uitspraak van Brumfit (1980:2) 'We are not teaching a limited set of behaviors, but a
capacity to produce those behaviors'. Dit leidde tot de vraag of taalverwerving wel zo
precies te plannen is, of er ook wel zo'n direkte relatie tussen situaties en thema's is, en
of onderwijs wel gebaat is bij een zo sterke planning.

Een reactie op de functioneel-notionele benadering is de communicatieve methodiek.
Het stimuleren van functioneel taalgebruik binnen de klas door het aanbieden van
authentieke teksten en het uitlokken van taalgebruik in min of ineer natuurlijke contexten
wordt daarin afgewisseld met cefenvormen gericht op onderdelen van het taalsysteem,
nodig om het beoogde taalgebruik zelfstandig te kunnen realiseren. Faerch 8c Kasper
(1985) zien de aandacht voor compensatiestrategieën als een ander alternatief voor de
functioneel-notionele benadering. Wanneer benodigde taalvaardigheid niet precies in
deeltjes beschreven en ontwikkeld kan worden, is het van belang dat taalleerders leren
omgaan met eventuele hiaten in hun taalvaardigheid. In het taalonderwijs kunnen daartoe
velerlei compensatiestrategieën en taalleerstrategieën worden aangeleerd (zie bijvoorbeeld
Oxford 1990).

In de huidige onderwijspraktijk is de vraag niet zozeer meer of taalonderwijs expliciet
aandacht aan het taalsysteem moet geven, maar meer wanneer en in welke mate. In het
algemeen is het besef gegrceid dat in een leerplan een evenwicht moet bestaan tussen
aandacht voor het taalsysteem zelf en gebruik van de doeltaal als communicatiemiddel
(vergelijk de onderscheidingen medium oriented~ message oriented, accuracy~ fluency,
formall functional, zie Clark 1987). Het begrip transfer, overdracht van vaardigheden van
de ene naar de andere situatie, speelt hierbij een sleutelrol. De cruciale vraag is namelijk
of het geïsoleerd onderwijzen van deelvaardigheden een voldcende garantie biedt voor
toepassing van deze kennis in functionele situaties. Deze vraag geldt voor elk van de
besproken methodologische benaderingen.

De problematiek van transfer is zeer relevant bij de ontwikkeling van cognitief
academische vaardigheid in een tweede taal. Een van de functionele contexten waarop het
taalonderwijs leerlingen dient voor te bereiden is immers het gebruiken van de taal in
andere schoolvakken. Juist de overdracht van aangeleerde vaardigheden in de taalles naar
tcepassing in andere vaklessen blijkt vaak een probleem. Op verschillende manieren is in
het onderwijs geprobeerd om schoolse taalvaardigheden gerichter aan te leren, met het
oog op tcepassing in diverse schoolvakken. In het betreffende ontwikkelwerk wordt vrij
eclectisch gebruik gemaakt van de verschillende benaderingen in de tweede-taaldidactiek.
Zo zijn er voorbeelden die sterk geënt zijn op de functioneel-notionele benadering, zoals
hierboven geschetst. Analyse van gestelde taaleisen vormt daarbij het vertrekpunt; van
daaruit wordt een leerplan ontwikkeld, waarin die functionele vaardigheden worden
opgebouwd. Het gebruik in taalonderwijs van authentieke schoolbcekteksten uit andere
schoolvakken is een element, afkomstig uit de communicatieve taaldidactiek. Ook de
expliciete aandacht voor (taal-)leerstrategieën is terug te vinden in onderwijsmateriaal,
gericht op schoolse taalvaardigheid; heel expliciet hebben deze bijvoorbeeld een plaats
gekregen in het werk van O'Malley 8r. Chamot (1990) en Chamot 8c O'Malley (1994).
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Het onderwijzen van schoolse taalvaardigheid is bedceld om problemen bij het leren in
een tweede taal zo mogelijk te voorkomen, door het taalonderwijs sterk te richten op de
gestelde eisen in de andere vaklessen. Die vaklessen zelf blijven daarbij meestal buiten
schot. Een benadering die de overdracht van taalvaardigheden naar vakonderwijs mede
bevordert door organisatorische aanpassingen binnen het onderwijsprogramma in bredere
zin, is de eerder genoemde 'content based approach', de vakinhoud-gerichte benadering.
De relatie tussen taal- en vakonderwijs komt daarin tot uitdrukking in de vernieuwde
inhoud van het leerplan en tevens in vormen van samenwerking tussen taal- en vakdocen-
ten. In deze benadering worden verschillende schoolvakken via de doeltaal onderwezen.
Men ziet het gebruik van een tweede taal als instructietaal als gunstíge omstandigheid
voor tweede-taalverwerving. Dit maakt nieuwsgierig naar de theoretische onderbouwing
en de praktische realisering van dergelijk onderwijs: leren in een tweede taal zou wellicht
geen probleem voor tweede-taalleerders hoeven vormen, maar juist kansen bieden voor
hun taalontwikkeling. Een nadere bespreking van de vakinhoud-gerichte benadering volgt
hieronder.

1.4.2 Oorsprong van de vakinhoud-gerichte benadering
Brinton et.aL ( 1989) definiëren 'content based language teaching' als 'the concurrent
teaching of academic subject matter and second language skills' (o.c. 1989:2). Inhoudelij-
ke vakkennisdoelen en taalvaardigheidsdoelen worden in het onderwijs geïntegreerd. Deze
vakinhoud-gerichte benadering heeft wortels in tenminste drie eerdere ontwikkelingen
binnen het taalonderwijs ( zie Brinton et.al. 1989, Scarcella 8t Oxford 1992). De eerste is
de in 1.2 genoemde Language Across the Curriculum-beweging, die na verschijning van
het Bullock-rapport in 1975 eerst in Groot-Brittannië en later ook in Noord-Amerika de
rol van taal bij het leren onder de aandacht heeft gebracht. De discussie richt zich met
name op het gebruik van Engels als moedertaal. Vanuit 'writing' en ' reading across the
curriculum'-projecten worden mcedertaalcurricula meer tcegesneden op de functionele
vaardigheden die in andere schoolvakken worden gevraagd Zo worden bijvoorbeeld
leesstrategieën bij vakteksten aangeleerd in het leesonderwijs. Daarnaast zcekt men in die
vaklessen zelf ook mogelijkheden om leerlingen beter te laten lezen en schrijven.

Een tweede wortet van de vakinhoud-gerichte benadering vormt de stroming die in de
vreemde-talendidactiek bekend staat als 'Language for Specific Putposes' (LSP). Voorna-
melijk voor volwassen tweede- en vreemdetaalleerders worden onder deze noemer
cursussen in de doeltaal uitgewerkt die expliciet gericht zijn op hun taalgebruiksbehoef-
ten, bijvoorbeeld Frans voor gebruik in handelscontacten. Als het daarbij om gebruik ten
behoeve van studie gaat, worden de cursussen wel aangeduid als 'Language for Academic
Purposes' (LAP). Een analyse van de taalbehceften vormt de basis van deze program-
ma's. Door het veelvuldig gebruik van authentiek materiaal uit bijvoorbeeld studiebceken
van de toekomstige opleiding is ook de thematische inhoud een centrale plaats gaan
innemen in deze LAP-cursussen.

Als derde wortel noemen Brinton et.al. het 'immersion'- of onderdompelingsonderwijs,
waarbinnen sinds de start van het St. Lambertproject in Quebec in 1965 op grote schaal
taalontwikkeling wordt bevorderd door de dceltaal bij verschillende schoolvakken als
instructietaal te hanteren. Hierbij gaat het dus niet meer om expliciet taalonderwijs, maar
om impliciete bevordering van taalontwikkeling door gebruik van de dceltaal als vcertaal.
Het onderdompelingsonderwijs is aanvankelijk vooral in Canada opgezet om kinderen uit
een Engelstalige omgeving het Frans als tweede taal bij te brengen.
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Het evaluatieonderzcek naar de onderdompelingsprogramma's heeft vooral aandacht
gekregen omdat er tegenstrijdige effecten gemeld werden. Vrcege onderdompeling bij
kinderen uit een talig dominante meerderheid blijkt wel tot gunstige resultaten in
tweetaligheidsontwikkeling te kunnen leiden, terwijl deze aanpak bij kinderen die een
minderheídstaal als moedertaal spreken niet gced functioneert (Skutnabb-Kangas 1981,
Cummins 1984b). Genesee (1987) meent dat het succes van de onderdompelingsprogram-
ma's niet alleen bepaald wordt door het effect op de taalverwerving, maar vooral ook op
schoolsucces. Geconstateerd is dat bepaalde grcepen leerlingen resultaten haalden op de
diverse schoolvakken die vergelijkbaar zijn met die van leerlingen in het reguliere
onderwijsmodel, hoewel dit onderwijs via een tweede taal plaats vond. Dit schoolsucces
zou met name voor de ouders zwaarder wegen dan taalvaardigheidsontwikkeling op zich
(Genesee 1987:176).

Genesee probeert de gcede resultaten van het onderdompelingsonderwijs in de diverse
schoolvakken als volgt te verklaren. Kinderen hebben gerichte aandacht nodig voor de
ontwikkeling van schools taalgebruik, naast de ontwikkeling van alledaagse communicatie-
ve vaardigheden. Dit schoolse taalgebruik blijkt lastig volgens de in vreemde-talenonder-
wijs gangbare werkwijze uiteen te leggen in deelvaardigheden en vervolgens gericht te
onderwijzen. Genesee noemt de beste oplossing daarom de leerlingen te laten deelnemen
aan schoolse taken, waarin de benodigde taalvaardigheid vanzelf in geïntegreerde vorm
aan bod komt. In die opzet wordt de schooltaal bovendien altijd in context gebruikt en is
er geen kloof tussen geïsoleerd deelvaardighedenonderwijs in de tweede taal en de overige
vaklessen. Zo ontstaan minder problemen bij de transfer van vaardigheden. Een aanvul-
lende verklaring voor het succes is de interactie die binnen vaklessen uitgelokt wordt
tussen docent en leerlingen en leerlingen onderling. Waarom niet alleen de taalvaardigheid
zich gunstig ontwikkelt, maar ook resultaten in de schoolvakken positief zijn, bespreekt
Genesee overigens niet.

Genesee geeft aan dat er nauwelijks empirische gegevens zijn die documenteren hoe
vakonderwijs binnen onderdompelingsprogramma's er in de praktijk uitziet. "Evaluation
research on immersion, both in Canada and the United States, has been almost entirely
product or summative in orientation. As a result, there is a virtual absence of information
concerning the pedagogical and linguistic strategies used by immersion teachers" (o.c. p.
184). In het voorgestelde onderzoeksprogramma van Lapkin en Swain (1989) staat
onderzoek naar de praktijk van het onderwijzen en leren in een tweede taal dan ook als
prioriteit genoemd.

Tegelijk met de grcei van de onderdompelingsprogramma's in Canada nam in de
Verenigde Staten de populariteit van tweetalige programma's toe. Juist de moedertaal, en
niet de tweede taal, van immigrantenkinderen werd daarin als instructietaal gebruikt
gedurende een deel van de schooldag. De organisatie van tweetalige opvang was echter
niet altijd mogelijk, met name niet voor kleinere taalgrcepen. Daarom waren ook andere
aanpassingen en taalonderwijsmodellen nodig. In het voortgezet onderwijs richtte de
aandacht zich op de opvang van neveninstromers. In verschillende staten werden 'HIL7'-
programma's opgezet, High Intensive Language Teaching, oftewel intensief taalonderwijs.
Intussen grceide de behcefte aan scholing van reguliere vakdocenten in het lesgeven aan
meertalige klassen, met het dcel daarmee aandacht voor de ontwikkeling van de tweede
taal binnen vaklessen te stimuleren (McGroarty 1985, geciteerd in Crandall 1987).

Tegen de geschetste achtergrond ontstonden diverse vormen van taalonderwijs die
nauwer betrokken waren op de inhoud van diverse schoolvakken. Systematisering van
deze onderwijsvormen en theoretische onderbouwing van de integratie van taal- en
vakonderwijs heeft geleid tot de omschrijving van een specifiek model van tweede-
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taalonderwijs waarin vakinhouden een centrale plaats hebben, de genoemde 'content-based
approach', de vakinhoud-gerichte benadering.

1.4.3 Theoretische assumpties van de vakinhoud-gerichte benadering
In 1.3. zijn de centrale elementen in de theorievorming rond tweede-taalverwerving in het
algemeen besproken. De theoretische onderbouwing van de vakinhoud-gerichte benadering
wordt door diverse auteurs verwoord (o.a. Mohan 1986, Crandall 1987, Cantoni-Harvey
1987, Genesee 1987, Brinton et.al. 1989, Scarcella 8c Oxford 1992, Krueger 8t Ryan
1993). In hun beschouwingen komen de volgende gemeenschappelijke factoren naar
voren.

Voorop staat het belang van begrijpelijk taalaanbod voor taalontwikkeling, veronder-
steld door Krashen in zijn 'comprehensible input'-hypothese (Krashen 1985). Brinton
et.al. (1989) noemen dit het meest krachtige argument voor de vakinhoud-gerichte
benadering. Taalverwerving zou bij enigszins gevorderde taalleerders meer bevorderd
worden door aandacht voor betekenissen dan door aandacht voor het taalsysteem. De
geleidelijke overgang van apart tweede-taalonderwijs naar regulier vakonderwijs via die
tweede taal zou ook gunstig werken op het veronderstelde affectieve filter van taalleer-
ders, waardoor de opname van het beschikbare taalaanbod bevorderd zou worden.

Ook de gelegenheid tot taalproduktie heeft in de vakinhoud-gerichte benadering een
vaste plaats, aansluitend bij de 'comprehensible-output'-hypothese van Swain (1985). De
natuurlijke noodzaak voor leerlingen om over relevante inhouden met elkaar en de docent
te praten vormt een tweede pijler van de vakinhoud-gerichte benadering. In de interactie
ontstaat de gelegenheid tot betekenisonderhandeling, waarbij leerlingen en docent hun
taalgebruik steeds zullen aanpassen om tot wederzijds begrip te komen. Interactie komt
ook wel voor in expliciete taallessen, maar zou natuurlijker zijn als niet taalvormen, maar
inhouden voorop staan. Juist het functionele gebruik van taal, zonder opdeling van
taalvaardigheid in deelvaardigheden, noemen Scarcella 8t Oxford (1992) het belangrijkste
pluspunt van de vakinhoud-gerichte benadering.

Daarnaast dient het werk van Cummins als onderbouwing van de benadering. Cummins
stelt dat tweede-taalleerders extra tijd nodig hebben om cognitief-academische taalvaardig-
heid te ontwikkelen, ook als hun dagelijkse communicatieve vaardigheden al op een
redelijk peil zijn gekomen (Cummins 1984a). Onderwijs volgens de vakinhoud-gerichte
benadering zou een geschikte manier zijn om leerlingen na een periode van afgezonderd
tweede-taal-onderwijs, waarin dagelijkse algemene taalvaardigheid centraal staat, ook bij
de overgang naar schools taalgebruik te begeleiden. Het is opmerkelijk dat Cummins bij
de huidige praktijk van de vakinhoud-gerichte benadering juist bedenkingen heeft, omdat
schakeling naar het regulier onderwijs er te lang door zou worden uitgesteld (Cummins
1995).

1.4.4 Modellen van vakinhoud-gericht tweede-taalonderwijs
De vakinhoud-gerichte benadering wordt in de praktijk op drie manieren gerealiseerd
(Crandall 1994). In het eerste model, het 'theme based', oftewel thematische, gaat een
docent tweede-taal in zijn les uit van de vakthema's van andere vakken en neemt die
inhoud expliciet als lesdcel op. Hij gaat in op woordenschat, benodigde taalfuncties
etcetera. Deze lesvorm kan men als 'thematisch taalonderwijs' karakteriseren, waarbij de
thema's worden ontleend aan vakinhouden in het type onderwijs dat de leerling beoogt te
gaan volgen. Deze vorm is tot op heden het meest gerealiseerd. Ook binnen het voortge-
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zet onderwijs zijn in de Verenigde Staten vele initiatieven op dit terrein ontplooid. Deze
worden ondersteund met speciaal voor dit dcel ontwikkeld materiaal, zoals 'Building
Bridges' (Chamot, O'Malley 8c Kupper 1992) en 'Science for language learners'
(Fathman 8r Quinn 1989).

Een tweede mogelijkheid is dat de tweede-taal-docent en een vakcollega, bijvoorbeeld
de docent geschiedenis, samen lessen voorbereiden en bepalen welke taalvaardigheden
nodig zijn om een bepaald vakinhoudelijk thema te leren beheersen. Ze geven hun lessen
vervolgens gescheiden. Dit model wordt aangeduid als het 'adjunct'- model, oftewel het
toegevoegd of aanvullend tweede-taal-onderwijs. De taaldocent kan dan bijvoorbeeld de
betreffende studieteksten met de leerlingen voorbespreken of nabespreken of relevante
begrippen herhalen (zie bijvoorbeeld Snow 8c Brinton 1988).

Een derde mogelijkheid is de combinatie van taal- en vakonderwijs door het taalaanbod
en de didactiek van diverse schoolvakken aan te passen aan de groep tweede-taalleerders.
Deze variant, waarin de vakdocent zelf de aangepaste vakles geeft, heet het 'sheltered
content' model, beschermd vakonderwijs, of ook wel 'language-sensitive content instructi-
on', taalbewust vakonderwijs (Crandall 1994). Deze vorm is met name beproefd in
onderwijs aan diverse universiteiten in Canada (zie voor diverse beschrijvingen Krueger
óc Ryan 1993). Het 'beschermd vakonderwijs' staat als variant qua organisatievorm het
dichtst bij het reguliere vakonderwijs in het voortgezet onderwijs: vakdocenten geven hun
vak in een aangepaste vorm aan een meertalige klas.

Brinton et.al. (1989) brengen de bruikbaarheid van deze drie modellen in verband met
het niveau van taalvaardigheid van de leerlingen. Voor beginnende leerders zou de
thematische opzet het meest geschikt zijn, voor half-gevorderden de beschermde vakles en
voor gevorderden het toegevcegde taalonderwijs, waarin de leerlingen reguliere vaklessen
volgen die aangevuld en ondersteund worden door de taaldocent.

Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van vaklessen die allochtone leerlingen
volgen in hun tweede taal, wordt hieronder bezien welke rol vakdocenten toebedacht
krijgen in de literatuur rond de vakinhoud-gerichte benadering.

1.4.5 Kenmerken van vakinhoud-gerichte taallessen
De cruciale vraag die hier rijst is welke kenmerken een gewone vakles tot vakinhoud-
gericht taalonderwijs kunnen maken. Met andere woorden, welke kenmerken heeft
vakonderwijs waarin taalvaardigheid een geïntegreerd dcel is? Wesche formuleert deze
vraag als 'When is content teaching also language teaching?' (Wesche 1993:71).

Kenmerkend voor dit type taalonderwijs is de selectie van leerdoelen en leerstof vanuit
twee invalshceken: de vakinhoud en de taalvaardigheid. De vakinhoud van bijvoorbeeld
scheikunde of economie staat in eerste instantie centraal. Snow, Met 8c Genesee (1989)
maken bij de daarop volgende selectie van taalvaardigheidsdcelen een onderscheid tussen
'content-obligatory language' en 'content compatible language': taal die onmisbaar is om
de betreffende vakinhouden over te dragen respectievelijk taal die op een natuurlijke wijze
aan die inhouden te koppelen is. Vakbegrippen zijn dan veelal noodzakelijk en veel
verbindingswoorden en zinsstructuren kan men op een logische manier onder de aandacht
brengen in relatie tot die begrippen.

Mohan (1986) gaat uit van een ander theoretisch kader, waarin hij activiteiten centraal
stelt die in de klas uitgevcerd mceten worden. Bij deze activiteiten zijn specifieke
alledaagse kennis en theoretische achiergrondkennis te onderscheiden. Als illustratie
ncemt hij o.a. het schaakspel: alledaagse, situatiegebonden kennis betreft het kunnen
bencemen van de schaakstukken en het kunnea verplaatsen van de stukken volgens de
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conventies. Theoretische achtergrondkennis in dit verband is dan het classificeren van
schaakstukken en het bencemen van type verplaatsingen van stukken. Leerlingen zullen
vaak met het eerste type (aliedaagse) kennis aan activiteiten beginnen, maar mceten in het
onderwijs tot het tweede type (theoretische) kennis gebracht worden. Analyse van de
daarvoor benodigde taalvaardigheid leidt tot een curriculum waarin vakinhoud en taal
geïntegreerd zijn.

De vele didactische suggesties, in te zetten bij de overdracht van de leerstof in deze
vorm van onderwijs, lijken vrij eclectisch te zijn bijeengebracht (o.a. Short 1991, King
et.al. 1987, Crandall 1987, Crandall 1994, Chamot á O'Malley 1994). Er zijn veel
ideeën te herkennen uit de communicatieve taaldidactiek, maar daarnaast ook uit de
'thinking skills' beweging waarin leerlingen worden aangezet tot meer cognitieve activiteit
tijdens de les. Vier typen didactische strategieën komen duidelijk naar voren uit de
diverse suggesties, die vrij direct aan tweede-taalverwervingstheorieën te relateren zijn.
Ten eerste zijn veel adviezen gericht op het begrijpelijk maken van mondeling en
schriftelijk taalaanbod. Zo kan de docent kortere zinnen gebruiken, langzamer praten, met
meer herhalingen, synoniemen en parafrases spreken. Het gebruiken van voorwerpen en
afbeeldingen draagt ook bij aan het begrijpelijk maken van het taalaanbod. Een tweede
kenmerk is het gebruik van zogencemde 'graphic organizers', visuele weergaven van
betekenisrelaties, zoals diverse schema's en woordvelden. Deze worden ingezet zowel bij
de activering van voorkennis, de uitleg van nieuwe begrippen als bij de verwerking van
de leerstof. Ten derde worden in de verschillende lesfasen vormen van samenwerkend
leren aanbevolen (Kagan 1992). Deze werkvormen bevorderen interactie in de klas en
participatie van alle leerlingen. In deze werkwijze kan zowel mondeling als schriftelijk
taalgebruik aan bod komen. Een vierde kenmerk is de rond taken geordende leerlijnen.
Leerlingen worden intellectueel geprikkeld tot actieve participatie bij de uitvoering van
taken ter verwerking van de leerstof. In de gegeven suggesties zijn de integratie van
leerstrategieën en geïntegreerd gebruik van deelvaardigheden een belangrijk dcel.

In Noord-Amerika werkt men inmiddels op grote schaal volgens de ideeën van de
vakinhoud-gerichte benadering en wel in verschillende onderwijstypen en bij uiteenlopen-
de taalleerders. Een enquête uitgevcerd door het Centre for Applied Linguistics onder
scholen voor voortgezet onderwijs wees uit dat meer dan 3000 scholen enige vorm van
vakinhoud-gerichte benadering voor immigrantenleerlingen op hun programma hebben
staan (Kaufmann 1994). Een belangrijke stimulans daarbij vormt het feit dat diverse staten
in hun onderwijsbeleid hebben opgenomen dat scholen verplicht zijn tot invoering van
speciale voorzieningen zoals de vakinhoud-gerichte benadering zodra de leerlingen-
populatie een bepaald percentage allochtone leerlingen overstijgt. Door de grote variatie
in onderwijsprogramma's is er inmiddels in de theorievorming rond de benadering vraag
naar een duidelijker stroomlijning: welk type vakinhoud-gericht onderwijs is geschikt voor
welke groep leerders? Er zijn diverse aanzetten tot een betere systematisering op
leerplanniveau gedaan, zoals door Williams (1995) en Grabe (1995).

1.4.6 Empirisch ondenoek binnen vakinhoud-gericht taalonderwijs
Studies naar kenmerken van taalgebruik in meertalige klassen zijn voornamelijk verricht
binnen expliciet tweede-taalonderwijs en niet bij impliciet taalonderwijs in andere
vaklessen. Binnen de context van onderdompelingsonderwijs en van vakinhoud-gericht
taalonderwijs is tot nog tce weinig naar het feitelijke lesverloop in de betreffende
vaklessen gekeken. De studíes gaan veeleer over de relatie tussen organisatie van
bepaalde onderwijsvormen ('adjunct', 'theme based' of 'sheltered instruction'). Ook is
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een aandachtspunt de relatie tussen de leeftijd waarop leerlingen in de nieuwe taal worden
ondergedompeld ('early' of 'late immersion') enerzijds, en de effecten op met name
taalvaardigheid anderzijds. Die effecten zijn vooral gemeten met behulp van taalvaardig-
heidstoetsen en aan de hand van rapportcijfers, maar ook via gesprekken met betrokken
studenten en docenten, vooral op het niveau van hoger onderwijs.

In toegevoegde ('adjunct') cursussen en beschermd vakonderwijs ('sheltered instructi-
on') voor studenten in Ottawa zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, veelal aan de hand
van enquêtes die na afloop van de cursussen door de studenten werden ingevuld. Deze
studies leveren aanwijzingen op welke factoren het succes van dit soort vakonderwijs
bepalen. De studenten vonden de structuur van de lessen, het met de lessen parallel
lopend schriftelijk studiemateriaal en de schriftelijke samenvattingen belangrijk voor
succes van de cursus (Wesche 1993). In ander onderzoek werd studenten gevraagd aan te
geven in een lijst van voorkomende activiteiten welke zij het nuttigst vonden om zich de
vakinhouden eigen te kunnen maken. Vooral het gezamenlijk doornemen van het
cursusmateriaal sprong eruit, bijvoorbeeld in de vorm van samenvattingen, zelf formule-
ren van vragen over de inhoud, extra leesmateriaal of het nogmaals doornemen van stof
in een andere werkvorm of via andere communicatiekanalen (schriftelijk - mondeling,
groepswerk - klassikaal) (Ready 8t Wesche 1992). De vakinhoudelijke resultaten van de
studenten in deze studies ontliepen elkaar niet veel. Wel waren er verschillen binnen de
modellen van de vakinhoud-gerichte benadering tussen studenten waar het hun taalverwer-
ving betrof. Ready 8c Wesche zien een positief verband tussen de variatie in werk- en
interactievormen van de docenten, de mate van actieve deelname van de studenten en de
ontwikkeling van de taalvaardigheid. Ook deze bevindingen zijn echter op oordelen
achteraf van studenten gebaseerd en niet op observaties in de betreffende lessen.

Een beperkt aantal studies is wel gebaseerd op observaties van het onderwijsleerproces
zelf binnen vaklessen in een meertalige klas. Hieronder volgt een bespreking van enkele
van deze studies.

Schinke-Llano ( 1983) bestudeerde het taalgebruik van 12 Engelstalige vakdocenten in
het vijfde en zesde leerjaar ( vgl. bovenbouw basisonderwijs) van vier scholen. Het ging
om klassen met moedertaalsprekers van het Engels, Spaans-Engels tweetaligen met een
hoog niveau van vaardigheid in het Engels en circa tien procent Spaanstaligen die op basis
van hun resultaten op taaltoetsen als Low English Proficient (LEP) werden aangemerkt.
Bij elke docent werden audio-opnames gemaakt tijdens een les natuurkunde, rekenen of
wereld-oriëntatie. Fragmenten waarin directe interactie tussen docent en leerlingen
plaatsvond werden gecodeerd naar functie. Daarbij maakte Schinke-Llano onderscheidt
tussen inhoudelijke instructie, algemeen didactische fragmenten ('managerial'), discipli-
naire fragmenten of fragmenten met een anders aan te duiden functie. Bovendien werd
vastgesteld of de leerlingen werden aangewezen om de beurt te nemen of niet. De
bedoeling hiervan was de kwantiteit en de kwaliteit van de interacties van docent met
LEP- en met meer taalvaardige leerlingen te vergelijken. De resultaten wezen uit dat
LEP-leerlingen minder vaak direct werden aangesproken dan de vaardiger leerlingen. De
beurten van de docenten verschilden ook in functie: bíj de vaardiger leerlingen was 65 q
van de docentbeurten inhoudelijk van aard, bij de taalzwakkere leerlingen slechts 39q; bij
hen was het merendeel algemeen didactisch. Ook de lengte verschilde: de docentbeurten
waren langer als ze op vaardige leerlingen gericht waren dan wanneer ze zwakkere
leerlingen betroffen. Er bleek dus een verschil in behandeling te zijn: docenten passen
hun gedrag aan de taalachtergrond van leerlingen aan. Schinke-Llano oppert als verklaring
dat de vakleerkrachten het niet als hun verantwoordelijkheid zíen om de taalzwakkere
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leerlingen erbij te houden, omdat deze een deel van de week aan een specifiek op hen
gericht tweetalig programma deelnamen. Haar voornaamste hypothese verwijst echter naar
leerkrachtverwachtingen: de docenten menen dat LEP-leerlingen in het algemeen slecht
meedcen aan de les en lijken dat idee door hun eigen gedrag te bevestigen. Dergelijke
bevindingen worden wel aangeduid als 'Pygmalion'-effect.

Short ( 1994) dcet verslag van een beschrijvend, exploratief ondeacek naar talige eisen
en instructiestrategieën van docenten binnen vakinhoud-gericht tweede-taalonderwijs. In
'middle schools', vergelijkbaar met de onderbouw van het voortgezet onderwijs, werd een
ontwikkel- en onderzcekproject opgezet, gericht op het vak maatschappijleerlgeschiedenis.
Centraal stond een lessenreeks over een thema uit de Amerikaanse geschiedenis. De
docenten die met dit experimentele tweede-taalmateriaal zouden werken werden geschoold
in de principes van de vakinhoud-gerichte benadering. Bij het werken met prcefversies
van het lesmateriaal werden docenten bij herhaling gevraagd om hun oordeel. Ook werd
leerlingwerk op talige kenmerken geanalyseerd en werden de lessen geobserveerd. Dit
leidde tot aanpassingen van het materiaal: het vocabulaire had explicietere aandacht nodig,
teksten werden aangepast om de cohesie en coherentie te verduidelijken en actief gebruik
van taalfuncties en studievaardigheden in de les werd bevorderd door aanpassing van
didactische werkvormen. De observaties en vraaggesprekken gaven inzicht in de zeer
uiteenlopende oorzaken van problemen tijdens de leerstofoverdracht en tijdens de gekozen
oplossingsstrategieën. Als twee terugkerende problemen bij leerlingen noemt Short het
niet herkennen van zogencemde signaalwoorden om relaties tussen begrippen te achterha-
len en het niet herkennen van sleutelbegrippen door een tekortschietende woordenschat. In
de studie werd het effect van de lessen overigens niet nagegaan, noch op vakinhoudelijke
kennisverwerving noch op taalverwerving.

Een andere empirische studie, uitgevoerd binnen de vakinhoud-gerichte benadering is
die van Dicker (1995). Hij observeerde 20 lessen in het voortgezet onderwijs, gegeven in
het kader van de benadering 'CALLA', de 'cognitive academic language learning
approach' van O'Malley 8r. Chamot (1990). Zoals in 1.2 is beschreven, menen deze dat
academische taalvaardigheid het best onderwezen kan worden door expliciet aandacht te
geven aan de leerstrategische aspecten van schoolse taken. Dicker onderzocht in hceverre
15 geselecteerde opdrachten uit het CALLA materiaal voor natuur- en scheikunde werden
uitgevcerd zoals beoogd door de makers: ter ontwikkeling van zowel vakinhouden als
academische taalvaardigheid en leerstrategieën. Dicker vond veelvuldig discrepanties
tussen deze intenties en de didactische uitvcering van de lessen. De docenten vatten taken
vrij eng op en beperkten deze tot vakinhoudelijke leerstof. Beurtreeksen waren beperkt in
lengte; al snel wisselde het onderwerp van de interactie. De leerlingen praatten weinig in
de klas en kwamen zelden verder dan een enkele korte uiting. Kennelijk zijn speciaal
ontwikkelde taken in leermiddelen niet per definitie bepalend voor wat er in de klas
gebeurt: in de interactie worden deze taken geïnterpreteerd en krijgen ze een functie die
soms afwijkt van de door de leermiddelenmakers beoogde. Daardoor ging Dicker zich
tevens richten op het identificeren van de rol van docent en leerlingen bij de constructie
van taken tijdens de lessen. Hij betoogt dat de discrepanties niet zozeer te maken hebben
met een gebrek aan begrip bij docenten van de bedoelingen van het CALLA-programma,
maar eerder met hun gebrek aan bewustzijn van eigen interactieroutines. Bewustwording
daarvan zou een eerste stap zijn, waarna begeleiding en training in nieuwe routines nodig
zou zijn om die inbreng van leerlingen in de interactie te bereiken die Chamot en
O'Malley voor ogen stond. Dicker geeft diverse suggesties voor dergelijke trainingspro-
gramma's ( Dicker 1995: 269-272).

De besproken studies van Schinke-Llano, Short en Dicker zijn bijdragen aan inzicht in
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het verloop van vaklessen in meertalige klassen. De klasse-interactie blijkt daarbij sterk
door de situatie te worden beïnvlced. Verder onderzcek naar de dynamiek ervan lijkt
gewenst om patronen en wetmatigheden op te sporen.

1.5 Studie van schoolse taalvaardigheid in het Nederlandse taalgebied

Uit de beknopte weergave van de Angelsaksische literatuur komt naar voren dat het leren
in een tweede taal bij verschillende schoolvakken als kans wordt beschouwd om leerlingen
hun taalvaardigheid tot op een hoog niveau te laten ontwikkelen. Hoe is nu het onderzoek
te karakteriseren dat in het Nederlandse taalgebied is uitgevoerd naar de rol van taal bij
het leren, met name in een meertalige context? Deze paragraaf start met een schets van de
recente ontwikkeling van aandacht voor het gebruik van taal in een schoolse context.
Daarna volgt een bespreking van het verrichte onderzoek met betrekking tot schoolse
taalvaardigheid in het Nederlands als tweede taal. In 1.6 zal dan de balans worden
opgemaakt om te bepalen in hoeverre er voldoende inzicht bestaat in het functioneren van
vakonderwijs dat via een tweede taal gegeven wordt.

1.5.1 Schoolse taalvaardigheden binnen het moedertaalonderwijs
De eerste periode waarin in Nederland en Vlaanderen aandacht aan schools taalgebruik in
het voortgezet onderwijs werd besteed volgde op de Britse publicaties die al eerder zijn
vermeld in 1.2. De rapportage van de commissie Bullock (Bullock, 1975) en de daarop
volgende ontwikkelprojecten wekten de interesse van moedertaaldidactici in Nederland.
De Landelijke Werkgrcep Moedertaalonderwijs en toch geen Nederlands (LWG) vertaalde
de Britse inzichten naar de Nederlandse context en vcegde er eigen analyses van het
taalgebruik op school aan tce (zie Bonset et.al. 1980, Bonset en Sturm 1981). Vanuit het
moedertaalonderwijs werd literatuuronderzoek gedaan en experimenteerde men met
samenwerkingsvormen tussen het vak Nederlands en andere schoolvakken (zie Van der
Aalsvoort 8c Van der Leeuw 1982, Van der Leeuw 1983). Dit was bedoeld om de
mogelijkheden te onderzceken tot een minder op eenzijdige overdracht van kennis
('transmissie') gericht onderwijsmodel, waarin het gezamenlijk begrijpen van leerstof
('interpretatie') nagestreefd werd (Barnes 1971, 1976). Het streven was kortweg om
leerlingen meer te laten praten en schrijven in plaats van lezen en luisteren. Actieve
deelname van leerlingen in de les was de kern van de beoogde verandering. Er kwam
echter op deze initiatieven weinig respons.

De studie van Geudens et.aL (1992, Rymenans 8t Geudens 1994) sluit inhoudelijk aan
bij deze eerste periode van aandacht voor taal in het onderwijs. Zij observeerden 12
lessen in vier uiteenlopende vakken en in verschillende klassen in het secundair onderwijs
en bekeken daarin de wijze waarop vakbegrippen werden overgedragen door docenten, de
typen vragen van docent en leerlingen alsook kenmerken van het taalaanbod. Hun
inventarisatie van een groot aantal gehanteerde didactische strategieën bracht hen tot de
conclusie dat in deze lessen sprake was van onderwijs volgens het eerder genoemde
transmissiemodel. De inbreng van leerlingen was zeer beperkt: zo stelden deze in 12
lessen slechts een beperkt aantal inhoudelijke vragen en kregen zij zelden gelegenheid
foute antwoorden te herformuleren. Rymenans en Geudens bevestigen hiermee het beeld
zoals dat in het begin van de jaren tachtig geschetst werd.
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1.5.2 Schools taalgebruik en vaktaal
Naast initiatieven in het moedertaalonderwijs bestonden in die eerste periode aanzetten
vanuit de exacte vakken om in de vakdidactiek bewuster de taal van het vak te hanteren.
Sauer (1990) geeft een theoretische beschouwing van het verschijnsel vaktaal. Deze komt
voort uit de algemene taal maar wijkt ervan af qua distributie, frekwentie en gebruik van
morfosyntactische en lexicaallsemantische aspecten en handelingsstructuren. De vaktalige
communicatie kan vakintern of vakextern zijn dan wel de discipline overstijgen. In het
onderwijs is sprake van een geleidelijke verschuiving van vakexterne communicatie,
waarbij de docent als expert communiceert met leerlingen die op het vakgebied leken zijn,
naar vakinterne communicatie, waarbij leerlingen verondersteld worden op een zeker
niveau de vaktaal produktief te gebruiken. Een 'vaktalig bewustzijn' bij de docent zou
essentieel zijn om de genoemde verschuiving te realiseren. Als doel van vaktalige
communicatie noemt Sauer kennisvermeerdering en informatievergaring, waartoe
zogenaamde 'informatieve handelingen' worden verricht. Het werk van Ehlich et.al.
(1983, 1993) poogt concretiseringen te geven van deze handelingsgeoriënteerde benade-
ring binnen een schoolse context.

Vakdidactici van vooral de exacte vakken hebben, parallel aan de ontwikkelingen in het
moedertaalonderwijs, meer aandacht gekregen voor de rol van taal. Ten Voorde (1977,
1994) liet in zijn analyses van experimentele scheikundelessen zien hoe leerlingen op basis
van eigen verwoordingen van observaties bij praktikumopdrachten konden komen tot de
ontwikkeling van vakbegrippen. Hij ontwikkelde een didactische aanpak waarin vaktermen
pas geïntroduceerd worden wanneer leerlingen door dergelijke observaties ervaren hebben
dat hun (alledaagse) taal tekort schiet, als er met andere woorden een zekere 'taalnood'
ontstaat. In het onderwijs zou daarom het scheppen van gespreksgelegenheid voor
leerlingen een essentiële eerste stap zijn bij het leren hanteren van vaktermen. Deze
opvatting sluit aan bij de eerder genoemde pleidooien voor doorbreking van de door
docenten overheerste klasse-interactie ten gunste van 'interpretatief' taalgebruik in
vaklessen met veel ruimte voor spreek- en schrijfvaardigheid van leerlingen.

Ook in de natuurkundedidactiek is de aandacht voor de rol van taal gegroeid. Leerpsy-
chologische inzichten laten zien dat bij de opbouw van nieuwe vakconcepten aanwezige
preconcepten een plaats moeten krijgen. Aan de verwoording van dergelijke vooronder-
stellingen zou daarom in het onderwijs expliciet aandacht moeten worden geschonken
(Boersma 1990, Lijnse 1994). Daarmee legde men in feite een relatie tussen algemene
dagelijkse taal en schoolse vaktaal. In het wiskundetijdschrift Euclides verschenen tussen
1978 en 1982 regelmatig concrete artikelen over de rol van taal in dit vak (zie Biezeveld
1981, Van Dormolen 1980 en Kemme 1978). De genoemde publikaties geven aan dat
schools taalgebruik kenmerken kan hebben die sterk vakgebonden zijn.

1.5.3 Schoolse taalvaardigheid van tweede-taalleerders
Een tweede impuls van aandacht voor schoolse taalvaardigheden kwam voort uit het
tweede-taalonderwijs. De laatste tien jaar zijn er in het Nederlandse taalgebied enkele
onderzoeken gedaan die teruggaan op de theoretische concepten en analyses van Cummins
(1979, 1981, 1984a en b) en Bialystok ( 1991) en deze trachten te operationaliseren.
Veelal zijn leerlinggegevens daarbij als bron gebruikt. Appel ( 1984) is de eerste van deze
studies en betreft met name de relatie tussen moedertaalvaardigheid en tweede-taalvaardig-
heid. Daarop volgden Kerkhoff (1988), De Haan (1987, 1991, 1994) en Hacquebord
(1989). De studie van Verhallen (1994) betreft met name schoolse taalvaardigheid op het
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punt van woordenschat. De genoemde studies worden hieronder besproken vanuit de
vraag of ze meer inzicht geven in het functioneren van onderwijs in niet-taalvakken aan
leerlingen met het Nederlands als tweede taal.

Kerkhoff (1988) doet verslag van een onderzoek naar de relatie tussen enerzijds de
taalvaardigheid in het Nederlands en anderzijds het schoolsucces van 50 allochtone en 121
autochtone lagere-schoolleerlingen uit verschillende sociaal-economische milieus. Onder
de autochtone leerlingen bevonden zich zowel standaardtaalsprekers als dialektsprekers.
Taalvaardigheid werd met behulp van tcetsen zowel globaal bekeken als op afzonderlijke
aspecten, zoals morfosyntactische, lexicale als metalinguïstische vaardigheden. Schoolsuc-
ces werd uitgedrukt in termen van rapportcijfers, doorstroomadviezen en oordelen van
leerkrachten. Daarnaast verzamelde Kerkhoff gegevens omtrent de taalattitudes van de
leerlingen. Op basis van de resultaten concludeert ze dat de verschillen in schoolsucces
eerder toe te schrijven zijn aan sociaal-economisch milieu dan aan verschillen in taalach-
tergrond. Ditzelfde geldt voor de verschillen in taalvaardigheid in het Nederlands van
allochtone en autochtone leerlingen. Een opvallende bevinding was dat er bij de allochto-
ne leerlingen wel een correlatie bestond tussen taalvaardigheid en sociaal-economisch
milieu maar niet tussen rapportcijfers voor rekene-t en sociaal-economisch milieu. Ze
wijst in dit verband op het mogelijke Pygmalioneffect. Leerkrachten zouden van leerlin-
gen bepaalde verwachtingen hebben die samenhangen met o.a. hun sociaal-economische
achtergrond, daardoor hun aanbod aanpassen en zodoende de rapportcijfers indirect zelf
beïnvloeden. De studie van Kerkhoff bevestigt de veronderstelde verschillen in taalvaar-
digheid tussen leerlingen uit uiteenlopende sociale milieus.

Twee onderzoeksvragen staan centraal in het proefschrift van De Haan (1994), dat
expliciet is gericht op operationalisering van het begrip cognitief-academische taalvaardig-
heid van Cummins (1984). Ten eerste zoekt ze kenmerken in de taalproduktie van
leerlingen die de mate van contextualisatie en metalinguïstische vaardigheden weerspiege-
len. Daarnaast bekijkt ze of er verschillen te zien zijn tussen Surinaamse en Nederlandse
kinderen in de beheersing van die vaardigheden. Om deze vragen te beantwoorden
verzamelde De Haan mondelinge en schriftelijke teksten van leerlingen uit de zesde klas
van de lagere school, afkomstig uit drie etnische grcepen, Nederlands, Surinaams-
Creools en Surinaams-Hindostaans. Op basis -.an hun schoolresultaten werden zij
ingedeeld in vier prestatiegroepen. De data bestonden uit relatief spontaan produktief
taalgebruik: leerlingen werd gevraagd om een mondelinge weergave van dagelijkse
ervaringen, ze schreven een opstel over een reis en ze moesten mondeling een gelezen
aardrijkskundetekst navertellen. Het gaat dus om twee genres: verhalende teksten (een
mondelinge en een schriftelijke) en een informatieve tekst (de mondelinge samenvatting).
De Haan analyseert deze teksten op zinsniveau en globaal tekstniveau, om enerzijds om
de begrippen 'contextualisatie' en'metalinguïstische vaardigheden' te operationaliseren en
anderzijds om verschillen tussen leerlingen op die dimensies op te sporen. Kenmerken van
de schoolse taalvaardigheid zijn eerst kwalitatief onderzocht en vervolgens is het vóór-
komen van dergelijke kenmerken geteld en in verband gebracht met de achtergronden van
de leerlingen.

De uitwerking van het begrip 'contextualisatie' sluit aan bij het werk van Halliday ác
Hasan (1976, 1985). Kortweg onderscheiden deze een situationele context en een talige
context. In de verhalende teksten ziet De Haan dat onderscheid terug bij het aanduiden
van de situatie waarin de vertelling plaatsvindt (situationele context), in de samenvattingen
is dat onderscheid te vinden in de al dan niet expliciete formulering van het probleem dat
in de tekst wordt aangegeven. Oriënterende elementen plaatsen het verhaal respectievelijk
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de samenvatting in een (voor de luisteraarllezer herkenbare) situatie. Wat er over die
situatie verder meegedeeld wordt komt terug in zogencemde dynamische delen van de
teksten. In het volgende voorbeeld geeft de leerling een oriëntatie op het onderwerp van
de tekst: "t gaat over landbouw en eh een boer die had eerst heel weinig landbouw
omdat er heel weinig voedsel in de grond zat...'. De daarna gegeven informatie die
toegevcegd wordt over de bcer is dan een dynamisch deel van de tekst. De Haan bekijkt
in hceverre leerlingen expliciet deze elementen gebruiken met name op plaatsen waarin
het tekstgenre deze veronderstelt. Op globaal niveau duiden de kinderen explicieter de
context aan in de alledaagse teksten dan bij de samenvatting van de informatieve teksten.
Er is echter geen duidelijke samenhang tussen schoolsucces en gebruik van globale
contextualisatie.

Bij de betekenisaspecten van de teksten beziet De Haan hoe een onderwerp op een
samenhangende manier wordt uitgewerkt. Ze onderscheidt daarbij adekwaatheid van
informatie wat betreft 'topic entity' en focus entity' en oppert diverse concretiseringen
van die begrippen. De kinderen lijken beter de context te kunnen aanduiden en de
verwijzingen in de tekst vol te houden in de verhalende teksten dan in de informatieve
tekst. Opvallend is dat betere leerlingen in de oriënterende zinnen van hun teksten meer
de context aanduiden van hun tekst. Om context aan te geven in een tekst zijn ook
specifiek linguïstische vaardigheden nodig. Daarbij kunnen leerlingen cohesieve elementen
gebruiken als verwijzingen, ellipsen, conjuncties en lexicale cohesie. De Haan rapporteert
minder verschillen in de aard en frekwentie van voorkomen van dergelijke cohesieve
elementen tussen tekstgenres en ook tussen prestatiegroepen verschillen de resultaten
weinig. Wel lijken zwakkere leerlingen minder samenhang in de samenvatting te kunnen
aangeven. Ze gebruiken ook andere manieren om verbanden tussen begrippen te leggen:
ze herhalen vaker dezelfde woorden in plaats van synoniemen of andere woorden uit
hetzelfde woordveld te gebruiken.

Een ander theoretisch concept dat De Haan heeft willen operationaliseren is 'taalbe-
wustzijn'. Hierin sluit ze aan bij het werk van Bialystok 8c Ryan (1985). De Haan stelt
dat schooltaal meer dan alledaagse taal een beroep dcet op geanalyseerde kennis van taal
en bewustzijn bij het gebruik maken van deze kennis. Ze zcekt daarom naar signalen van
monitorgedrag in de tekst, zoals repetities en herhalingen. Deze lijken vooral aanwijzin-
gen te geven voor de taalelementen die de kinderen op dat moment aan het verwerven
zijn. Ook bespreekt De Haan of uit het omgaan met oriënterende en dynamische delen
van teksten is af te leiden hoe kinderen hun informatie plannen. Wie in een tekst begint
met het geven van een oriëntatie op de context en daarna met de nieuwe informatie komt,
zou een duidelijker overzicht hebben over de tekst dan wie tijdens de vertelling dergelijke
oriëntatie alsnog probeert te verweven in de al lopende tekst. De gevonden verschillen
tussen leerlingen blijken echter opnieuw niet samen te hangen met schoolsucces en zijn
daarom niet als kenmerk van schoolse taalvaardigheid beschouwd.

Het onderzcek van Hacquebord (1989) betreft verschillen in tekstbegripsvaardigheid bij
Nederlandse en Turkse LBO- en MAVO-leerlingen. Zij beoogde daarmee vast te stellen
of Turkse leerlingen een tekortschietende beheersing van deze leesvaardigheid in het
Nederlands hebben en of er kwalitatieve verschillen zijn in de aard van het tekstbegrip.
Ook wilde ze nagaan hce tekstbegripsvaardigheid zich in de loop van enkele jaren bij de
leerlingen ontwikkelt. Hacquebord nam 115 Turkse en 107 Nederlandse leerlingen in een
periode van 2,5 jaar vijf maal een tekstbegripstcets af inet een oplopende mceilijkheids-
graad, afgemeten aan de hand van docentoordelen, gemiddelde zinslengte, percentage
frekwentelbekende woorden en percentage abstracta. Per tekst werden stellingen geformu-
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leerd die door de leerlingen als juist of onjuist moesten worden aangemerkt, waarbij zij
informatie op zins-, alinea- en tekstniveau mcesten benutten. Op die manier zou inzicht
verkregen kunnen worden in respectievelijk micro-, meso- en macro-tekstbegripsvaardig-
heden van de leerlingen. Woordenschat en grammaticale vaardigheden werden gemeten op
twee momenten.

De resultaten wijzen op duidelijke verschillen in leesvaardigheid: de Turkse leerlingen
halen over de hele linie lagere tekstbegripsscores dan de Nederlandse, al blijken de
verschillen bij de moeilijker teksten kleiner. Op de woordenschat- en grammaticatoetsen
zijn ook verschillen te zien, waarbij de Turkse MAVO-leerlingen achterblijven bij de
Nederlandse LBO-leerlingen. De verschillen zijn niet te verklaren op basis van non-
verbale intelligentie of voorkennisverschillen. In de ontwikkeling van tekstbegripsvaardig-
heid gedurende de onderzceksperiode ziet Hacquebord geen verbetering bij de Turkse
leerlingen. Bij de Turkse LBO-leerlingen constateert ze zelfs een achteruitgang, die zij in
verband brengt met het weinig leesbevorderende schoolklimaat in het LBO.

De meest opvallende resultaten uit Hacquebords onderzcek vormen de gevonden
verschillen in 'lezersprofielen': Turkse leerlingen scoren significant lager op woord- en
zinsniveau dan de Nederlandse. Tekortschietende beheersing op dit micro-niveau blijkt
ook uit de woordenschatresultaten. Op macro-niveau bleken de Turkse leerlingen relatief
beter te scoren dan de Nederlandse leerlingen. Hacquebord suggereert dat Turkse
leerlingen hun tekorten op microniveau compenseren met strategieën op macroniveau van
de tekst door globale leesstrategieën. Ze beheersen die strategieën relatief beter dan
Nederlandse leerlingen. Hacquebord meent dat de docent een cruciale rol speelt bij het
bespreken van teksten en het aandacht schenken aan het microniveau van teksten om de
tekorten in leesvaardigheid op dat niveau aan te vullen.

Het onderzcek van Verhallen (1994) beoogt inzicht te geven in de lexicaal-semantische
kennis van basisschoolleerlingen die het Nederlands als tweede taal leren. Zij beschrijft
daarbij welke specifieke eisen het onderwijs stelt aan woordenschat van gevorderde
(tweede-)taalleerders. Woordbetekenissen moeten deel gaan uitmaken van een semantisch
netwerk. Met het oog op kennisoverdracht via taal zijn daarbij vooral paradigmatische
relaties van belang, waarmee ze doelt op hiërarchische relaties zoals klasse-inclusie en
deel-geheel-relaties. Daarnaast worden in een semantisch netwerk ook syntagmatische
relaties gelegd, collocaties zoals 'blaffen - hond', maar de taxonomische hierarchieën
zouden van groter belang zijn voor de relatie tussen taal en conceptuele ontwikkeling.

In die ontwikkeling acht ze, aansluitend bij de ideeën van Vygotski (1962) de bestaande
hiërarchische ordening van begrippen onderhevig aan een proces van herstructurering.
Daarbij wordt in contact tussen kind en volwassene steeds meer het hiërarchisch systeem
van de volwassen taalgebruiker benaderd. Deze ontwikkeling verloopt in stadia. Refere-
rend aan Klausmeier et.al. (1979) onderscheidt Verhallen vier niveaus van woordkennis.
Ten eerste is dat het concrete niveau van woordkennis, waarbij een object herkend en
bencemd wordt. Daarop volgt het identiteitsniveau, waarbij gelijke objecten aan elkaar
gerelateerd worden. Het derde niveau is dat van classificatie en tenslotte is het vierde
niveau het formele niveau van definities. Wanneer kennis van een begrip uiteindelijk tot
dit formele niveau is doorgedrongen, spreekt Verhallen van 'diepe woordkennis'. In
alledaags taalgebruik zou van een oppervlakkig niveau van woordkennis sprake zijn. Als
woorden en betekenissen dienen om kennis over te dragen, is dergelijk opervlakkig begrip
echter onvoldcende. Schoolse taalvaardigheid op dit lexicale niveau duidt zij aan als
taalgebruik dat een groot bercep dcet op diepe woordkennis op formeel niveau en waarbij
relatief veel kennis verondersteld wordt van onderliggende semantische structuren.
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Om een indruk te krijgen van de Nederlandse woordenschat van anderstalige kinderen
voerde zij een experimenteel onderzoek uit. Aan veertig Nederlandse en veertig Turkse
basisschoolleerlingen van 9 en 11 jaar oud legde ze twee definitietaken voor. De eerste
was een extensieve taak, bedoeld om een totaalbeeld te krijgen van alle bewuste kennis
die zij rond zes geselecteerde woorden konden verwoorden. De tweede was een formele
definitietaak, die verondersteld werd diepere, formele woordkennis te reflecteren. De
Turkse leerlingen kregen daarnaast ook een taak in het Turks voorgelegd rond dezelfde
woorden. Verhallen rapporteert op basis van de resultaten zowel kwantitatieve als
kwalitatieve verschillen bij betekenistcekenning. Turkse leerlingen noemden bij de
extensieve taak minder betekenisaspecten en meer syntagmatische dan verticale, paradig-
matische relaties. Bij de formele definitietaak constateert zij dat oudere leerlingen beter
deze schoolse lexicale vaardigheid beheersen. Ook hier ziet zij verschillen tussen Neder-
landse en Turkse leerlingen, waarbij de laatsten een duidelijke achterstand in hun
taalontwikkeling hadden. Verhallen gaat overigens niet in op de wijze waarop in het
onderwijs met de gesuggereerde ontwikkelingsstadia in woordbetekenissen wordt
omgegaan.

De besproken studies benaderen de schoolse taalvaardigheid van leerlingen op uiteenlo-
pende wijze. De studie van Kerkhoff betreft vooral de relatie tussen taalvaardigheid en
schoolsucces en is niet zozeer gericht op operationalisering van het begrip schoolse
taalvaardigheid. De Haan is daar wel op gericht, door analyses van produktief taalge-
bruik, waarbij ze vaardigheden op micro-niveau omschrijft. Hacquebord beschrijft juist
receptieve vaardigheden, terwijl Verhallen lexicale vaardigheden onderzoekt. Elk van de
studies bevat interessante bevindingen inzake taalvaardigheidsaspecten van allochtone
leerlingen. In al de genoemde studies is echter het taalgedrag geïsoleerd van de onderwijs-
kundige context. De gegevens zijn via experimentele taken verkregen, waardoor het
taalgebruik van de leerlingen in de klas niet in beeld komt. De Haan heeft haar materiaal
weliswaar binnen een schoolse context verzameld, maar de context van de geanalyseerde
taken blijft buiten beeld. Daardoor is niet na te gaan of bijvoorbeeld de samenvatting van
de schoolboektekst die zij leerlingen liet maken, in de onderwijspraktijk vooraf werd
gegaan door uitleg van de betreffende tekst en van nieuwe begrippen. Het verband tussen
taalproduktie en de voorwaardelijke receptie blijft buiten beeld.

De veronderstelde relatie tussen cognitieve complexiteit, contextualisering en klasse-
interactie (zie 1.3) wordt in de besproken studies nog niet voldoende verhelderd. In de
volgende paragraaf volgt een bespreking van de inzichten in de talige kant van onderwijs-
leerprocessen, afkomstig uit het Nederlandse taalgebied.

1.5.4 Analyses van taal in leermiddelen en in leerstofoverdracht
Naast de in 1.5.3. besproken studies, gebaseerd op de analyse van door de onderzcekers
uitgelokt taalgedrag van leerlingen, zijn in Nederland en Vlaanderen analyses van het
taalgebruik in het onderwijs ondernomen om schoolse taalvaardigheid nader te kunnen
omschrijven.

Aanvankelijk beperkte de aandacht binnen het onderwijs zich tot het schriftelijk
taalaanbod, zoals instruktieteksten in vaktaal (Steinert 1985, 1991) en schoolboekteksten
in het algemeen (Hofmans-0kkes 1987). Steinert gaat in op talige maar vooral ook op
culturele kenmerken van schools taalgebruik en op de denkstructuren die leerlingen via
taal moeten ontdekken uit teksten of zelf verwoorden. Zij wijst daarbij op mogelijkheden
tot het herschrijven van vakteksten. Hofmans-Okkes geeft suggesties hoe leerlingen in het
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onderwijs leesstrategieën kunnen ontwikkelen en benutten om schoolboekteksten te
begrijpen. Deze twee enigszins tegenstrijdige benaderingen zijn vooral op de onderwijs-
praktijk gericht en niet door systematisch onderzoek onderbouwd. Voor dergelijk
onderzoek vormden ze wel een inspiratiebron.

Zo zijn in het kader van leerplanontwikkeling voor Nederlands als tweede taal vanaf
1989 diverse onderzoeksactiviteiten uitgevoerd die voortbouwden op deze voorlopige
analyses van schriftelijk taalaanbod. Ook de inzichten in klasse-interactie uit moedertaaldi-
dactisch onderzoek boden aanknopingspunten. Voor zowel het basis- als voortgezet
onderwijs zijn analyses uitgevoerd van lesmateriaal en lesprotocollen om een helderder
beeld te krijgen van de eisen die onderwijs aan de schoolse taalvaardigheid stelt. De Jong
(1990a en 1990b) analyseerde leergangen biologie, aardrijkskunde en geschiedenis als ook
transcripten van geobserveerde lessen in die vakken in de eerste en derde klas van het
voortgezet onderwijs. De beschreven kenmerken werden vervolgens omschreven in
benodigde leerlingvaardigheden (Hajer et.al. 1991). Deze werden gegroepeerd in de
volgende taaltaken: het lezen van informatieve teksten, het begrijpen van schriftelijke
vragen en opdrachten, het schriftelijk formuleren van antwoorden en het luisteren in de
les. Ook werd nader gepreciseerd welke strategische en talige vaardigheden nodig zijn
voor de genoemde taken.

Van Gelderen (1994) voerde een omvangrijk onderzoek uit in deze lijn. Zijn onderzoek
is een systematischer replicatie van de aanzet die Litjens en Jongerius (1990) al in deze
richting gaven. Zij constateerden een grote afstand tussen de in het taalonderwijs
ontwikkelde vaardigheden en de op hetzelfde moment bij zaakvakken gestelde taaleisen.
Van Gelderen analyseerde 336 teksten en 783 opdrachten uit zaakvakleergangen voor de
bovenbouw van het basisonderwijs en 125 lesprotocollen. Zijn drie onderzoeksvragen
luidden:
- welke eisen worden er gesteld aan de taalvaardigheid van leerlingen binnen teksten en
opdrachten in de meest gebruikte onderwijsleerpakketten, alsmede in klassikale mondelin-
ge instructies binnen het zaakvakonderwijs?
- voor welk van deze taalvaardigheidseisen wordt in de meest gebruikte onderwijsleerpak-
ketten voor het (eerste- en tweede-) taal- en leesonderwijs relevante leerstof en oefening
geboden en in welke leerjaren gebeurt dat?
- welke conclusies kunnen getrokken worden rond de relatie tussen enerzijds de taalvaar-
digheidseisen in de (mondelinge en schriftelijke) instructie binnen het zaakvakonderwijs
en anderzijds de geboden leerstof en oefening in de onderwijsleerpakketten voor Neder-
lands?
In welke mate de taalvaardigheid van de leerlingen daadwerkelijk overeenkwam met de
gestelde eisen werd niet onderzocht. De nadruk in de analyses lag op beschrijving van
receptieve vaardigheden waarop een beroep wordt gedaan. Vier deelgebieden werden
nader beschouwd: tekstsoorten, weinig frekwente algemene woorden en metaforische
woordgroepen, kenmerken van interactie- en luistervaardigheid en ten slotte taalfuncties in
de schoolse communicatie.

De resultaten wijzen op een toename in de diverse leerjaren van het aantal zakelijke
teksten en op toenemende syntactische complexiteit van het taalgebruik daarin. In de
woordenschat valt het grote aantal weinig frekwente woorden op. Ook blijkt dat metafo-
ren meer in het mondelinge taalaanbod dan in het schriftelijke voorkomen. De resultaten
uit de interactieanalyses laten de grote dominantie van de leerkrachten zien als het erom
gaat wie het meest aan het woord is en het initiatief neemt. De lengte van de leerkracht-
beurten in grcep 5 was aanzienlijk korter dan in groep 8. Er zijn geen grote verschillen in
moeilijkheidsgraad gevonden tussen klassen met een uiteenlopend percentage tweede-
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taalleerders. De taalmethoden sluiten volgens Van Gelderen in verschillende opzichten
niet aan bij de in andere vakgebieden gestelde eisen: niet in de aard van de gekozen
leesteksten en niet in de training van luistervaardigheid in de les.

Tenslotte verdient de publikatie van Schrooten en Vermeer (1994) vermelding, die het
schriftelijk en mondeling taalaanbod in verschillende fasen van het basisonderwijs
analyseerden op de daarin voorkomende woordenschat.

Naast de eerder besproken analyses van tweede-taalvaardigheid van leerlingen is er dus
vooral onderzoek verricht naar kenmerken van het mondeling en schriftelijk taalaanbod.
De relatie tussen beide is echter nog weinig bekeken. Interactie krijgt inmiddels wel
steeds meer aandacht in onderzcek in het Nederlandse taalgebied. Zo beschrijft Damhuis
(1995) de condities waaronder allochtone kleuters het Nederlands op school kunnen
verwerven met name in termen van de gelegenheid tot participatie in de klasse-interactie.
De recente studie van Van den Branden (1995a, 1995b) legt als eerste een directe relatie
tussen onderwijs met het Nederlands als instructietaal aan gevorderde leerlingen en de
hypotheses omtrent de waarde van betekenisonderhandeling voor tweede-taalverwerving.
Betekenisonderhandeling definieert hij daarbij als 'stretches of interaction tha[ are
embedded within a larger stretch of interaction and that aim at dealing with problems of
message comprehensibility' (o.c. 1995a: 267). De studie bestaat uit een uitgebreide
bespreking van de literatuur met betrekking tot betekenisonderhandeling en tweede-
taalverwerving en een empirisch gedeelte. Dit laatste valt uiteen in drie delen: twee
experimentele deelonderzceken en daarnaast een studie op grond van observaties in
lessen.

Het eerste experiment betrof het effect van betekenisonderhandeling op tekstbegrip
onder verschillende condities. Aan 61 tweede-taalleerders van het Nederlands en 96
moedertaalleerders uit klas 5 van vijf Vlaamse basisscholen (leeftijd rond 11 jaar) werden
leesteksten voorgelegd. Binnen de eerste conditie werd de onbewerkte tekst voorgelegd ter
individuele lezing, binnen de tweede een versimpelde versie. Binnen de derde conditie
werd een onbewerkte tekst voorgelegd maar nu met de mogelijkheid tot interactie over
onduidelijkheden met een medeleerling. De vierde conditie gaf die mogelijkheid tot
interactie ook, maar nu met een grcep leerlingen waarbij ook de onderzceker meepraatte.
Na lezing of bespreking van de tekst werden tekstbegripsvragen gesteld. De lezing met
mogelijkheid tot betekenisonderhandeling leidde tot significant betere resultaten op de
tekstbegripsvragen dan de individuele lezing van de onbewerkte tekst, maar ook beter dan
na de lezing van de versimpelde tekst. Het lezen van deze versimpelde versie bracht
alleen leerlingen uit één bepaalde taalniveau-groep tot beter begrip.

Bij het tweede experiment moesten 22 tweede-taalleerders en 26 moedertaalsprekers uit
dezelfde leeftijdscategorie afbeeldingen rond een detectiveverhaal beschrijven en de
betekenis ervan afleiden onder twee condities: in interactie met een medeleerling en in
interactie met de onderzoeker. Om het korte-termijneffect op de taalproduktie van de
leerlingen te bepalen mcesten ze vooraf en achteraf het verhaal beschrijven. Van den
Branden beschrijft onder andere de frekwentie van de daarbij voorkomende betekeníson-
derhandelingen en de aard van de modificaties van de gesprekspartners. De frekwentie
liep sterk uiteen tussen de paren. In de conditie waarbij de onderzceker gesprekspartner
was kwamen deze het meest voor, wat Van den Branden tceschrijft aan de stimulerende
vragen van deze zijde. Tussen leerlingparen bleek de frekwentie samen te hangen met de
onderlinge verhoudingen in taalniveau: praten in heterogene paren bleek tot gunstiger
resultaten te leiden dan in talig homogene paren. Betekenisonderhandeling bleek te leiden
tot een grotere taalproduktie van leerlingen en een grotere variatie in woordenschat.
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Op basis van deze twee experimenten concludeert Van den Branden dat betekenisonder-
handeling gunstige effecten kan hebben op zowel taalbegrip als taalproduktie. Dat zou
voor het onderwijs betekenen dat een eenrichtingbetoog van een docent tegen een klas
minder gunstig is dan gezamenlijke bespreking van complexe elementen uit die uitleg.
Zelfs een vereenvoudigd aanbod zou minder gunstig zijn dan interactie over complex
aanbod (Van den Branden 1995a: 168, 270).

Om te verkennen in hoeverre dergelijke gunstige condities ook in natuurlijke interactie
binnen een schoolse context voorkomen, vcerde hij voorts een derde deelstudie uit,
bestaande uit observaties in 15 lessen Nederlands, 8 rekenlessen en 5 natuurkundelessen
in meertalige vijfde klassen van 4 Vlaamse basisscholen. Binnen de lessen werd bekeken
hoe vaak betekenisonderhandeling plaatsvond en welke kenmerken deze momenten
hadden. Van den Branden vond gemiddeld 8 van dergelijke 'routines' per les, maar bij
rekenen waren dat er minder. Dit relateert hij aan de beperkte variatie in vaktermen bij
dit vak. De frekwentie bleek samen te hangen met de onderwijskundige context, die hij
onderscheidde in klassikale momenten, individuele momenten met afzonderlijk contact
tussen leerling en leerkracht, grcepswerk en leerlingpresentaties aan de hele klas. In
grcepswerk zonder aanwezigheid van de docent kwam weinig betekenisonderhandeling
voor, tijdens leerlingpresentatie relatief veel. Ook bekeek Van den Branden de duur van
de betreffende sequenties in termen van het aantal 'subroutines', ofwel vraag-antwoord
paren. De meeste sequenties waren zeer beperkt in omvang en bestonden slechts uit 1
subroutine. In 9 qo was sprake van 2 subroutines, in 4 q van 3 subroutines. Ook dit
aantal subroutines bleek samen te hangen met de context: in klassikale fragmenten waren
de sequenties het kortst, in interactie tussen docent en een enkele leerling bij het maken
van individuele opdrachten waren de sequenties het langst. De data overziend concludeert
Van den Branden dat klassen geen gunstige context vormen voor betekenisonderhandeling:
docenten zien betekenisonderhandeling als inbreuk op efficiënte communicatie in de klas,
nemen zelden het initiatief ertoe en houden deze beperkt (a.w. 1995a:164).

Meer dan in eerder besproken onderzcek komt in Van den Brandens studie de relatie
tussen klasse-interactie en tweede-taalverwerving naar voren. De resultaten van de
experimentele deelstudies onderstrepen de betekenis van interactie over de inhoud van de
boodschap voor tweede-taalverwervers. De studie zet daarnaast vraagtekens bij de
mogelijkheid om deze condities te creëren binnen een onderwijscontext. Uit de resultaten
komt ook naar voren dat het wenselijk is om binnen lessen een onderscheid te maken
tussen klassikale lesfragmenten en individueel werk, omdat betekenisonderhandeling niet
even vaak voorkomt en niet even lang duurt.

De studie vormt een interessante aanvulling op de eerder besproken onderzoeken naar
leerlingvaardigheden en taalaanbod in een schoolse context. Ze werpt echter nog geen
licht op de relatie tussen interactiepatronen, specifieke vakken en individuele docenten.
Ook is met de gegevens niet de vraag te beantwoorden of de interactiepatronen samenhan-
gen met de gestelde taken en daarbij te bereiken dcelen, zoals gesuggereerd door onder
anderen Van Lier (1988). Met name in de lesobservaties stond de structuur van de
interactie centraal en niet de inhoud ervan.

1.S.5 Vakinhoud-gericht tweede-taalonderwijs in het Nederlandse taalgebied
De aandacht voor schoolse taalvaardigheid uit zich niet alleen in onderzceksactiviteiten,
zoals beschreven in 1.5.3 en 1.5.4, maar ook bij de ontwikkeling van leerplannen, leer-
middelen en nascholing. In deze paragraaf worden vernieuwingspogingen in het onderwijs
Nederlands als tweede taal, gericht op ontwikkeling van schoolse taalvaardigheid, afgezet
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tegen de vakinhoud-gerichte benadering.
In Nederland zijn initiatieven om de thematische inhoud een centrale plaats in tweede-

taal-onderwijs te geven niet zo prominent aanwezig dat dergelijk 'vakinhoud-gericht'
tweede-taal-onderwijs als stroming aan te duiden is. Opvallend is dat in het vreemde-
talenonderwijs in Nederland wel expliciet aan de benadering wordt gerefereerd, namelijk
bij de opzet van tweetalig VWO. Daarbij kunnen Nederlandstalige leerlingen ervoor
kiezen diverse schoolvakken te volgen met het Engels als instructietaal; een vorm van
taalonderwijs die door Skutnabb-Kangas (1981b) is aangeduid als 'elite-tweetaligheid'.
Voor de tweede-taalleerders van het Nederlands, die geen keuzemogelijkheid hebben als
het gaat om de gehanteerde instructietaal, is dergelijk vakinhoudgericht taalonderwijs nog
niet gerealiseerd.

Wel zijn er enkele schaarse initiatieven die inhoudelijk impliciet aansluiten bij de
benadering. Daartoe zijn te rekenen de Vlaamse taalleergang Klimop voor de brugklas van
het voortgezet onderwijs (Bogaert 8c Goossens 1992 e.v.), de lessenreeks Overschakelen
(Broersma 8t. Kingmans 1992) ter ontwikkeling van geschiedenisbegrippen in het
basisonderwijs met Molukse leerlingen, alsmede onderdelen uit de beroepsgerichte delen
van Zestien Plus (Gerritsma et.al. 1991). Het Instituut Van School Naar Beroep ontwik-
kelde diverse vakgerichte lesmaterialen voor het beroepsonderwijs met daarin expliciet
aandacht voor de te hanteren vaktaal. Deze uitwerkingen zijn echter alle bedoeld voor
gebruik binnen taallessen en vallen in die zin dus binnen het thematische model van de
vakinhoud-gerichte benadering. Aanpassingen in de organisatievorm met inzet van
vakdocenten én taaldocenten binnen een tweede-taal-context van het voortgezet onderwijs
zijn niet bekend. Wel is destijds in het moedertaalonderwijs op beperkte schaal geëxperi-
menteerd met samenwerkingsvormen tussen neerlandici en docenten biologie en geschie-
denis in het Paulusproject (Van der Leeuw 1983); deze opzet is te vergelijken met het
'adjunct'-model van de vakinhoud-gerichte benadering. Omdat een dergelijke samenwer-
king over vakgrenzen heen zich slechts moeizaam laat organiseren, heeft dit overigens
positief geëvalueerde experiment geen navolging gekregen.

In nascholing en schoolbegeleiding zijn de laatste jaren wel aanzetten gegeven tot de
ontwikkeling van vakonderwijs waarin meer aandacht bestaat voor het taalgebruik en de
tweede-taalontwikkeling van leerlingen. Vakdocenten worden daarin benaderd met (taal-)
didactische adviezen voor het lesgeven in meertalige klassen. 'Leren in een tweede taal'
komt als onderdeel in vele nascholingscursussen voor en ook didactische publicaties
bevatten dergelijke aandachtspunten (o.a. Van Geffen et.al. 1993, Den Ouden et.al.
1996). In het beleid van de landelijke Projectgroep Nederlands als Tweede Taal is de
aandacht voor dergelijke docentvaardigheden op het micro-niveau van de klas inmiddels
een vast aandachtspunt (Van der Geest 1994). Een landelijk project Taalbeleid poogt
vanuit het Katholiek Pedagogisch Centrum scholen aan te zetten tot een grotere en
systematischer betrokkenheid van diverse vakdocenten bij de begeleiding van meertalige
leerlingen. Het samenwerkingsproject van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum en de
Hogeschool van Utrecht streeft ditzelfde doel na binnen het project 'Taalaanpak in de
vakken', maar dan meer specifiek vanuit de vaksecties.

In deze stroom van adviezen kreeg aanvankelijk het werken met schoolboekteksten een
centrale plaats (zie bijvoorbeeld Hofmans-Okkes 1987, Van der Burg et.al. 1992).
Inmiddels worden ook bij andere schoolse opdrachten dan het lezen in schoolboeken
adviezen geformuleerd aan vakdocenten om talige moeilijkheden te ondervangen (zie
bijvoorbeeld Hajer 8c Meestringa 1995, Van de Laarschot 1996, Hajer et.a1.1994). Deze
publicaties leggen een grote nadruk op het begrijpelijk maken van het schriftelijk (en in
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mindere mate ook mondeling) taalaanbod; interactie in de klas heeft er een ondergeschikte
plaats. Tegen het licht van de grceiende belangstelling voor actieve inbreng van leerlingen
in de klasse-interactie rijst de vraag of deze nadruk op receptieve vaardigheden niet te
beperkt is. Meer inzicht in de rol van docent en leerlingen binnen klasse-interactie zou die
vraag mogelijk kunnen beantwoorden. Evaluatie van vernieuwingspogingen gericht op
vakonderwijs via een tweede taal heeft echter nog nauwelijks plaatsgevonden (een
uitzondering is Van Kalsbeek 1994).

1.6 Conclusies

Tweede-taalverwerving kan in een schoolse context plaatsvinden bittnen expliciet
taalonderwijs, bij gebruik van de doeltaal als algemene omgangstaal en bij gebruik ervan
als instructietaal in vaklessen. Bij vakonderwijs met het Nederlands als instructietaal gaat
het om die laatste vorm. In die context is tweede-taalverwerving ingebed in het leren van
uiteenlopende vakinhouden. Taalverwerving is dan onlosmakelijk verbonden met
kennisverwerving, zoals dat ook voor eerste-taalverwerving geldt. Diverse hypotheses
betreffen mogelijk essentiële factoren voor gevorderde tweede-taalverwerving in
dergelijke situaties (Ellis 1990). Begrijpelijk taalaanbod met een hoge mate van redundan-
tie, gelegenheid tot taalproduktie door leerlingen en beschikbaarheid van feed back op die
produktie lijken belangrijke condities. Om te achterhalen in hoeverre er sprake is van
gunstige voorwaarden voor tweede-taalverwerving gaat de laatste jaren de belangstelling
uit naar de rol van interactie tussen docent en leerlingen en leerlingen onderling. Er zijn
aanwijzingen dat intensiteit van de interactie bijdraagt aan het begrip van teksten en aan
kennisverwerving c.q. conceptverwerving. Er is nog weinig literatuur over de waarde van
klasse-interactie, specifiek voor de ontwikkeling van schoolse taalvaardigheden bij
gevorderde tweede-taalleerders. Zowel uit het oogpunt van tweede-taalverwerving als van
de leerpsychologie is interactie tussen de docent als expert in vak(-taal)kennis en de
tweede-taalleerder juist ook in deze context een belangrijk aandachtspunt. Interactierouti-
nes kunnen samenhangen met de cognitieve eisen die in uiteenlopende taken worden
gesteld. Als er meer complexe inhouden geleerd moeten worden, zou meer ruimte
wenselijk zijn voor inbreng van leerlingen, onder meer om invloed op het besproken
onderwerp te kunnen uitoefenen. Ook is duidelijk dat de wijze waarop in vaklessen de
factor 'contextualisatie' een rol speelt, zeer situatiegebonden kan zijn. Door de invloed
die docent en leerlingen kunnen uitoefenen op de taakcomplexiteit is dit begrip lastig te
operationaliseren. Deze veronderstellingen maken duidelijk dat nauwkeurige observatie
nodig is van het betreffende onderwijs om inzicht te krijgen in de gehanteerde routines.

De vakinhoud-gerichte benadering van tweede-taalonderwijs, besproken in 1.4, geeft
aanzetten tot een integratie van vak- en taalonderwijs aan meertalige klassen. Het gebruik
van de tweede taal als instructietaal bij uiteenlopende schoolvakken wordt daarbij
beschouwd als kans voor tweede-taalontwikkeling. Daarvoor worden diverse condities
geformuleerd. Vaklessen kuttnen tweede-taalverwerving bevorderen wanneer gestreefd
wordt naar een begrijpelijk taalaanbod, gelegenheid tot interactie en betekenisonderhande-
ling, gelegenheid tot taalproduktie en naar evaluatieve reacties daarop. Deze situatie zou
vooral worden gerealiseerd via speciaal ontwikkelde lesmaterialen, die bijvoorbeeld op
taalgebruik en opdrachten doordacht zijn, gecombineerd met gerichte scholing van de
docenten. Empirisch onderzoek binnen klassen waarin dergelijk onderwijs wordt gegeven
is nog schaars, met name als het gaat om de zogenaamde 'beschermde vaklessen' waarin
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vakdocenten pogen tweede-taalverwerving in hun lessen te bevorderen. De studies van
o.a. Short (1994) en Dicker (1995) wijzen erop dat specifiek ontwikkeld lesmateriaal op
zich nog onvoldcende garanties biedt tot integratie van taal- en vakonderwijs: de docent
maakt uit of er iets terecht komt van de beoogde gunstige voorwaarden.

In paragraaf 1.5 zijn de studies besproken uit het Nederlandse taalgebied die betrekking
hebben op schoolse taalvaardigheden van gevorderde tweede-taalleerders. In dit onderzoek
is veel aandacht uitgegaan naar de afstand tussen tweede-taalvaardigheid van leerlingen en
in het onderwijs gestelde taaleisen. Er is vooral meer inzicht gekomen in kenmerken van
het taalaanbod en van specifieke aspecten van tweede-taalvaardigheid bij uiteenlopende
grcepen leerlingen. Analyses van schoolboekteksten leveren inzichten op in de complexi-
teit van teksten en daarbij geformuleerde opdrachten. Ook het mondeling taalaanbod is in
verscheidene studies beschreven. Deze studies wijzen erop dat de gangbare werkwijze in
het voortgezet onderwijs bestaat uit het frontaal, docentgestuurd lesgeven. Er zijn in de
onderzoeksverslagen vele anecdotische voorbeelden te vinden van mislukkende communi-
catie tussen docent en leerling. De relatie met cognitieve complexiteit en de mate van
steun die de context geeft is uit de studies moeilijk af te leiden. Naast analyses van het
taalaanbod is in beperkte mate onderzcek gedaan naar receptieve en produktieve vaardig-
heden van tweede-taalleerders.

De experimentele empirische studies uit het Nederlandse taalgebied lichten tipjes van de
sluier op als het gaat om inzicht in de dynamiek van tweede-taalverwerving in de schoolse
context. De bevindingen van Hacquebord (1989), Verhallen (1994), De Haan (1994) en
Van den Branden (1995a) beschrijven hoe leerlingen in het Nederlands schrijven, lezen,
woordkennis opbouwen en ook hoe interactie daarin een rol speelt. Ze geven voorbeelden
van individuele strategieën van leerlingen om schoolse taken uit te vceren. Het zou
interessant zijn te bezien in hceverre de beschreven vaardigheden in een natuurlijke
onderwijscontext voorkomen.

De gegevens uit het besproken empirische onderzcek binnen natuurlijke onderwijssitua-
ties in Nederland en Vlaanderen zijn te kenschetsen als betrekkelijk statisch en fragmenta-
risch. Statisch, omdat de analyses van taalgebruik veelal gesteld zijn in termen van
'taaleisen'. Leerlingen worden voor dergelijke eisen gesteld en ze kunnen eraan voldoen
of niet. De werkelijkheid is echter dynamischer: zowel docent als leerlingen kunnen een
actieve rol spelen in het beïnvloeden van het taalgebruik en het uitvceren van de gestelde
taken. Theoretische assumpties daaromtrent, zoals in het werk van Erickson (1982) en
Van Lier (1988) (zie 1.3), zijn nog niet in empirische studies onderzocht. De studies zijn
fragmentarisch, omdat gekeken is naar geïsoleerde aspecten van schriftelijk aanbod in
schoolbceken, mondeling aanbod in lessen en leerlingprodukten. Ook waar deze aspecten
van het leerproces in eenzelfde studie aan bod komen blijft het onderlinge verband buíten
beeld zoals in de studies van De Jong (1990a en b), Van Gelderen (1994) en Geudens
et.al. (1992). Talige kennisoverdracht dcet zich echter niet voor in de vorm van een
reeks losstaande incidenten, maar als longitudinaal proces. De studie van Van den
Branden (1995a) geeft daar in het derde deelonderzoek een aanzet toe; hij zet vraagtekens
bij de mogelijkheid tot betekenisonderhandeling in de huidige praktijk van vaklessen.
Deze studie gaat echter nog niet in op de inhoud van de interactie en de manier waarop
leerlingen en docent in de loop van een lessenreeks vakinhouden behandelen, problemen
signaleren en trachten te overwinnen.

In een schoolse context kunnen zowel taalaanbod, taalopname, interactie, produktiegele-
genheid als vormen van terugkoppeling de taalverwerving beïnvlceden. Wanneer
leerlingen cognitief-academische taalvaardigheid en vakinhouden gelijktijdig mceten
verwerven, wordt bovendien de inhoudelijke dimensie van aanbod en interactie van extra
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belang. Inzichten uit empirisch onderzcek naar vakonderwijs in meertalige klassen zijn
slechts in beperkte mate beschikbaar. De veronderstelde samenhang tussen interactiepatro-
nen, waaronder vormen van betekenisonderhandeling enerzijds en anderzijds taakstelling
binnen een klassekultuur, vraagt om verkennend onderzcek in natuurlijke onderwijssitua-
ties. De vraag is daarom hce bestudering van vaklessen in een meertalige klas meer
inzicht kan geven in factoren die het leersucces van de leerlingen bepalen. Het volgende
hoofdstuk geeft weer hce de gencemde relevante factoren binnen vakonderwijs via een
tweede taal in de opzet van dit verkennende onderzcek betrokken zijn.
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2 OPZET VAN HET ONDERZOEK

2.1 Probleemstelling

Veel allochtone leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben het Nederlands geleerd als
tweede taal. Na ettelijke jaren basisonderwijs in Nederland hebben ze veelal een zekere
communicatieve vaardigheid in die taal ontwikkeld. Specifiek tweede-taalonderwijs krijgen
deze leerlingen meestal niet meer, hoewel ze het Nederlands voor steeds specifiekere functies
mceten gebruiken en ze hun schoolse taalvaardigheid verder moeten ontwikkelen. De
ontwikkeling van een tweede taal is een langdurig proces. Algemeen wordt verondersteld dat
deze allochtone leerlingen nog lange tijd een achterstand houden op hun autochtone
leeftijdsgenoten die het Nederlands als moedertaal geleerd hebben. Weliswaar is dat verschil
in dagelijkse communicatie niet direct te merken, maar het is de vraag of allochtone
leerlingen het Nederlands voldcende beheersen om ten volle te kunnen profiteren van
vakonderwijs waarbij het Nederlands de instructietaal is.

De geringe doorstroming van allochtone leerlingen naar hogere onderwijsvormen, de hoge
uitvalpercentages en tekortschietende kwalificaties voor de arbeidsmarkt geven aanleiding om
vraagtekens te zetten bij het succes van het huidige vakonderwijs via de tweede taal.
Gegevens over de schoolloopbaan van allochtone leerlingen laten zien dat zij in hun
schoolsucces gemiddeld lager presteren dan kinderen van Nederlandse afkomst. Landelijk
gezien zijn zij sterk oververtegenwoordigd in het individueel voorbereidend beroepsonderwijs
en het voorbereidend beroepsonderwijs en ondervertegenwoordigd in het algemeen voortgezet
onderwijs, zeker op HAVO- en VWO-niveau. Het percentage zittenblijvers is onder de
leerlingen uit etnische minderheidsgroepen aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde,
en ligt tot en met het vierde leerjaar MAVO rond de dertien procent. Met name onder niet
in Nederland geboren leerlingen zijn de uitvalpercentages hoog (gegevens Ministerie O C
8z W 1994). In een stad als Amsterdam zijn de cijfers nog aanzienlijk ongunstiger: het
percentage uitvallers in de tweede en derde klas MAVO ligt in Amsterdam bijvoorbeeld op
32 qo (Van der Aa 1994).

In rapporten over deze problematische situatie wordt veelwldig een verband gelegd tussen
de beperkte vaardigheid in het Nederlands en de achterblijvende schoolresultaten (De Wit
et.al. 1994). De interventiepogingen binnen het onderwijsvoorrangsbeleid blijken echter nog
weinig vruchten af te werpen (Mulder 1996). Het is opmerkelijk dat de inhoud van het
onderwijs als tussenliggende variabele daarbij zo weinig besproken en empirisch onderzocht
is. Intussen zijn diverse initiatieven genomen vanuit onderwijsverzorgingsinstellingen, oplei-
dingen en scholen ter ontwikkeling van een taalbeleid binnen het voortgezet onderwijs, met
daarbij concrete suggesties voor didactische aanpassingen in diverse schoolvakken. De
empirische basis voor deze suggesties is echter smal, waardoor de vraag rijst of de pijlen wel
op het juiste dcel gericht zijn.

In de afgelopen jaren zijn in onderzceksliteratuur verschillende factoren die het succes van
tweede-taalverwerving be'invlceden op de voorgrond geplaatst, zoals begrijpelijk taalaanbod,
gelegenheid tot taalproduktie en gerichte evaluerende reacties op leerlinguitingen. De rol van
interactie wordt in tcenemende mate centraal gesteld in tweede-taalverwervingstheorie. In
interactie tussen mcedertaalsprekers en tweede-taalleerders komen de eersten tot noodzakelij-
ke modificaties in hun aanbod, terwijl de laatsten gelegenheid krijgen tot taalproduktie. De
leerlingen kunnen uit reacties op die produktie direct merken of hun boodschap begrepen is

39



Deel I Achtergronden en opzet

en ze kunnen voorbeelden van gcede formuleringen uitlokken. Voor de verwerving van
complexe vaardigheden, zoals schoolse taalvaardigheden, lijkt interactie in het bijzonder van
belang, omdat de docent een cruciale, mediërende rol speelt in het verschaffen van tcegang
tot de leerstof. Om het proces van overdracht van leerstof in taal te laten slagen is intensief
contact tussen docent en leerling nodig: dan pas kan van wederzijdse aanpassing in
taalgebruik sprake zijn en kunnen leerlingen onder begeleiding van de docent de leerstof juist
leren verwoorden en vervolgens internaliseren. Binnen de verschillende schoolvakken is
taalgebruik uiteraard een middel dat wordt ingezet ter realisering van vakinhoudelijke doelen,
zoals de ontwikkeling van begrippen. Juist die aandacht voor betekenissen zou tegelijkertijd
gunstig zijn voor taalvaardigheidsontwikkeling. Dergelijke gunstige condities kunnen binnen
vaklessen worden gerealiseerd, betogen Brinton et.al. (1989) in hun publikatie over de
vakinhoudgerichte benadering van tweede-taalonderwijs. Het is echter de vraag in hceverre
niet-experimentele vaklessen aan de beschreven condities voldcen.

In het voorafgaande hoofdstuk is het taalkundig geïnspireerde onderacek op het terrein van
schoolse taalvaardigheid besproken. Dit overzicht maakt duidelijk dat tot nog tce in empirisch
onderzcek vooral naar geïsoleerde aspecten is gekeken, met weinig aandacht voor klasse-
interactie. Voor zover dat wel gebeurd is, gaat het om geïsoleerde fragmenten waarbij sterk
gegeneraliseerd is over vakken, docenten en klassen. Daardoor komt de inhoud van de
vaklessen, toch het primaire doel van de docent, slechts zelden aan bod. Vakonderwijs via
een tweede taal is nog niet als samenhangend geheel van docent- en leerlinggedrag bekeken
over een omvangrijker periode dan een enkele les. Door de sterke generalisering van de
analyses van afzonderlijke lessen, docenten, klassen en gebruikte lesmaterialen is er
bovendien weinig oog geweest voor de individuele verschillen in docent- en leerlinggedrag
en voor hun mogelijke invlced op het lesverloop en leersucces.

Om te bepalen of vaklessen in meertalige klassen optimaal benut worden voor verwerving
van zowel vakkennis als tweede-taalvaardigheid en om na te gaan of er op aspecten
interventies wenselijk zijn, is meer inzicht nodig in de huidige praktijk. Deze studie is erop
gericht dergelijke inzichten te bieden. De vraag die in dit onderzcek centraal staat, is in
welke talige interactiesituaties allochtone leerlingen tijdens vaklessen anders dan de expliciete
taalles in het voortgezet onderwijs zijn betrokken en hce daarbij het proces van kennisover-
dracht verloopt. De onderliggende vraag is hoe docenten en leerlingen in dit vakonderwijs
omgaan met de instructietaal, waarbij de inbreng die leerlingen in een les hebben een centraal
aandachtspunt is. Verondersteld wordt dat actieve betrokkenheid bij de klasse-interactie een
belangrijke factor vormt bij zowel taal- als kennisverwerving.

Het onderzcek heeft allereerst als theoretisch belang dat een methode wordt ontwikkeld voor
de analyse van talige interactie in niet-experimentele vaklessen, díe relevante tweede-
taalverwervingsfactoren zichtbaar kan maken. Wanneer meer inzicht ontstaat in de actieve
rol van docent en leerling bij het formuleren en uitvceren van taken waarin cognitief-
academisch taalgebruik nodig is, wordt mogelijk tevens een bijdrage geleverd aan de
operationalisatie van het begrip Cognitive Academic Language Proficiency.

Daarnaast heeft het onderzcek praktische relevantie: er bestaat grote behcefte aan inzicht
in benodigde leerlingvaardigheden in niet-taalvakken en in de mogelijkheid van didactische
aanpassingen in die lessen om de leerstofoverdracht beter te laten verlopen. Op een
tcenemend aantal scholen wordt geprobeerd bij docenten van alle schoolvakken een
bewustwordingsproces op gang te brengen ten aanzien van de rol die taal in hun lessen
speelt. De voorgestelde didactische strategieën zouden aan overtuigingskracht winnen bij een
sterkere empirische onderbouwing.
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2.2 Vraagstelling en opzet

2.2.1 Vraagstelling
Doel van het onderzcek is om vaklessen als taalgebruikssituatie te beschrijven, zodat
duidelijk wordt in hoeverre er gunstige condities voor tweede-taalverwerving worden
gecreëerd. Interactie in vaklessen wordt daartce bekeken op structurele en functionele
aspecten enerzijds, en inhoudelijke aspecten anderzijds. Allereerst is het daarom nodig een
overzicht over de lesstructuur te krijgen. Onderzceksvraag 1 luidt:

I. Welke talige interactiesituaties doen zich in de loop van een lessenreeks voor
in vak[essen aan een meertalige klas?

In het vorige hoofdstuk is de nadruk gelegd op het belang van deelname van leerlingen in
klasse-interactie. Verondersteld wordt immers, dat actieve inbreng ertce bijdraagt het
taalaanbod begrijpelijker te maken, terwijl tweede-taalleerders ook de gelegenheid hebben tot
het uittesten van eigen hypotheses omtrent de nieuw te leren taalelementen en daarop reacties
van de docent te krijgen. Daarom is als tweede onderzceksvraag geformuleerd:

II. In welke mate en onder welke condities leveren leerlingen inbreng in
vaklessen ?

Niet alleen de omvang en het moment van participatie zijn daarbij van belang. Men mcet
zích ook afvragen waarop die inbreng gericht is en of er tekenen zijn dat leerlingen in deze
onderwijssituade van vakdocenten expliciete reacties op hun taalgebruik krijgen. Als derde
onderzoeksvraag is derhalve de vraag gesteld:

III. Welke functionele enformele kenmerken hebben de uitingen van leerlingen en
de reacties van de docent daarop?

Het bekijken van vaklessen vanuit tweede-taalverwervingsperspectief draagt het gevaar in
zich dat het primaire doel van de vakdocent, het overdragen van vakinhouden, op de
achtergrond raakt. Dat zou onwenselijk zijn, ook al omdat de structuur van de interactie kan
samenhangen met de inhoud en het cognitieve niveau ervan, zo is in hoofdstuk 1 uiteengezet.
De ontwikkeling van de vakinhoudelijke concepten in een lessenreeks mcet daarom
gerelateerd worden aan de klasse-interactie. Daarop is de vierde onderzoeksvraag gericht:

IV. Op welke wijze worden centrale begrippen in een lessenreeks in de interactie
ontwikkeld ?

De gencemde aspecten van vaklessen weerspiegelen de blik van een onderzoeker. Die blik
kan echter een heel andere zijn dan die van de direct betrokkenen, namelijk de docenten en
de leerlingen. Het is van belang in een verkennend onderzcek als het onderhavige ook hun
perspectieven en commentaren te betrekken. Daarom is als vijfde en laatste onderzoeksvraag
geformuleerd:

V Hoe oordelen docenten en leerlingen over het taalgebruik in de vaklessen?

Deze vijf hoofdvragen van het onderzcek zijn verder uitgewerkt in deelvragen, beschreven
in de inleidende paragrafen van deel II, 'Interactie in vaklessen: structuur enfunctie ' en deel
III, 'Thema's in de interactie'.

2.2.2 Globale karakterisering van de onderzoeksopzet
Gezien de beperkingen van de beschikbare inzichten in vakonderwijs via een tweede taal is
een keuze gemaakt voor een exploratief onderzcek. Het is opgezet als veldonderzoek in de
vorm van een gevalsstudie. Hutjes 8t van Buuren (1991) omschrijven dit type onderzcek als
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volgt. "Bij een gevalsstudie gaat het om de intensieve bestudering van een verschijnsel binnen
zijn natuurlijke situatie, zodanig dat de verwevenheid van relevante factoren behouden blijft"
(o.c. 1991:15).

Om uitspraken te kunnen dcen over vakonderwijs in een meertalige context wordt het
onderwijs beschreven aan één MAVO-klas met een aanzienlijk aandeel tweede-taalleerders.
De keuze van de klas, kenmerken van de leerlingen en de school en relevante achtergrondge-
gevens worden in 2.3.1 en 2.3.2 toegelicht. Als onderzcekseenheid is daarbij een lessenreeks
bepaald: een serie lessen rond een thema, van introductie tot en met de afsluitende tcetsing.
Om ook de mogelijke invloed van docenten en vakken te kunnen bestuderen is dezelfde klas
gevolgd bij lessenreeksen die door vijf vakdocenten worden gegeven. Door de structuur van
het voortgezet onderwijs wisselen met de docenten ook de vakken. De achtergrondgegevens
van de docenten worden in 2.3.3 beschreven.

Om een breed scala aan factoren te kunnen betrekken in deze verkenning ligt aansluiting
bij de etnografische onderzoekstraditie voor de hand. Binnen dit type onderzoek is een
onderscheid te maken tussen micro-etnografisch onderzoek, waarbij uit beschikbaar materiaal
sleutelfragmenten worden geselecteerd voor diepte-studies, en macro-etnografisch onderzoek
waarin juist het complete onderzoeksmateriaal in de analyses betrokken wordt. In dit
onderzoek wordt ernaar gestreefd om die tweede benadering te volgen en om al het
verzamelde onderzoeksmateriaal, waaronder complete lessen, in de analyses te betrekken in
plaats van een selectie daaruit (Van Lier 1988). De analyses van de verzamelde gegevens zijn
een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek (Miles 8c Huberman 1994).

2.2.3 Globale karakterisering van de data
De geselecteerde MAVO-klas is in de periode oktober - december 1992 in totaal bij Sb lessen
geobserveerd. Bij elk vak is een leerstofeenheid gevolgd van introductie van een nieuw thema
tot en met het afsluitende proefwerk. De lessenreeksen lopen niet bij alle vakken parallel in
tijd. De eerst gestarte reeks is die van scheikunde, de laatst gestarte die van wiskunde. Bij
elk vak zijn minstens vijf lessen bijgewoond voordat er een toetsing door de docent
plaatsvond. De duur van de lessen was 50 minuten. Bijlage 1 bevat een overzicht van de
geobserveerde lessen waaruit het tijdverloop is af te lezen.

Tijdens die periode zijn verschillende typen data verzameld. De meeste daarvan zijn te
karakteriseren als geobserveerd gedrag en betreffen observatie en registratie van de gegeven
lessen, inclusief de daarbij gehanteerde hulpmiddelen, alsmede de toetsing. Daarnaast zijn
commentaren van leerlingen en docenten verzameld die te kenschetsen zijn als gerapporteerd
gedrag. Van beide typen data wordt in 2.4 beschreven op welke wijze zij verkregen zijn.

2.3 De onderzcekssituatie: school, klas, docenten en vakken

In deze paragraaf volgt een toelichting op de onderzoekssituatie. Daarbij wordt de keuze
verantwoord voor de school waar de data zijn verzameld, de specifieke klas, docenten en
vakken. In de beschrijving komt op een aantal momenten de rol van de onderzceker ter
sprake; daarom wordt hier bij uitzondering in de eerste persoon geschreven.

2.3.1 De school
Om uitspraken te kunnen doen over de specifieke rol van het Nederlands als tweede taal is
als setting een klas met een behoorlijk aantal tweede-taalleerders vereist. Het onderzoek werd
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uitgevcerd op een openbare scholengemeenschap voor MAVO, HAVO en VWO (atheneum
en gymnasium) in Amsterdam met 90 procent leerlingen van allochtone herkomst. Het was
geen toevallige keuze. Sinds 1989 bestond vanuit het Instituut voor Leerplanontwikkeling te
Enschede (SLO) regelmatig contact met leerlingen, docenten en schoolleiding. In die periode
was ik als SLO-medewerker vaste begeleidster van de school. Om de school en de leerlingen
beter te leren kennen stond ik in september 1990 vier weken voor vier brugklassen tijdens
het intensieve leesprogramma Weet wat je Leest (Lijmbach e.a. 1990) dat de leerlingen
gedurende twee uur per week volgden. Daarna kwam ik gemiddeld elke drie weken op school
om met vooral de neerlandici en enkele andere vakdocenten de ontwikkeling van een
aangepast curriculum en de voortgang daarbij te bespreken en nieuwe initiatieven te nemen.
Met de aardrijkskunde- en biologiedocent had ik zodoende al regelmatig contact gehad. De
natuurkunde-, scheikunde- en wiskundedocent kende ik van gezicht, wa[ omgekeerd
vermoedelijk ook het geval was door mijn optreden tijdens scholingsbijeenkomsten en
vergaderingen en veelvuldige aanwezigheid in de docentenkamer.

Deze betrokkenheid bij de school en bekendheid met de schoolcontext maakte het
aantrekkelijk het onderzoek op deze school uit te vceren. Verwacht kon worden dat deze
docenten de observaties als een gezamenlijk belang zouden beschouwen, namelijk als een
bijdrage aan een beter verloop van het vakonderwijs. Dit zou minder voor de hand liggen op
een school waar ik als onbekend onderzceker zou binnenkomen. Bovendien zou de kennis
van de schoolcontext de interpretatie van de data kunnen verdiepen en verbeteren. Het
verzoek in september 1992 om het onderzoek op deze school te mogen uitvoeren, werd
zonder veel discussie door de conrector gehonoreerd.

De keuze voor deze school is nog met andere argumenten te onderbouwen. Ten eerste
groeit in de vier grote steden in de Randstad het aantal scholen met een groot percentage
leerlingen van allochtone herkomst sterk. Op deze scholen is de vraag naar didactische
veranderingen groot, zo tonen rapporten die door het gezamenlijke platform van scholen voor
voortgezet onderwijs naar buiten zijn gebracht (Stichting Nascholing 1992, Ledoux 8r
Triesscheijn 1993). Ook in het gemeentelijke beleid van Amsterdam wordt hoge prioriteit
toegekend aan een verbetering van de onderwijsresulaten van de allochtone leerlingen door
o.a. een betere toerusting van docenten voor onderwijs aan de etnisch en talig heterogene
grcepen (Van der Aa 1994).
Een tweede argument voor de keuze van een school met een hoog percentage allochtone
leerlingen is dat de docenten in hun lessen gedwongen zijn zich aan te passen aan leerlingen
voor wie het Nederlands de tweede taal is. Deze leerlingen kunnen niet als minderheid buiten
de aandacht vallen, wat in scholen met een laag percentage NT2-leerders wel het geval kan
zijn.

De school is in 1988 gevormd door fusie van een MAVO met een lyceum. Het gebouw staat
in een wijk uit de jaren vijftíg met veel flats en weinig groen. De grootste 'nieuwe'
bevolkingsgrcep in de buurt vormen de Marokkaanse inwoners, daarna volgen de Turkse en
Surinaamse. Sinds begin jaren tachtig was de instroom van allochtone leerlingen in zowel de
MAVO als het lyceum tcegenomen. In het najaar van 1992, toen de data werden verzameld.
was circa negentig procent van de leerlingen van allochtone herkomst. Van de leerlingen is
het merendeel onderinstromer: ze zijn in Nederland geboren of hebben tenminste een deel
van de basisschool in Nederland doorlopen. Het beeld dat uit onderstaande tabel uit de
schooladministratie naar voren komt, is enigszins vertekend; het feit dat van de oorspronke-
lijk allochtone ouders een aantal is genaturaliseerd is in de cijfers namelijk niet verdiscon-
teerd.
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Tabel 2.1 Leerlingen op de onderzoeksschool naar nationaliteit, schooljaar 1992-93

Marokkaans 340
Turks 186
Nederlands 163
SurinaamslAntilliaans 117
Overige nationaliteiten 63

totaal 869

Het is duidelijk dat deze verkleuring in leerlingenpopulatie voor een school ingrijpend is, al
is niet precies vast te stellen welke veranderingen deze instroom nu precies teweeg heeft
gebracht. Verslagen van vergaderingen in het mededelingenblad, andere interne notities en
persoonlijke contacten leveren het volgende beeld.

Het was vooral de MAVO-partner in de fusie die in 1988 de grootste aantallen allochtone
leerlingen inbracht, al was dat aantal ook op het lyceum al behoorlijk gegrceid. In de jaren
na de fusie bleken steeds minder leerlingen naar de HAVO-VWO-afdeling door te stromen
en vielen vooral de VWO-examenpercentages geslaagden terug. Dat leidde tot onrust onder
de eerste-graads docenten. Tegelijk liep het aantal autochtone Nederlandse leerlingen terug
en dreigde ook het totale aantal leerlingen kleiner te worden.

De nieuwe leerlingen brachten een nieuwe, voor docenten vaak onbekende sociaal-culturele
achtergrond mee. Die leefwereld buiten school bleek daarbij veelvuldig een bron van onrust
die het functioneren op school beïnvlcedde: conflicten met ouders, afwezigheid van een van
de ouders, leerlingen die van huis weglopen, psychische problemen bij ouders of kinderen.
Deze sociale omstandigheden stelden hoge eisen aan leerlingbegeleiders, mentoren,
schoolleiding en individuele docenten. De communicatie met de ouders vrceg om een gced
beleid ten aanzien van inzet van tolken en om de aanstelling van schoolcontactpersonen uit
de diverse etnische grcepen. Onderwijs in de eigen taal werd ingevcerd, onder meer om de
herkenbaarheid van de school voor de leerlingen te vergroten.

Ook in de schoolse routines waren effecten merkbaar. Aanvankelijk leverde het vieren van
christelijke dan wel islamitische feestdagen discussie op; min of ineer door de feiten
gedwongen besloot de schoolleiding het suikerfeest jaarlijks als vrije dag voor de hele school
aan te merken. De traditionele werkweken werden langzaam losgelaten. Steeds meer
leerlingen kregen geen tcestemming of geld om mee te doen met de werkweken. De
pedagogische functie ervan bleek mceilijk over te brengen aan de ouders. Deze kwestie
kwam bij herhaling in docentenvergaderingen aan de orde. Er werden minimumdeelnameper-
centages afgesproken, alternatieve programma's voor de thuisblijvers opgezet en speciale
acties ondernomen om meer ouders over de streep te trekken.

Onderwijsinhoudelijk kwam een andere discussie op gang. Het werd, mede door de
geringere doorstroming naar HAVO-VWO, steeds duidelijker dat veel leerlingen mceite
hadden met het begrijpen van de diverse lessen. De school kreeg daar volgens de ministeriële
'cumi-faciliteiten'-regeling extra formatie voor, die vooral werd benut voor het opzetten van
een 'vangnet om de vaklessen heen', zoals een conrector dit in 1990 verwoordde.
Huiswerkbegeleiding, remedial teaching, steunles, cumi-les, leerlingbegeleiding waren
allemaal voorzieningen om leerlingen te helpen wanneer ze problemen hadden in de diverse
vaklessen. In het voorjaar van 1990 kwam een voorstel op tafel om de energie niet meer
alleen in een kleine grcep achterblijvers te steken. Met ingang van het schooljaar 1990-91
werd een intensieve begeleiding van alle brugklasleerlingen opgezet, waarin de vaklessen zelf
een centrale rol kregen. Om de invulling daarvan gced te kunnen bespreken en om
inhoudelijk overleg te kunnen organiseren - vaak een knelpuni bij onderwijsvernieuwingen
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in het voortgezet onderwijs - werd het aantal bij de brugklas betrokken docenten drastisch
ingeperkt. Het zo gevormde 'compacte brugklasteam' bestond uit docenten die aan meer
brugklassen lesgaven en tevens mentor van een van die klassen waren. Door onderling
overleg en scholing zou iedereen in zijn les de ontwikkeling van studievaardigheid en
schoolse taalvaardigheid tot een vast aandachtspunt mceten maken.

In het schooljaar 1989-90 raakte de school betrokken bij twee landelijke projecten. De
school zocht steun bij de begeleiding van de taalontwikkeling van de leerlingen, met name
waar hei ging om het leren lezen van schoolbcekteksten en andere schoolse taaltaken. Er
werd een samenwerking opgezet met het project 'Nederlands als tweede taal voor gevorderde
tweede-taalleerders', dat door het Instituut voor Leerplanontwikkeling SLO in datzelfde jaar
gestart was. Deze samenwerking bestond om te beginnen uit het samen onderzceken van
knelpunten die zich in de onderbouw van het V.O. voordeden op het gebied van Nederlands
in de diverse schoolvakken. Vervolgens werd vanaf het schooljaar 1990-91 gezamenlijk aan
drie doelen gewerkt:

~ het ontwikkelen van een programma Nederlands in de basisvorming, waarin schoolse
taalvaardigheden een geïntegreerd onderdeel vormden dat aan alle leerlingen
aangeboden werd. Daartoe werden onder andere experimentele materialen ontwikkeld;

~ het bevorderen van de transfer van het geleerde door de leerlingen bij het volgen van
andere schoolvakken. Voor dat dcel werden scholingsbijeenkomsten voor de docenten
uit de betrokken leerjaren opgezet waarin zij didactische suggesties kregen aangereikt
voor een effectievere 'taalaanpak';

~ het ontwikkelen van een samenwerking en taakverdeling tussen neerlandici en
vakdocenten in het kader van een gezamenlijk taalbeleid.

Parallel aan dit SLO-project ging de school deelnemen aan het project Alle Leerlingen bij de
Les (zie Ebbens 1994), opgezet vanuit het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS). Een
grotere actieve betrokkenheid van leerlingen in de vaklessen was daarbij het doel. In het
kader van dit project werden enkele docenten geobserveerd en geschoold in onder andere het
vceren van onderwijsleergesprekken.

Door het ontwikkelwerk in beide projecten kreeg vooral de brugklas veel aandacht. In het
schooljaar 1991-92 werden weliswaar ook de tweede klas en de desbetreffende docenten bij
het SLO-project betrokken en in 1992-93 de derde klassen, maar de brugklas bleef een
speciale plaats houden. Dat werd versterkt door de voorbereidingen van de invoering van de
basisvorming. De middengroepen, waaronder de MAVO-3 klassen, stonden de afgelopen
jaren zelden op de agenda van de algemene docentenvergaderingen, afgezien van de
werkwekenproblematiek.

A1 met al is de onderzochte school te kenschetsen als een school die zich aan de zeer
ingrijpende veranderingen met enig elan probeert aan te passen, al zijn er natuurlijk
verschillen in betrokkenheid en flexibiliteit op het niveau van individuele docenten. Schoolse
taalvaardigheid is daarbij slechts één aandachtspunt, dat mcet concurreren met vele andere
die zich op de agenda verdringen.

2.3.2 De klas en de leerlingen
Binnen deze school viel voor de keuze een uitgebreide beschouwing op een derde klas
MAVO. Deze groep bevindt zich halverwege het voortgezet onderwijs-systeem: in jaren
(tussen brugklas en examenklassen) en in níveau (tussen VBO en VWO) Bovendien is dit de
fase in de schoolloopbaan waar veel leerlingen blijken uit te vallen (zie Van der Aa 1994,
De Wit e.a. 1993). De keuze voor deze specifieke MAVO-klas, een van de drie parallelklas-
sen, werd vooral bepaald door het aantal docenten dat bereid was intensief inee te werken
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aan het onderzcek: dat waren er bij deze klas vijf.
De klas heeft geen uitzonderlijke geschiedenis in de voorafgaande jaren. De meeste

leerlingen uit de MAVO-3 klas die in dit onderzoek centraal staat, zijn in de brugklas gestart
in september 1990, tegelijk met het ontwikkelwerk binnen het SLO-project. Ze maakten
zodoende deel uit van de eerste lichting die te maken kreeg met onderdelen uit het
uiteindelijk beschreven programma Nederlands en de transfer-bevorderende activiteiten van
andere vakdocenten. Het onderwijs Nederlands dat de klas op deze school heeft gevolgd valt
te kenschetsen op basis van het gebruikte lesmateriaal. In alle drie de klassen hebben de
leerlingen onderwijs gekregen uit de leergang Over en Weer (Feteris 8t Lewis 1988), te
karakteriseren als een traditionele mcedertaalleergang. De verschillende docenten Nederlands
hebben samen vastgesteld welke stof daaruit in alle brug-, tweede en derde klassen in elk
geval aangeboden wordt en welke naar eigen inzicht van de docent. Opvallend is dat de
schaarse functionele schrijf- en spreekopdrachten niet in de vaste stof zijn opgenomen. Het
lijkt aannemelijk dat de leerlingen nauwelijks functioneel taalverwervingsonderwijs hebben
genoten, maar onderwijs Nederlands dat vooral op receptieve vaardigheden en op kennis over
het taalsysteem gericht was. De meningen van de neerlandici over de waarde van de leergang
lopen daarbij sterk uiteen van zeer tevreden tot uiterst ontevreden.

Naast het vaste programma volgde de MAVO-3-klas uit dit onderzoek met circa zes
parallelklassen vanaf de brugklas enkele meer experimentele, op schoolse taalvaardigheden
gerichte onderdelen. In de brugklas werd een serie lessen verzorgd, gericht op leesstrategie-
en, in de tweede klas gevolgd door experimenteel materiaal rondom het lezen en beantwoor-
den van vragen bij teksten. Gezien het experimentele karakter van het lesmateriaal en de
onbekendheid van docenten met de nieuwe leerstof en strategische aanpak zijn de effecten
van deze onderwijsinspanningen in deze fase vermoedelijk nog gering geweest, zodat de
onderzoeksgroep als gewone klas zonder bijzonder experimenteel onderwijsaanbod
beschouwd kan worden.

De klas bestond uit 26 leerlingen: 15 Marokkaanse, 5 Turkse, 3 Nederlandse, 1 Italiaanse,
1 Surinaamse en 1 Pakistaanse leerling. Onder hen zijn 11 meisjes en 15 jongens. De
Nederlandse leerlingen en de Surinaamse leerling hebben het Nederlands als moedertaal
geleerd, terwijl de overige 22 leerlingen het Nederlands als tweede taal hebben geleerd,
beginnend bij de kleuterschool, of (bij latere aankomst in Nederland) in de loop van de
basisschool. Het merendeel van de tweede-taalleerders is buiten Nederland geboren en als
peuter of kleuter naar Nederland verhuisd; drie leerlingen zijn in de loop van de basisschool
naar Nederland gekomen. Het is daarnaast ook voorgekomen dat leerlingen meermalen een
periode in het geboorteland hebben doorgebracht. Precieze gegevens daarover ontbreken
echter. Op de Surinaamse en de Pakistaanse leerling na zijn alle allochtone leerlingen aan te
merken als tweede-taalleerders van het Nederlands. In hun eerste levensjaren hebben zij een
andere taal als moedertaal geleerd. Zij geven zelf aan dat zij hun moedertaal ook nu buiten
school gebruiken, sommigen alleen thuis met ouders, anderen ook met brcers en zussen of
vrienden.

De leeftijd van de leerlingen is gemiddeld 15 jaar en 2 maanden. De jongste leerling is 14
jaar en 2 maanden, de oudste 17 jaar en 8 maanden. De grote verschillen hangen samen met
de voorafgaande schoolloopbaan. Het merendeel, 17 leerlingen, is op de onderzceksschool
zonder onderbrekingen van brugklas via MAVO-2 in de MAVO-3 klas terecht gekomen. Van
acht leerlingen is bekend dat zij tenminste een klas gedoubleerd hebben. Over de
basisschoolperiode zijn geen gegevens beschikbaar. De leerlinggegevens zijn in tabel 2.2
weergegeven.
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Tabel 2.2 Leerlingen in de onderzochte klas naar voornaam, sexe, leeftijd, geboorteland,
geboorteland ouders, start NT2-verwerving en schoolroute

Gegevens leerlingen

Nr Naam 3 Lft Geb.land Geb.land Lft start Gevolgde route in
4 kind ouders leren Ndl het v.o.

1' Abdelmajid m 15.7 Marokko Marokko 8 jaar Brug M2 M3

2 Malika v 14.2 Marokko Marokko onbekend Brug M2 M3

3~` Sadik m 16.8 Marokko Marokko 4 jaar Brug M2 2xM3

4~` Amrah v 14.10 Neder- Pakistan NT1 Brug M2 M3
land

5~` Gadier m 14.6 Marokko Marokko 3 jaar Brug M2 M3

6 Mustapha m 14.11 Marokko Marokko 3 jaar Brug M2 M3

7 Samira v 15.7 Marokko Marokko 2 jaar Brug M2 M3

8 Ramona v 14.1 Italië Italië 3 jaar Brug M2 M3

9 Sabah v 15.0 Marokko Marokko 4 jaar Brug M2 M3

10~` Mohammed m 14.2 Marokko Marokko 3 jaar Brug M2 M3

11' Mehmet m 15.5 Turkije Turkije 4 jaar And.sch.M2 M3

12 Imad v 16.3 Marokko Marokko 5 jaar 2xBrug M2 2xM3

13 Abdeslam m 17.8 Marokko Marokko 5 jaar And. sch. 2xM3

14 Fatiha v 16.8 Marokko Marokko peuterlft. Brug M2 2xM3

15~` Martijn m 14.5 Nederl. Nederland NT1 Brug M2 M3

16 Aziz m 14.11 Marokko Marokko 3 jaar Brug H2 H3 M3

17~` Jermain m 14.6 Nederl. Nederland NT1 Brug M2 M3

18 Gulcahan m 14.4 Turkije Turkije 4 jaar Brug M2 M3

19~` Sedat m 14.3 Turkije Turkije onbekend Brug M2 M3

20~ Warol m 14.1 l Turkije Turkije 4 jaar Brug M2 M3

21' Astrid v 14.5 Nederl. Nederland NT1 Brug M2 M3

22 Attika v 15.11 Marokko Marokko 4 jaar 2x Brug M2 M3

23 Hatid m 15.9 Marokko Marokko 6 jaar Brug M2 2xM3

24 Rachida v 16.4 Marokko Marokko onbekend Brug 2xM2 2xM3

25~` Tolga m 14.4 Turkije Turkije 6 jaar Brug M2 M3

26~` Tine v 15.0 Nederl. Nederland NT1 Brug M2 M3

~` - leerling heeft natuur- en wiskunde als keuzevak; Brug - brugklas; NT1 - Ned. als moedertaal
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De gegevens in tabel 2.2 zijn voornamelijk gebaseerd op door de leerlingen verstrekte
informatie op een schriftelijke vragenlijst. De leeftijd van aankomst in Nederland en de
schoolloopbaan zijn uit de schooladministratie opgemaakt. De school administreert wel de
nationaliteit van leerling en ouders, maar houdt geen gegevens omtrent taalgebruik en
taalvaardigheid bij anders dan aan de hand van rapportcijfers.

Twee bronnen geven een globale indicatie van de beheersing van het Nederlands door de
leerlingen. Ten eerste is deze bij aanvang van de onderzceksperiode globaal gepeild met
behulp van een zogenoemde C-tcets (Klein-Braley 8c Raatz 1984). Deze tcets is in het kader
van het eerder genoemde SLO-project ontwikkeld en bevatte vier tekstjes waaruit steeds de
helft van het vierde woord is weggelaten. De leerlingen moeten dat aanvullen. Het
klassegemiddelde voor deze M3-klas is 17 fouten op de 60 items, maar er blijken grote
verschillen tussen leerlingen te zijn. De tweede bron is het rapportcijfer Nederlands dat de
leerlingen drie keer per jaar krijgen. Vergelijking van de resultaten met die van twee MAVO-
3-parallelklassen levert geen afwijkend beeld op. In bijlage 1 zijn de rapportcijfers van de
leerlingen opgenomen voor de geobserveerde vakken en Nederlands, ten tijde van de
dataverzameling.

Bij de geobserveerde lessen scheikunde, biologie en aardrijkskunde bestaat de klas uit alle
genoemde 26 leerlingen. Wiskunde en natuurkunde zijn echter keuzevakken, die ingeruild
konden worden voor Frans en handelskennis. De helft van de klas, in tabel 2.2 aangegeven
met een asterisk, is in de natuur- en wiskundelessen aanwezig. De grcep is daarbij aangevuld
met 12 leerlingen uit een parallelklas. Het totaalbeeld van de klas qua etniciteit, leeftijd en
aanvang van de verwerving van het Nederlands als tweede taal verandert door de gewijzigde
samenstelling echter niet.

2.3.3 De docenten en hun vakken
Om uitspraken te kunnen doen over de rol van de docent in vaklessen en over de
docentfactor moesten verscheidene docenten in het onderzcek betrokken worden. Omdat het
leren van een taal niet zozeer object van onderzcek was, maar het leren in een taal, werden
docenten Nederlands en moderne vreemde talen niet benaderd. Wel benaderd werden de
docenten geschiedenis, handelskennis, wis-, natuur- en scheikunde, aardrijkskunde en
biologie. Zij kregen een brief waarin kort de bedceling van het onderzoek werd uitgelegd
alsook de implicaties daarvan voor henzelf. Kort na verspreiding van de brief sprak de
conrector de docenten aan om hun reactie te horen. De docenten scheikunde, natuurkunde,
aardrijkskunde, biologie en wiskunde zegden hun medewerking tce. Hieronder volgt een
korte karakterisering met relevante achtergrondgegevens van de vijf betrokken docenten.

Dirk is aardrijkskundedocent. Op maandagochtend en vrijdagochtend geeft hij steeds het
eerste uur les aan klas M-3. De meeste leerlingen kende hij al uit eerdere jaren. Dirk is 33
jaar en studeerde aan de lerarenopleiding aardrijkskunde en geschiedenis. Sinds 8 jaar werkt
hij op deze school, vooral in MAVO- en HAVO-klassen.

De twee biologielessen per week aan klas M-3, maandag het derde uur en vrijdag het
vierde uur, worden verzorgd door Helga. Helga is 48 jaar. Zij is zelf tweetalig in het Duits
en Nederlands. Ze studeerde biologie en scheikunde aan de universiteit en heeft een tweede-
graadsbevoegdheid. Helga geeft sinds 20 jaar les, vroeger op LBO- en MAVO-niveau, nu
op MAVO-HAVO- en VWO-niveau. Zij maakte sinds 1989 deel uit van een werkgrcep die
de ontwikkeling van schoolse taalvaardigheden in het schoolprogramma nastreefde.

Gert-Jan is scheikundedocent en tegelijk mentor van klas M-3. Hij kent de leerlingen pas
sinds september (uitgezonderd de zittenblijvers), omdat ze pas in de derde klas starten met
dit vak. Naast de twee uur scheikunde (donderdag het derde uur en vrijdag het tweede uur)
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ziet hij de leerlingen nog op woensdagmiddag tijdens een mentoruur. Gert Jan is 46 jaar en
studeerde scheikunde aan de universiteit. Hij werkt sinds 11 jaar in het onderwijs. Naast zijn
baan aan deze school heeft hij een functie als scheikundedocent aan een andere school.

Henk geeft de helft van klas M-3 vier uur per week wiskundeles, terwijl de andere helft
van de leerlingen economie of Frans heeft. De lessen zijn ingeroosterd op maandag het
vierde uur, woensdag het tweede, en donderdag het eerste en het vijfde uur. De meeste
leerlingen kent hij niet uit eerdere jaren, alleen de zittenblijvers kent hij. Hij is 52 jaar, heeft
zijn opleiding aan de kweekschool gehad waar hij een onderwijzers- en hoofdakte haalde.
Daarna werkte hij jarenlang op een lagere school. Naast dit werk haalde hij zijn L.O.-akten
aardrijkskunde en wiskunde en ging in 1978 aan de MAVO werken, vooral als aardrijkskun-
dedocent. In de loop der jaren is het aandeel wiskundelessen toegenomen.

Bram tenslotte geeft op dinsdag het vierde uur zijn wekelijkse les natuurkunde aan dezelfde
helft van klas M-3 die ook wiskunde volgt. De meeste leerlingen kent hij uit het vorig jaar,
toen ze voor het eerst natuurkunde kregen. Bram heeft natuurkunde gestudeerd aan de
universiteit, haalde zijn kandidaats maar niet zijn doctoraal. Hij heeft een tweedegraads
bevoegdheid scheikunde en natuurkunde. Naast natuurkundedocent is hij een deel van de
week ook schooldecaan.

Van deze docenten is Helga het meest intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van
een taalaanpak in alle vakken. Zij werkte drie jaar mee in een ontwikkelgroepje van het SLO-
taalproject en nam zodoende deel aan veel gesprekken over wenselijke en haalbare
veranderingen in vaklessen wat het omgaan met het Nederlands betreft. Helga en Dirk
maakten beiden deel uit van het eerste compacte brugklasteam in 1990 en volgden de meeste
scholingsbijeenkomsten over taal in de vaklessen. Gert-Jan, Henk en Bram zijn slechts
zijdelings in aanraking met deze activiteiten geweest.
Tabel 2.3 bevat een overzicht van de kettmerken van de docenten in de geobserveerde
vakken.

Tabel 2.3 Overzicht van docentkenmerken: leeftijd, ervaring, opleiding, bijzondere functies
binnen de school
Ift jaren ervaring plus opleidingl bevoegdheid Bijzonderheden:

schooltype

Dirk 33 8 jr. vooral op MAVO,
Aardrijksk. ook onderbouw HAVO,

VWO

Helga 48 20jr. op LEAO, LHNO,
Biologie LTO, MAVO, HAVO,

VWO

Gert-Jan 46 11 jr., MAVO,
Scheikunde HAVO, VWO

Henk 52 27 jr., lager.school,
Wiskunde MAVO (eerst vooral

aardrijksk.), onderbouw
HAVOIVWO

Lerarenopleiding,
3e gr. aardrijkskunde,
2e gr. geschiedenis

Universiteit biologie en Werkte mee aan
scheikunde, SLO-project; is
2e gr. biologie zelf tweetalig

Universítaire opleiding, Is tevens mentor
le gr. scheikunde. van de klas

Kweekschool,
onderwijzers- en hoofdakte,
LO-akten aardrijkskunde en
wiskunde

Bram 42 19 jr., LBO, vooral
Natuurk. MAVO, HAVOIVWO,

univ. lerarenopleid ing

Onvoltooide Universitaire Is schooldecaan
opl. natuurkunde, 2e gr.
schei- en natuurkunde
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2.4 Dataverzameling

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de data verzameld zijn. In 2.4.1 komen de
lesobservaties aan de orde, in 2.4.2 de verzameling van meningen van docenten en
leerlingen. De paragraaf wordt afgesloten met een beknopte reflectie op de dataverzameling.

2.4.1 Geobserveerd gedrag in lessenreeksen
In de vraagstelling staat interactie in lessen centraal. Het is dus nodig om de interactie tijdens
vaklessen vast te leggen. Er is gekozen voor een audioregistratie, omdat video-opnames een
te grote inbreuk op het lesverloop betekenen. Daarnaast zijn de lessen geobserveerd door de
onderzoeker. Een overzicht van de geobserveerde lessen is als bijlage 2 opgenomen.

Voor de geluidsopnamen is een Sony-Walkman gebruikt met een los microfoontje. Dit
kleine apparaatje is op de tafel van de docent gezet om in elk geval de taal van de docent zelf
duidelijk te kunnen registreren. De docent is verzocht om bij rondgang in de klas tijdens
verwerkingsactiviteiten het recordertje mee te nemen. De aardrijkskundedocent heeft het
daarom gedurende de hele les om zijn hals gehangen, net zoals de scheikundedocent tijdens
de praktikumlessen. Bij het werken in duo's en grcepjes zijn twee extra Walkman-recorders
bij twee van die groepjes geplaatst.

De observaties zijn vanuit een plek achterin de klas verricht, om zaken vast te leggen die
niet op de geluidsband te horen zijn, zoals verwijzing naar objecten in de klas, de plaats waar
leerlingen en docent zich bevonden en ander niet-hoorbare contextgegevens. Leerlinguitingen
zijn opgeschreven, omdat die niet altijd verstaanbaar zijn op de band. Tevens zijn
aantekeningen van het bord overgenomen. Overige observaties en overdenkingen tijdens de
periode van dataverzameling zijn genoteerd in een onderzoeksdagboek.

Binnen de lessenreeksen hebben de docenten diverse schriftelijke overhoringen en
proefwerken afgenomen. De proefwerken en (indien aanwezig) de antwoord-sleutels van de
docent met daarbij de normering zijn gekopieerd. Dat geldt ook voor de antwoordbladen van
de leerlingen, zoveel mogelijk met de beoordeling door de docent erbij. Ook de werkschriften
van de leerlingen werden na afloop van de lessenreeks gekopieerd. Daarnaast is het gebruikte
lesmateriaal (voornamelijk schoolboeken) verzameld. Tabel 2.4 geeft een overzicht van de
verzamelde data.

Tabel 2.4 Verzamelde data in de vijf geobserveerde vakken

Biologie Scheikunde Aardrijksk. Natuurkunde Wiskunde
(2u.pw) (2u.pw) (2u.pw) (lu.pw) (4u.pw)

Geobserveerde lessen 10 l2 10 7

Afgenomen proefwerken 2 2 2 1

Kopieën van schriften f ~ f f

Leerboek f f t f

Praktikumverslag f

17

f
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2.4.2 Gerapporteerd gedrag in interviews en enquëtes
Naast observatie van de vaklessen zijn ook uitspraken ontlokt aan de betrokken leerlingen en
docenten. Deze data zijn te karakteriseren als gerapporteerd gedrag. De uitspraken over het
onderwijs en met name de talige aspecten daarvan zijn verkregen met een schriftelijke
vragenlijst en een half-gestructureerd interview onder zowel leerlingen als docenten.

De interviews met de leerlingen zijn voorafgaand aan de schriftelijke enquête gehouden
in de laatste week van november 1992. De leerlingen namen deel op basis van vrijwilligheid.
Om hen te stimuleren werd een boekenbon ter waarde van tien gulden in het vooruitzicht
gesteld. Van de 26 leerlingen werkten 21 aan de interviews mee. De interviews werden in
duo's afgenomen, tijdens schooluren of na afloop ervan, in een leslokaal. De gemiddelde
duur was 25 minuten. De gesprekken werden op band opgenomen. De gesprekken werden
gevoerd aan de hand van een lijstje aandachtspunten en zijn te karakteriseren als half
gestructureerd interview. De vragen betroffen opvallende verschillen tussen de vijf
schoolvakken, de mceilijkheid van het taalgebruik in de lessen en schoolboeken, de
doceerstijlen van de docenten en de eigen deelname van de leerlingen in de lessen. Waar
nodig werden meningen aan de leerlingen ontlokt door hen concrete voorbeelden uit de
geobserveerde lessen voor te leggen.

De enquète onder leerlingen bestaat uit een van antwoordschalen voorziene vragenlijst,
ontwikkeld tijdens de obsecvatieperiode. Deze bevat, naast vragen omtrent persoonlijke
gegevens, vijf afdelingen met vrijwel identieke vragen over de vijf geobserveerde vakken.
Daarbij wordt een algemeen oordeel over de lessen gevraagd en vervolgens een meer
specifiek oordeel over de complexiteit van het taalgebruik in schriftelijke teksten en vragen,
over de uitleg door de docent van teksten, begrippen en cefenvragen en over het leren van
proefwerken. Bij deze tien vragen kunnen de volgende vier antwoordmogelijkheden worden
aangekruist: helemaal mee eens, beetje mee eens, beetje oneens, helemaal mee oneens.
Tenslotte volgt een open vraag waarbij overig corrunentaar en advies ten aanzien van het vak
opgeschreven kan worden. Om de lijsten van elkaar te onderscheiden zijn illustraties uit het
behandelde schoolboek-hoofdstuk toegevoegd. De vragenlijst is als bijlage 3 opgenomen.

Met de docenten is na afloop van de lessenreeks een individueel gesprek gevoerd. Met vier
van hen vond dit gesprek van circa 45 minuten plaats tijdens een tussenuur op schooL Het
gesprek met de aardrijkskundedocent, dat bij hem thuis plaats vond, duurde aanzienlijk
langer, namelijk 90 minuten. Ook deze gesprekken zijn op band opgenomen. De gesprekken
zijn gevoerd aan de hand van een lijst aandachtspunten die ten dele vakspecifiek zijn.
Allereerst is de globale opbouw van de geobserveerde lessenreeks doorgenomen en gevraagd
naar de representativiteit van de lesopbouw en werkwijze. Vervolgens is op de leerstof
ingegaan en gevraagd naar de complexiteit van de onderdelen en de behandeling ervan in het
schoolboek. Het nagaan van het begrip van de centrale leerstof tijdens de lessenreeks was een
volgend aandachtspunt. Een andere grcep vragen betreft de ervaringen van de docenten met
het lesgeven aan meertalige klassen en de invlced die dit op hun lesgeven in de loop der
jaren had gehad. Ten slotte is gevraagd naar de inschatting van capaciteiten en taalvaardig-
heid in het Nederlands van de leerlingen.

Als indirecte bron van inzicht in docentoordelen is gebruik gemaakt van bestaande
documenten zoals mededelingenbladen. Voor een ander deel zijn docentoordelen vergaard
door middel van participerende observatie en gesprekken met schooldirectie en docenten in
de docentenkamer, tijdens scholingsbijeenkomsten en door middel van het bijwonen van een
rapportvergadering over de geobserveerde klas. Dergelijke gegevens uit dagelijkse contacten
en observaties zijn in het in 2.4.1 genoemde onderzoeksdagboek genoteerd.
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2.4.3 Ervaringen tijdens de uitvoering
In deze paragraaf worden enkele persoonlijke reflecties op de uitvcering van het onderzcek
weergegeven.

Ik kwam als onderzceker niet als totale onbekende de school en klassen binnen. Ook een
aantal leerlingen kende me nog uit mijn korte onderwijsperiode in september 1990. De sfeer
waarin ik werd ontvangen in de lessen was ontspannen en bereidwillig, al zit geen enkele
docent natuurlijk te wachten op pottekijkers achter in de klas. De klas werd tijdens een
mentoruur van het onderzcek op de hoogte gebracht. De leerlingen werd desgevraagd verteld
dat het dcel was na te gaan hoe zij als meertalige leerlingen erin geslaagd waren MAVO-3
te halen, terwijl zoveel andere leerlingen dat niet lukte. Op de vraag 'waarom is onze klas
gekozen en niet een andere parallelklas?' antwoordde ik dat de conrector verwachtte dat zij
gced zouden meewerken aan het onderzcek.

De eerste les die ik bijwoonde was een scheikundeles. In de loop van deze les ontvielen
de leerlingen uitspraken als "meester wat bent u aardig vandaag" en de vraag aan mij 'juf
hoelang blijft u?" gevolgd door "kunt u niet ook bij Duits erbij komen?". Dit gaf te denken
over de invloed van mijn aanwezigheid. Na de eerste les veranderde de toon van de docent
en leek hij zich weinig meer bewust van mijn aanwezigheid. Ook andere docenten leken zich
niet te laten beïnvloeden. Slechts zelden richtten zij tijdens de les het woord tot mij. Ik
probeerde bewust niet hun aandacht te trekken.

Verrassend genoeg was het vooral Helga die de eerste paar keer dat ik haar lessen aan klas
M-3 bijwoonde last had van mijn aanwezigheid. Na de vijfde les overwoog ze zelfs serieus
om de afspraak te verbreken. Ze verklaarde zich onzeker te vcelen over haar lesgeven, omdat
ze het idee had dat ik achterin de klas met een soort meetlat naging of ze wel 'volgens het
project' werkte. Pas toen ik haar had bezworen dat ik zo'n meetlat niet had en juist veel
respect had voor haar serieuze pogingen de taal van de biologie aan haar leerlingen duidelijk
te maken, besloot ze toch mee te blijven werken. Dit beïnvloedde het onderzcek in zoverre
dat ik in de daarop volgende lessen de conversatie in duo's leerlingen niet meer heb
opgenomen, om de rust in de klas daarmee niet in gevaar te brengen.

Overigens was het ook vooral in de contacten met Helga tussen de lessen door dat ik af
en toe mijn rol als neutrale observator in het gedrang zag komen: ze vrceg me rechtstreeks
om commentaar op haar lessen terwijl ik me daar liever buiten wilde houden om het
natuurlijke verloop van de lessen niet te beïnvlceden. Op een moment heb ik toch welbewust
van mijn informatie uit observaties gebruik gemaakt: de klas zou op vrijdag twee
overhoringen krijgen en Helga was van plan ook voor biologie een schriftelijke overhoring
op te geven, wat reglementair wel mag, maar door leerlingen uiteraard liever vermeden
wordt. Om de les niet door rumoer en weerzin in de klas te laten verstoren, waarschuwde
ik haar van tevoren, waarop zij van haar plan afzag.

De leerlingen letten tijdens de observaties nauwelijks op mij. Alleen de aanwezigheid van
het bandrecordertje op de tafels van sommige leerlingen trok hun aandacht als het lesverloop
daar de ruimte tce gaf. Voor en na de lessen namen zij uit zichzelf geen initiatief om een
praatje met me aan te knopen.
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2.5 Databewerking en analysewijze

2. S.1 Voorstudie van het aardrijkskundemateriaal
Gezien de grote hoeveelheid verzamelde gegevens is begonnen met bestudering van een deel
van het verzamelde materiaal, namelijk de eerste vijf aardrijkskundelessen met het afsluitende
proefwerk (zie ook Hajer 1993b). Uit het literatuuronderzoek (hoofdstuk 1) zijn diverse
dimensies naar voren gekomen als relevant voor vakonderwijs in een meertalige klas. De
voorstudie is bedoeld om de bruikbaarheid van die analysecategorieën te beproeven.

Uit de observaties is duidelijk dat de lesopbouw van de vijf lessenreeksen sterk verschilt.
Om de contexten te kunnen beschrijven is daarom een indeling in fragmenten nodig. Nadere
beschouwing van de aardrijkskundelessen maakt duidelijk dat de lessen steeds op dezelfde
manier zijn opgezet, beginnend met de bespreking van gemaakte vragen, met daarna
tcelichting van de nieuwe stof en weer maken van nieuwe cefenvragen. Deze opzet wordt
steeds bij begin van de les aan leerlingen meegedeeld, terwijl vrijwel elke overgang tussen
lesonderdelen expliciet is aangegeven, evenals afwijkingen van de aangekondigde opbouw.
Dergelijke markeringen kunnen het voor leerlingen gemakkelijker maken de globale opbouw
van de les te volgen.

De opbouw van lessen is niet alleen in lesfragmenten te beschrijven, maar ook in de
achtereenvolgens gehanteerde communicatievormen. Zo stuurt de aardrijkskundedocent zijn
introductie van nieuwe stof door het voorlezen van de schoolboektekst; commentaar daarop
doorspekt hij met vragen om het begrip door de leerlingen te controleren en bevorderen. Bij
het zelf maken van vragen kunnen leerlingen in duo's samen praten, maar ook de docent
aanspreken. Deze verschillende lesfragmenten en communicatievormen kunnen mogelijk van
invloed zijn op de inbreng van leerlingen en de aard van de interactie. Daarom is op basis
van de eerste verkenningen besloten, lesfragmenten en communicatievormen als afzonderljke
onderzoekseenheden te benoemen.

Waar interactie in het onderwijs beschreven is, is vaak de triadestructuur van het
'vraagspel' als kenmerkend gencemd, met als basispatroon Initiatie - Reactie - Evaluatie (zie
Sinclair 8t Coulthard 1975, Ehlich et.al. 1993). In het aardrijkskundemateriaal zijn daarvan
vele voorbeelden te vinden, zoals:

Initiatie: Docent: Abdelmajid, volgende vraag.
Reactie: Leerling: De Maas ontspringt in Maastricht, stroomt door Roermond en Venlo

en ...
Evaluatie: Docent: Je hebt alleen in Nederland gekeken, maar de Maas ontspringt niet

in Maastricht, maar ergens anders.

In de simpelste vorm is hiermee de beurtwisseling afgerond; de docent kan echter de
beurtwisseling verlengen en bij een leerling doorvragen om uiteindelijk de bron van de Maas
te vinden. Ook leerlingen zelf kunnen door vragen de interactie verlengen. Hier kunnen de
routines verschillen tussen vakken. Dergelijke interactiepatronen zullen leerlingen mceten
kennen om vervolgens te bepalen op welk moment zij welk type inbreng in de les kunnen
leveren. Wanneer stel je bij welke docent je vragen? Hce dicht mcet je bij het onderwerp van
de vorige spreker blijven om niet afgekapt te worden? Mag je uit jezelf antwoord geven of
alleen als je uitdrukkelijk aangewezen bent? Het is relevant dergelijke paironen te
beschrijven, omdat het vanuit taalverwervingsperspectief immers van belang is dat leerlingen
participeren in de les, zoals hierboven werd besproken. De mate waarin heen en weer gepraat
wordt na een initiatief (bijvoorbeeld een vraag) kan een indicatie zijn voor de diepgang van
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de interactie: hce meer er wordt doorgepraat hce groter de kans op uiteindelijke verheldering
van de besproken begrippen, zo is een veronderstelling. Uit de analyses van de klasse-
interactie zal daarom mceten blijken in welke mate uitingen bij elkaar horen. De mate waarin
de triadestructuur Initiatie- Reactie- Evaluatie wordt doorgevoerd is daarbij een indicatie voor
de intensiteit van de interactie.

Verkenning van het aardrijkskundemateriaal geeft de indruk dat de taalproduktie van
leerlingen zowel mondeling in de lessen als schriftelijk bij de toetsen vrij beperkt is in
omvang. Veel uitingen zijn bovendien reproduktief en bestaan uit herhalingen van
formuleringen uit het boek. Daarom lijkt een beperkte linguïstische analyse op zijn plaats.
Daarbij rijst de vraag naar de doelstellingen van de docent: is het de reproduktie van frasen
uit het boek die hij uiteindelijk nastreeft? Welk type tcetsvragen stelt hij en hoe zijn de
leerlingen daar in de lessenreeks op voorbereid? Is er in de lessen zelf wellicht meer over
de getoetste begrippen gesproken, met het geven van definities als einddoel? De opzet van
het onderzoek moest het mogelijk maken, getoetste begrippen door de lessenreeks heen te
volgen en een verband te leggen met kenmerken van de interactie. De bewerking van de data
en de analyses moesten dergelijke verbanden aanhet licht helpen brengen.

De onderlinge interactie van leerlingen in tweetallen, opgenomen bij het maken van
oefenvragen tijdens de aardrijkskundelessen, blijkt zeer beperkt bruikbaar. Een groot deel van
de tijd praten leerlingen niet of over andere zaken dan de opdracht. Wanneer ze wel tijdens
het werk praten, neemt veelal een van de twee leerlingen het voortouw en dicteert min of
meer de antwoorden aan de partner. Van gezamenlijke bespreking van de opdracht is zelden
sprake. Daarom is besloten deze opnamen niet nader te analyseren.

Op basis van deze voorstudie is een analysemodel ontwikkeld, dat vervolgens op het
complete materiaal op identieke wijze is toegepast. In de volgende paragrafen wordt
weergegeven hoe de verzamelde data daarbij verwerkt zijn om inzicht te krijgen in de
structuur, functie en inhoud van de interactie. In 2.5.2 is allereerst beschreven hoe de
lesopnames zijn getranscribeerd. De structuur en functie van de lessenreeksen is vervolgens
op drie niveaus bekeken.In 2.5.3 wordtingegaan op de bestudering van het eerste niveau,
dat van lesfragmenten. In 2.5.4 worden zogenoemde beurtreeksen en zetten beschreven als
tweede analyseniveau. In 2.5.5 komt het derde analyseniveau aan bod, dat van afzonderlijke
uitingen. De inhoudelijke kant van de interactie is in 2.5.6 aan de orde, waarna in 2.5.7 een
beschrijving volgt van de manier waarop de overige data zijn verwerkt, namelijk de
interviews en enquêtes, de leermiddelen, proefwerken en werkschriften.

2.5.2 Bewerking van de lesopnamen: transcriptie
De opnamen van de lessen vormen de voornaamste bron van gegevens. Deze zijn
getranscribeerd en geschikt gemaakt voor analyse volgens het CHAT-systeem, Codes for the
Human Analysis of Transcripts. Deze keuze maakt het mogelijk een aantal bestaande
computerprogramma's ter analyse van gesproken taal uit het CHILDES-programma te
benutten (MacWhinney 1995), zoals de bepaling van lengte van beurten en uitingen alsmede
woordfrekwenties. Kortweg komt de transcriptie neer op het vastleggen van spreker en
afzonderlijke uitingen op een hoofdregel ('main tier'), waarbij op een regel eronder (de
'dependent tier') commentaar gegeven kan worden. De inbreng van sprekers wordt daarbij
opgedeeld in uitingen.

De uiting is daarmee de belangrijkste analyse-eenheid. Als definitie van een uiting gelden
in eerste instantie syntactische criteria, zoals gedefinieerd door Hunt (1970) in zijn concept
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T-unit: "one main clause plus any subordinate clause or non-clausal structure that is attached
to or embedded in it. " Naast syntactische criteria gelden in gesproken taal echter ook andere
indicaties voor grenzen van een uiting, met name prosodische. Elke betekenisvolle bijdrage
van een spreker kan daarbij als uiting gelden, ook als deze een ellips of onafgemaakte zin
behelst.

Bij de transcriptie wordt een reeks vaste symbolen gebruikt om bijvoorbeeld overlap,
herformuleringen, morfosyntactische eigenaardigheden, intonatiepatronen en onderbrekingen
aan te duiden. De gebruikte transcriptiesymbolen zijn als bijlage 4 opgenomen. De
transcripten van de lessen zijn in een eerste versie door doctoraalstudenten (de eerste vijf
aardrijkskundelessen) en de onderzoeksassistente gemaakt. Deze protocollen zijn vervolgens
alle door mij gecontroleerd door nogmaals de banden te beluisteren. In de commentaarregels
is geobserveerd non-verbaal gedrag vastgelegd. Bij deze controles is met name ook gelet op
consequente indeling in uitingen. Deze gecorrigeerde versie wordt in het vervolg aangeduid
als de 'basistranscripten'.

2.5.3 Indeling in lesfragmenten en communicatievormen
Om vergelijking van de lessen in de verschillende vakken mogelijk te maken werden
algemene onderwijskundige contexten benoemd en basisvormen van de klasse-interactie.
Hierbij werden de indelingen van Lemke (1982, 1990) als richtsnoer gebruikt.
De fasen van de les werden ten eerste globaal onderverdeeld in:

~ een voorfase, waarin de les nog geen klassikaal moment heeft gekend;
~ een startfase, waartoe algemene procedures behoren, zoals 'jassen uit, boeken op

tafel', controle van gemaakt huiswerk en doornemen van rapportcijfers;
~ een hoofdfase waarin leerinhouden worden geïntroduceerd en behandeld;
~ een afsluitende fase waarbij de les in een klassikaal moment wordt afgesloten met het

opgeven van huiswerk en andere niet-inhoudelijke onderwerpen.
Voor het onderzoek zijn met name de start- en hoofdfase relevant. Daarbinnen zijn typen
lesfragmenten onderscheiden (Lemke 1982), met als indelingscriteria de organisatorische
setting (klassikaal, groepswerk of individueel werk) en de onderwijskundige functie van het
fragment. Als klassikale lesfragmenten zijn benoemd:

~ eerste introductie van te behandelen stof, inhoudelijk overzicht over de stof of
relatering aan eerder besproken stof;

~ inhoudelijke toelichting op nieuwe stof, de docent legt nieuwe stof uit;
~ demonstraties, bijvoorbeeld van natuurkundige proeven;
~ dictaat van aantekeningen;
~ instructies voor uit te voeren activiteiten;
~ klassikale verwerkingsactiviteiten, zoals het bespreken van gemaakte opdrachten.

Als niet-klassikale lesfragmenten zijn te onderscheiden:
~ niet-klassikale doe-opdrachten, zoals praktikum;
~ andere niet-klassikale verwerkingsactiviteiten, zoals het maken van opdrachten uit het

boek.

Binnen deze lesfragmenten zijn communicatievormen getypeerd: basisvormen van interactie
ingedeeld naar de potentiële deelnemers, de dominantie van de deelnemers en het
basispatroon in de beurtwisseling (wie neemt en vergeeft beurten). In navolging van L.emke
(1982, 1990) zijn onderscheiden:

~ betoog door de docent. Hierin spreekt de docent een reeks uitingen tegen de klas,
zonder hierin leerlingen te betrekken. Hij kan door leerlingen onderbroken worden
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voor een enkele vraag, of zelf een korte vraag stellen 'om de aandacht erbij te
houden', maar neemt dan de draad weer op.

~ triades tussen docent en leerling. De docent neemt daarin een initiatief, de leerling
reageert en de docent evalueert die reactie. De basisvotm van interactie is zodoende
Initiatie- Reactie- Evaluatie.

~ onderwijsleergesprek. Hierin neemt de docent het initiatief om meer leerlingen
gezamenlijk in gesprek te brengen.

~ door de leerling aangezette interactie. De leerling brengt een vraag of gezichtspunt
in waarop vervolgens in de klas wordt ingegaan. Het gaat daarbij niet om een korte
vraag die het verloop van de communicatie inhoudelijk onaangetast laat, maar om een
vraag die inhoudelijk een nieuwe richting in slaat

~ externe-tekst-dialoog. Daarin spreekt een schriftelijke tekst als 'externe stem' in de
gezamenlijke klasse-interactie mee, door voorlezen door docent of leerling.

~ dialoog tussen leerlingen. Zij nemen daarin beiden initiatieven.
~ dialoog tussen de docent en een enkele leerling. Het initiatief kan daarbij van beide

kanten komen.
Zowel in lesfragmenten als communicatievormen kunnen soms twee communicatievormen
simultaan voorkomen: zo kan tijdens de uitleg van nieuwe stof overgegaan worden tot het
maken van aantekeningen en kunnen dialogen tussen leerlingen voorkomen terwijl de docent
intussen met een afzonderlijke leerling spreekt.

In de basistranscripten zijn codes aangebracht om bovengencemde lesfragmenten en
communicatievormen te classificeren. De functie daarvan is tweeledig. Ten eerste kan
daatmee vastgesteld worden of er sprake is van vaste patronen in vakken. Ten tweede wordt
hiermee vergelijking van de interactie in verschillende lessenreeksen en lessen in vergelijkba-
re contexten mogelijk.

Vervolgens worden de lessen 'geschoond', zodat inhoudelijke fragmenten overblijven. Dit
gebeurt op de volgende manier. De niet-inhoudelijke aanloop (in Lemkes termen 'pre-lesson')
en uitloop ('post-lesson') van lessen alsmede langere ordeverstoringen en andere onderbrekin-
gen in de les worden uit de protocollen verwijderd, waarbij wel op de betreffende plek wordt
aangegeven welk type fragment weggelaten is, door toevceging van een commentaarregel.
Het kan daarbij gaan om onderbrekingen van buiten (iemand komt de klas binnen met een
vraag), om interrupties binnen de klas van disciplinaire aard of om andersoortige interrupties.
De zo ontstane transcripten worden in het vervolg aangeduid als geschoonde transcripten. De
coderingen van lesfragmenten, communicatievortnen en onderbrekingen worden in de
transcripten aangeduid bij de tekstverwerking. Vervolgens wordt de tekst weggeschreven als
ASCII-tekst, waarna verdere codering plaatsvindt via een edit-programma.

2.5.4 Indeling in beurtreeksen en zetten
Bij de keuze voor een analysemethode ter verdere ontleding van de protocollen spelen twee
belangrijke overwegingen. Aan de ene kant mcet de analyse aansluiten bij eerder onderzoek
naar interactie in de klas. Veel onderzoekers hebben echter hun eigen systeem ontwikkeld
waardoor onderlinge vergelijking van bevindingen bemceilijkt wordt (Chaudron 1988). Aan
de andere kant kleven er diverse bezwaren aan deze bestaande beschrijvingssystematieken.
De complexiteit van bijvoorbeeld het systeem van Flanders (1960) en vele andere is veel
gekritiseerd en draagt het risico in zich dat tcepassing van het systeem dcel wordt in plaats
van middel om inzicht in de rol van taal in de klas te verkrijgen. Van Lier (1988) formuleert
zijn kritiek als volgt "The power of the fotmal hierarchy to show what actually happens in
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the interaction is (...) extremely limited" (o.c. 1988:51). De systemen zijn bovendien te
eenzijdig op structuur van de interactie gericht en te weinig op de samenhang tussen die
structuur en inhoudelijke opbouw. De beperkte focus van bestaande systemen maakt vele
ervan bovendien ongeschikt voor een etnografische, brede beschrijving van onderwijs. In de
analyses is ervoor gekozen wel een bestaand systeem als uitgangspunt te nemen, namelijk het
veel gebruikte van Sinclair á Coulthard (1975). Om de genoemde bezwaren te ondervangen,
is het echter pragmatisch gehanteerd. Deze keuze en de werkwijze worden nu nader
toegelicht.

Het beschrijvingsmodel van klasse-interactie van Sinclair 8c Coulthard is ontwikkeld vanuit
een poging de structuur van taalgebruik niet in grammaticale maar in functionele termen te
beschrijven. De keuze daarbij voor lesprotocollen van klassikale situaties is ingegeven door
het bijzonder gestructureerde karakter van deze interactie; het model zou daarna in andere
contexten toegepast en uitgewerkt dienen te worden, zo was het streven van de makers. Het
model is gebaseerd op de analyses van getranscribeerde lessen in verschillende groepen van
10- en 11-jarigen. Alleen die lesfragmenten werden in de analyse betrokken waarbij de
docent een centrale rol had, de klassikale en veelal frontale momenten. Het systeem is dus
niet ontwikkeld voor de analyse van leerling-leerling interactie of groepswerk (o.c. 1975:6)
en daardoor ook niet voor analyse van totale lessen.

Het systeem beschrijft taalgebruik op het boven-grammaticale niveau van discourse.
Daarbinnen onderscheidt het elkaar includerende klassen. Zoals de zín bestaat uit clauses,
die vervolgens uit woorden en vervolgens uit morfemen zijn gevormd, ontleden zij de klasse-
interactie. Ze starten bij 'transactions', die bestaan uit beurtreeksen ('exchanges'), die weer
uit beurttypen of zetten ('moves') zijn opgebouwd. Van elke uiting binnen een beurt kan de
functie aangeduid worden, door Sinclair 8t Coulthard 'acts' genoemd. Op deze genoemde
niveaus beschrijft het systeem mogelijke opeenvolgingen. Zo kan een transactie te kenmerken
zijn als docent-informatief. Daarbinnen komen diverse beurtreeksen voor, zoals 'docent-
elicitaties' . Daarbinnen dcen zich karakteristiek Initiatie- Reactie- en Evaluatie- beurten voor:
de docent vraagt, de leerling antwoordt, de docent levert daarop commentaar. Elk van die
zetten kan een bepaalde functie vervullen, zoals 'controle' of iedereen alles begrepen heeft,
'antwoord' door leerling, 'beurt doorgeven' aan een andere leerling door de docent.

De waarde van het systeem voor het onderhavige onderzoek is met name de structurering
van klassikale lesmomenten. De triade-structuur (I-R-E), maar ook de variaties daarop
kunnen met het model duidelijk gemaakt worden. Ook helpt het systeem van Sinclair 8c
Coulthard duidelijk maken welke beurten bij elkaar horen en waar zich vage of juist scherpe
grenzen in de interactie voordcen. Het model maakt het ook mogelijk onderscheid te maken
tussen de functie van afzonderlijke uitingen, van beurten en van de beurtwisseling waarvan
deze deel uitmaken. Doordat zowel langere beurtreeksen als onderdelen daarvan door docent
en leerling geïnitieerd kunnen worden, is de analyse een nuttig hulpmiddel bij het bepalen
van de mate en aard van de inbreng van de participanten.

Bezwaarlijk van het systeem is de eerder genoemde over-hiërarchisering, die in de
toepassing niet vol te houden blijkt. Waar Sinclair 8c Coulthard bijvoorbeeld initiatieven van
leerlingen in bepaalde typen beurtreeksen niet mogelijk achten, dcen deze zich in het
onderzceksmateriaal wel voor. Een voorbeeld: het systeem kent alleen docent-begripscontro-
les als type beurtreeks en geen leerling-begripscontroles; in het onderzoeksmateriaal nemen
leerlingen echter veelvuldig het initiatief om te controleren of de docent instemt met hun
eigen alternatieve antwoord.

De conclusie van deze overwegingen is dat het systeem van Sinclair 8c Coulthard bruikbaar
is bij het ontleden van de structuur van klassikale lesfragmenten en bij het bekijken van
uitingen van docent en leerling als deel van grotere beurtreeksen. Toepassing ervan is echter
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geen doel, maar een middel. Daarom is het zaak het systeem niet in rigide vorm, maar
pragmatisch te hanteren. Concreet betekent dit dat met name het niveau van de beurtreeksen
('exchange types'), de zetten Initiatief-Reactie- Evaluatie ('moves') en de functionele aan-
duidingen ('acts') gehanteerd zullen worden. Het hogere niveau van de transacties is op een
genuanceerdere manier hierboven al beschreven en onderscheiden in lesfragmenten en
communicatievormen, gebaseerd op Lemke (1982, 1990).

In de analyses wordt aan de hand typen beurtreeksen aangegeven welke uitingen bij elkaar
horen. Een beurtreeks is gedefinieerd als een samenhangende reeks uitingen, voortkomend
uit een leerling- of docentinitiatief, met eenzelfde inhoudelijke focus en functie. Figuur 2.1
geeft een overzicht van typen beurtreeksen. In een edit-programma worden hiervoor in de
eerste kolom voor de uitingen codes aangebracht.

Figuur 2.1 Taxonomie van beurtreeksen naar functie en initiatief

Functie:
[nitiatief: Docent Leerling

Directief Docent-directief Leerling-directief

Informerend Docent-infonnatief Leerling-informatief

Eliciterend Docent-elicitatie Leerling-e[icitatie

Begrip-controlerend Docent-begripscontrole Leerling-begripscorttrole

Beurtreeksen bestaan uit een of ineer zetten. Een zet wordt gevormd door een of ineer
uitingen die binnen de beurtreeks een initiërende, reagerende of evaluerende functie hebben.
Voor elke uiting wordt aangegeven of de uiting behoort tot een Initiërende, Reagerende en
Evaluerende zet (I, R, of E). Zetten worden doorgenummerd zolang dezelfde beurtwisseling
doorgaat. In 3.1.2 is een lesfragment weergegeven waarbinnen zetten op deze manier zijn
benoemd.

2.5.5 Karakterisering van uitingen
Bij elke afzonderlijke uiting wordt vervolgens de voornaamste functie aangegeven. Waar
nodig kan ook een tweede functie worden toegekend. De lijst mogelijke functies is gebaseerd
op die van de 'acts' van Sinclair 8r. Coulthard (1975). In grote lijnen zijn uitingen te typeren
rondom vijf typen functies. In onderstaand overzicht is met een asterisk (~`) aangegeven
welke functies binnen dit onderzoek aan het systeem van Sinclair 8t Coulthard zijn
toegevoegd.

De eerste categorie zijn interactiefuncties, die betrekking hebben op hantering van het
beurtwisselings'apparaat', waarbij beurtverzoek, doorgeven van de beurt, uitlokken van
respons voorbeelden zijn. Daarbij zijn de volgende codes gehanteerd:
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Figuur 2.2 Gehanteerde codes voor ii:teractiefuncties

ma markering van een nieuwe wending in de les
st starter, aanzet tot nieuwe beurtwisseling
lo 'loop', signaal voor herstart
ri re-initiatie
tr~ transfer: doorgeven van de beurt
bi bid, verzoek om beurt door leerling
pr prompt
cl clue
cu cue, oproep
no nomina[ion beurt op naam geven
at~` attentie vragen
zi aside, opmerking terzijde

'O.K.', 'dames en heren'
'Vraag 2.'
'wat zeg je',
'en hoe noemen we dat dan?'
'een ander?'
'meester, ik weet 't '
'toe maar' 'probeer nog eens'
'denk eens aan ..'
'wie probeert 't?'
'Malika'
'let even op'
'waar is m'n krijtje'

Een tweede categorie vormen de codes met betrekking tot vraagfuncties, die procedures
kunnen betreffen, maar ook verzoeken om herhaling, om extra informatie, of controleren
van veronderstellingen en van begrip.

Figuur 2.3 Gehanteerde codes voor vraagfuncties

el elicitatie, uidokking reactie
qw~` vraag naar een woordbetekenis
qp~` vraag naarlesprocedures
qh' vraag om herhaling
qi~` vraag om extra informatie
qv~` vraag ter verifiëring van veronderstelling
qa~` ander soort vraag
ch begripscontrole, check
al' alternatief antwoord voorleggen of uitlokken

'wie heeft vraag 3'
'wat is vezel'
'meester waar vind je dat'

'kunt u het nog eens zeggen'
'maar hoe komt het dan dat..'

'dus als.. dan..'

'wat betekent dat ook weer'
'is .... ook goed' 'ik heb...'

Een derde categorie vottnen de informerende functies, gepreciseerd naar vakinhoudelijke
infotmatie en procedurele informatie over de werkwijze en algemeen-didactische aanwijzin-
gen. Daarbij kan het gaan om informatie die spontaan geleverd wordt, maar ook om
antwoorden waarbij de informatie door een andere spreker uitgelokt is.

Figuur 2.4 Gehanteerde codes voor informatieve functies

rp reply, antwoorden
on~` ontwijken van het geven van een antwoord
nv~` non verbale respons
in informeren

vl~` voorlezen
dt~` dicteren
nb~` signaal van niet-begrijpen
ms meta statement over procedures of werkwijze
co conclusie trekken
ml~` metalinguïstische opmerking
hh herhalen

'dat betekent..'
'heb ik niet'

'dat grondwater kan ook vervuild ra-
ken..'

'je schrijft op warmte stijgt...'
'hè?'
'dat had je kunnen opzoeken in..'
'je kun[ dus zeggen dat ..'
'die eerste zin hoeft er niet bij'
'dus nogmaals ...'

59



Deel l Achtergronden en opzet

Als vierde categorie zijn functies onderscheiden waarin sprake is van enige vorm van
terugkoppeling, variërend van neutraal tot positief, negatief, herhaling van het gegeven
antwoord of expliciet commentaar daarop.

Figuur 2.5 Gehanteerde codes voor terugkoppe[ingsfuncties

cm commentaar op gegeven antwoord 'dat zeg je goed, want..'
ac accept, boodschap is aangekomen 'o ja' 'O.K.'
po' positieve evaluatie 'prima'
ne~` negatieve evalua[ie 'nee, is niet goed'

Ten slotte is een aparte categorie die van de directieven. Hiervoor is slechts een code
gehanteerd.

Figuur 2.6 Gehanteerde code m.b.t. directieven

di directief

Op uitingsniveau is tenslotte ruimte gelaten voor coderingen die betrekking hebben op
linguïstische aspecten ervan. Voor leerlinguitingen wordt aangegeven in hoeverre de uiting
een zelf geformuleerde is dan wel een citaat uit het boek. In dat laatste geval wordt daarbij
een code 'ci' opgenomen of 'cm' voor een citaat met geringe modificatie. Waar leerlingen
niet citeren, maar zelf formuleren en waar de uiting linguïstisch gemarkeerde vormen bevat,
wordt dit aangeduid met vrij globale codes zoals 'co' voor congruentiefouten. In diezelfde
gevallen wordt de reactie van de docent apart bekeken en naar aard gecodeerd als herhaling
inclusief fout, herhaling met verbetering, of herformulering van het antwoord.

Figuur 2.7 Overzicht van gehanteerde codes voor linguïs[ische kenmerken van leerlinguitingen
en reactie van de docent daarop

Leerlinguitingen:
ci~` citaat uit het leerboek
cm~`
vw~`
co~`
ww~`
ms~`
lx~`
ch'
an~`

citaat met lichte modificatie
markering mbt verwijzingen
congruentie persoonsvorm
ontbreken van verbale constituent
markering op morfosyntactisch niveau
markering op lexicaal niveau
cohesie, expliciete vraag-antwoord correspondentie ontbreekt
andere bijzondere kenmerken

Docentuitingen:
rf~`
hv'
hf~`
ml ~`

rephrase, herformulering van het gegeven antwoord
herhaling met verbetering
herhaling inclusief de gemaakte 'fout'
metalinguïstische opmerking, expliciete aandacht voor de vorm van de uiting

Als bijlage 5 is een deel van een lestranscript opgenomen dat volgens het beschreven systeem
is gecodeerd. De aldus gecodeerde transcripten zijn tenslotte via een daartce ontwikkeld
computerprogramma omgezet in een SPSS-bestand.
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2.5.6 Bepaling van centrale begrippen
Naast de structuur en functie wordt ook de inhoudelijke dimensie van de lessenreeksen
onderzocht. Omdat er in de geobserveerde lessen een zeer groot aantal inhoudelijke
begrippen voorkomt, zijn als eerste stap zogenoemde 'centrale begrippen' vastgesteld.
Daarmee wordt gedoeld op begrippen die de docent een centrale plaats geeft in de
doelstelling van de lessenreeks. Als criterium zijn de aan het eind van de lessenreeks
afgenomen toetsen gehanteerd. Vakbegrippen die leerlingen als antwoord op een vraag
moeten noemen, of die in de vraagstelling zelf gebruikt worden, zijn als centrale begrippen
aangemerkt. Figuur 2.8 geeft een overzicht van de vastgestelde centrale begrippen in de vijf
l~ssenreeksen.

Figuur 2.8 Centrale begrippen in de vijf geobserveerde lessenreeksen

Aardrijkskunde: Thema Water
kringloop, zoet en zout water, herkomst~bronnen van rivierwater, drinkwaterwinning,
grondwater, oppervlaktewater, water als grondstof, hulpstof, koelwater, daling water-
peil, waterproblemen, wa[ertekort, watervervuiling, irrigatie, wadi, erosie, zure regen,
drinkwaterreservoir, spaarbekken

Biologie: Thema Vertering
vertering, verteringsprodukten, spijsverteringsstelsel en onderdelen ervan (mondholte,
slokdarm, dunne darm, dikke darm, twaalfvingerige darm, maag, maagportier, gal,
lever, endeldarm, anus); spijsverteringsklieren en -sappen (speeksel, maagsap, darmsap,
galsap, alvleessap) verteringsprocessen: omzetten, oppervlakte verkleinen, opslaan,
emulgeren, verplaatsen, opnemen, peristaltische beweging, kringspieren, lengtespieren,
enzymen, diarree, blinde darmontsteking, voedingsstoffen, voedingsbestanddelen, gebit,
tand, hoektand, snij[and, kies, verstandskies, melkgebit, tandformule, tandbeen, kroon,
tandhals, wortelvlies, cement, glazuur, tandbederf, zuurstoot, tandvleesontsteking,
wortelvliesontsteking, tandplak, tandsteen, tandverzorging, afbijten, fijnmalen, afzetten,
verkalken

Scheikunde: Thema Het scheiden van stoffen
scheidingsmethode, filtreren-filtratie-filtraa[, filtratieopstelling, residu, destilleren-
destillatie -destillaat, extraheren-extractie-extract, oplossen-oplossing, adsorptie-adsorbe-
ren, indampen, bezinken, vaste s[of, vloeistof, mengsel, fase van een stof, troebel,
actieve kool, Norit
zuivere en onzuivere stoffen, stollen-stolpunt-stoltraject; smelten-smeltpunt-smelttraject

Natuurkunde: Thema Warmte
warmtebronnen, kunstmatig en natuurlijk, warmtetransport: straling, geleiding,
stroming, isolatie, isolator, weerkaatsing, energie

Wiskunde: Thema Tweedegraads functies
tweedegraads functies, kwadraat, buiten haakjes brengen, kwadraat afsplitsen, snijpun-
ten, x-as, y-as, ontbinden in factoren, codrdinaten, linkerlid, vergelijking, bergpara-
bool, dalparabool, top, uiterste waarde, substitutie, functiewaarden

2. S. 7 Verwerking van de leermiddelen, toetsen, interviews en enguêtes
De schoolboekteksten zijn ingevoerd als CHILDES-bestand (zie 2.5.2) met het doel ze
globaal te analyseren op lexicale en syntactische aspecten. De gekopieerde werkschriften zijn
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niet in de computer ingevoerd, maar als zodanig bekeken.
De afgenomen interviews met docenten en leerlingen zijn getranscribeerd. De antwoorden

op de schriftelijke enquètes onder leerlingen zijn als SPSS-bestand ingevoerd in de computer.
Ook scores op de afzonderlijke items van de proefwerken van alle leerlingen zijn als SPSS-
bestand ingevoerd. De antwoorden op de proefwerkvragen zijn per item op een rij gezet om
deze inhoudelijk te kunnen bekijken.

2.6 Overzicht van de databewerking en datapresentatie

De bewerkingen die op de verzamelde data zijn uitgevoerd zijn in figuur 2.9 schematisch
weergegeven. Daarbij is in de rechter kolom globaal aangeduid hoe de analyses vervolgens
zijn uitgevoerd. De gecodeerde protocollen worden aan een combinatie van kwantitatieve en
kwalitatieve analyses onderworpen. Voor een deel konden bestaande analyseprogramma's uit
SPSS en het CHILDES-programma gebruikt worden, met name de CLAN-programma's
daaruit. Voor andere vragen werden de analyses met de hand uitgevoerd volgens eigen
analysecategorieën. Deze analysewijzen worden in deel 2 en 3 van het onderzoeksverslag
nader toegelicht, waarbij een directe relatie met de onderzoeksvragen wordt gelegd.

Figuur 2.9 Overzicht van uitgevoerde bewerkingen van de verschillende data

Type data: Bewerking

GEOBSERVEERD -Transcriptie bandopnames volgens
GEDRAG: CHAT-conventies
Lesopnames en -Correctie a.h.v. observaties
observatie- -Indeling in lesfragmenten en com-
aantekeningen municatievormen

-'Opschonen' tot inhoudelijke frag-
menten
-Codering beurtreeksen, zetten, func-
tionele en formele kenmerken van
uitingen
-Omzetting in SPSS-bestand

Proefwerkresultaten -Invoering in SPSS
op itemniveau -Overzicht antwoorden via WP

Leermiddelen -[nvoering volgens CHAT

Schriften

GERAPPORTEERD
GEDRAG: Globale transcriptie
Interviews met do-
centen en leerlingen

Schriftelijke enquëte [nvoering als SPSS bestand

Analysewijze

M.b.v. 'CLAN' voor gram-
maticale en lexicale kenmer-
ken
M.b.v. SPSS voor patronen
in de interactie
Met de hand m.b.t. inhoud

SPSS m.b.t. scores
Met de hand m.b.t. inhoud

M.b.v. CLAN voor gramma-
ticale en lexicale kenmerken.
Overigens handmatig

Met de hand

Handmatig

M.b.v. SPSS
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Het onderzoek is erop gericht inzicht te geven in de interactie in de geobserveerde
lessenreeksen. In de verslaglegging is een onderscheid gemaakt tussen de structurele en
functionele dimensie van de interactie en de inhoudelijke dimensie.

In deel II komen de structuur en de funetie van de interactie aan de orde en wel op de drie
beschreven analyseniveaus. In hoofdstuk 3 wordt het niveau van lesfragmenten en
communicatievormen beschreven. Daarbij komt aan de orde welk aandeel leerlingen en
docenten in de interactie hebben tijdens de diverse fragmenten. In hoofdstuk 4 wordt het
niveau van beurtreeksen en zetten besproken. Daarbij gaat het om de mate waarin docenten
en leerlingen initiatief nemen tot gezamenlijke interactie en om de lesfragmenten waarin dat
gebeurt. Ook de intensiteit van de interactie, uitgedrukt in aantal zetten binnen beurtreeksen
komt dan in beeld. In hoofdstuk 5 wordt op het niveau van afzonderlijke uitingen bespruken
welke functionele en formele kenmerken de inbreng van docenten en leerlingen heeft. De
belangrijkste gegevens die in deel II besproken worden, zijn zodoende de geobserveerde
lessen. Ter afsluiting van deel II volgt in hoofdstuk 6 een kenschets van de interactie op de
drie niveaus. Daaraan worden dan de meningen van docenten en leerlingen gerelateerd zoals
deze naar voren komen in interviews en enquëtes.

Deel III heeft vervolgens betrekking op de inhoudelijke dimensie van de interactie. In
hoofdstuk 7 wordt voor elk vak weergegeven hoe de lessenreeks is opgebouwd rond de
centrale begrippen. Nagegaan is welke bronnen in principe beschikbaar zi.jn voor leerlingen
voor het leren van deze begrippen, namelijk de leermiddelen en de lessen. Binnen de
lessenreeksen is nagegaan hoe de begrippen in de interactie voorkomen binnen uiteenlopende
lesfragmenten en beurtreeksen. De mate waarin leerlinginbreng betrekking heeft op de
centrale begrippen is voor elk vak beschreven. Ook is bezien hoe de begrippen uiteindelijk
getoetst worden en wat de resultaten zijn. In dit deel van het onderzoek worden zodoende de
geobserveerde lessen, de verzamelde leermiddelen en de proefwerken betrokken. Ter
afsluiting wordt in hoofdstuk 8 de inhoudelijke dimensie van de verschillende lessenreeksen
in vergelijking gekenschetst, ook hier weer afgezet tegen meningen van leerlingen en
docenten.

Deel IV legt een relatie tussen de structuur, functie en inhoud van interactie en de
meningen van de betrokkenen. Naast conclusies ten aanzien van de onderzoeksvragen wordt
de onderzoeksopzet geëvalueerd. Ook bevat dit deel implicaties voor theorievorming en
onderwijspraktijk.

In de verslaglegging zijn de transcripten in vereenvoudigde vorm weergegeven. met een
minimum aan transcriptiesymbolen en zonder elke uiting op een nieuwe regel te beginnen.
Dit is gedaan om de leesbaarheid te vergroten.
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3. MOMENTEN VAN INBRENG: LESFRAGMENTEN EN COMMUNICATIE-
VORIVIEN

3.1 Inleiding

In de volgende hoofdstukken wordt de interactie in de geobserveerde vaklessen in
verschillende facetten besproken, met name kenmerken van structuur en functie ervan.
Daarmee komt in beeld wanneer en waartoe docenten en leerlingen het Nederlands in de
vaklessen benutten. Om de werkelijkheid van het levendige en afwisselende verloop van
een schooldag door de abstracties in dit deel niet uit beeld te laten verdwijnen, zijn
allereerst impressies van de vijf vaklessen in klas M3 opgenomen. Daarop volgt een
beschrijving van de manier waarop de onderzoeksvragen via deelvragen zijn benaderd en
een weergave van de analyse van de lesprotocollen. De resultaten van deze protocol-
analyses worden voor de vijf vakken op verschillende niveaus beschreven: lesfragmenten
en communicatievormen (hoofdstuk 3), beurtreeksen en zetten (hoofdstuk 4) en afzonder-
lijke uitingen (hoofdstuk 5). Het afsluitende hoofdstuk bevat een samenvattende kenschets
van de structurele en functionele aspecten van de geobserveerde vaklesinteractie. Tevens
komen daar de leerlingen en docenten aan het woord met hun commentaren op met name
de interactie in de lessen (hoofdstuk 6).

3.1.1 Irnpressies van de vijf vakken
Elk lesuur wisselt een klas van lokaal en daarmee van routines en leeromgeving. Vakken
kunnen daarin aanzienlijk verschillen. Een eerste indruk van het lesverloop en het

pedagogisch klimaat in de vijf geobserveerde vakken in de meertalige klas M3 maakt dat
duidelijk.

De biologielessen worden in twee verschillende lokalen gegeven. Op maandag is dat een
ruim lokaal op de begane grond dat speciaal voor biologie wordt gebruikt, wat duidelijk
uit de inrichting blijkt. Op vrijdag vinden de lessen plaats in een niet-biologielokaal. De
leerlingen zitten twee aan twee op behoorlijke afstand van elkaar. Tijdens de les staat
docente Helga rustig voor de klas uitleg te geven en loopt daarbij af en toe ook door de
klas. Terwijl de leerlingen hun opdrachten maken loopt ze ook rond in het klaslokaal. De
leerlingen zitten steeds op hun vas[e plaats.

In deze lessenreeks is het centrale thema Vertering. Dit thema volgt op de lessenreeks
rondom Voeding en wordt daarmee direkt in verband gebracht. Helga eist een serieuze
werkhouding van haar leerlingen. Huiswerk moet worden gemaakt, wat wordt gecontro-
leerd, en in de les moeten alle leerlingen goed meedoen. In deze lijn past het werken met
een werkschrift en een netschrift. In dit laatste schrijven leerlingen aan het einde van elke
lessenreeks de goede antwoorden van de opdrachten en overige aantekeningen. Ze krijgen
daar ook een cijfer voor. Ook tijdens de les zelf eist Helga een serieuze instelling. Bij
ordeverstoringen legt ze de les zonodig stil om expliciet 'de regels van de les' door te
nemen. Ze blijft daarbij wel steeds gedecideerd en laat zich niet tot woede-uitvallen
verleiden.

De verantwoordelijkheid voor het goed begrijpen van de stof legt zij niet alleen bij de
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leerlingen, maar zij speelt daarin zelf een actieve rol. "~k denk dat veel kinderen dit niet
begrijpen" is een uitspraak die deze houding weerspiegelt. De taal van het schoolboek,
dat de leidraad vormt bij de lessen, licht zij op vele punten toe. Ze zoekt naar signalen
van zowel begrip als van onbegrip bij de leerlingen. Leerlingen die een schriftelijke
overhoring slecht gemaakt hebben spreekt ze persoonlijk aan om de reden daarvan te
achterhalen.

Dirk geeft zijn aardrijkskundelessen op maandag en vrijdag in zijn eigen lokaal op de
tweede verdieping. Het is een gewoon lokaal met de docententafel in het midden vooraan
voor het bord en een reeks aan de muur opgehangen landkaarten. De leerlingen zitten
twee aan twee in rijen tegenover hem. Het lokaal is vrij krap bemeten voor 26 leerlingen.
Dirk zit een groot deel van de les achter zijn tafel en spreekt van daaruit de klas toe.
Soms loopt hij al pratend rond. Als de leerlingen aan het werk zijn, maakt hij vrijwel
altijd een ronde door de klas om waar nodig vragen te beantwoorden.

De docent vraagt een vaste discipline van de leerlingen bij binnenkomst en vertrek uit
de klas. Hij start de les met de afgesproken schoolregels 'jassen uit, tassen van de tafel,
geen kauwgum'. In de aardrijkskundelessen heerst vervolgens een duidelijke werksfeer.
Alle klassikale communicatie heeft op de leerstof betrekking. Lijkt inbreng van een
leerling niet op de stof gericht te zijn, dan is de sanctie al snel: strafwerk! Leerlingen die
nonchalant zijn in het meenemen van boeken of het maken van huiswerk worden
geïrriteerd toegesproken. Toch is er een betrekkelijk gemoedelijke sfeer in de lessen. Dirk
lijkt open te staan voor inhoudelijke vragen en stimuleert ook stillere leerlingen om
vragen te beantwoorden. Tijdens de klassikale momenten complimenteert hij leerlingen
met "slimme vragen" en ook bij het rondlopen spreekt hij bemoedigende woorden "dat
heb je hartstikke goed".

De lessen rond het thema Water volgen strikt het schoolboek. Het voorlezen van
tekstfragmenten staat centraal bij de introductie van nieuwe stof; daaromheen geeft Dirk
uitleg. Alle oefenvragen uit het werkboek worden vervolgens integraal gemaakt en
behandeld. Af en toe dicteert hij de leerlingen nog aantekeningen waarin hoofdpunten
worden samengevat. Een enkele keer zet de docent dergelijke aantekeningen op het bord
en moeten leerlingen ze overnemen. Naast het boek, de werkbladen, atlassen en eigen
werkschriften worden geen andere leenniddelen gebruikt. Eén keer wordt tijdens de
lessenserie de kaart van Nederland gebruikt om enkele plaatsen aan te wijzen.

De scheikundelessen over het scheiden van stoffen worden afwisselend in twee lokalen op
de eerste verdieping van de school gegeven. Op donderdag is dat een lokaal dat direct
verbonden is met een praktikumlokaal. Voor in het lokaal staat een brede toonbank,
geschikt om proeven te demonstreren. De leerlingen zitten twee aan twee in bankjes in
een oplopend amfitheater. De vrijdagse les vindt in een gewoon lokaal met losse bankjes
plaats dat niet naast een praktikumlokaal ligt. De docent, Gert-Jan, zit achter zijn tafel en
loopt niet rond in de klas. Tijdens praktikumlessen gaan de leerlingen in duo's of trio's
hun gang, staand bij hun werkplek, terwijl de docent rondloopt om aanwijzingen te
geven.

De sfeer in de scheikundelessen is onrustig. De klassikale lesmomenten zijn beperkt en
zowel tijdens als buiten die momenten wordt veel en luidruchtig onderling gepraat tussen
docent en enkele leerlingen. De leerlingen die zich het meeste roeren zijn het Italiaanse
meisje Ramona, de Turkse jongens Warol, Tolga en Sedat en de Marokkaanse jongens
Aziz, Sadik en Imad. De overige leerlingen praten onderling in duo's of groepjes. De
Marokkaanse meisjes vlechten elkaars haar, de jongens laten zich afleiden door alles wat

68



Hoofdstuk 3 Lesfragrneuten en conuruuiicntievonueu

zich voordoet. Soms lijkt alles gezegd te mogen worden, maar vrij onverwacht worden
leerlingen dan door de docent tot de orde geroepen en met strafwerk tot stilte gemaand.
De geldende orderegels lijken daarbij voor de leerlingen niet altijd duidelijk te zijn. De
verhouding tussen docent en leerlingen komt niet altijd even positief over: opmerkingen
als "wat zijn jullie toch een vervelende klas" zijn niet van de lucht, door leerlingen
gerepliceerd met "als wij buitenlanders er niet waren had u geen baan". In die onrust
gaat de docent dan plotseling tot uitleg van nieuwe leerstof over.

Ook de docent zelf lokt onrust uit door zich tijdens inhoudelijke fragmenten te laten
afleiden of leerlingen af te leiden. Zoals in hoofdstuk 2 werd beschreven is Gert-Jan niet
alleen scheikundedocent van klas M3 maar ook mentor, in welke hoedanigheid hij de klas
op woensdag een extra uur ziet. Ook in de scheikundelessen echter maakt hij regelmatig
opmerkingen die hij in zijn rol van mentor kwijt wiL Hij spreekt leerlingen dan aan op
niet teruggebrachte bibliotheekboeken, slecht verrichte corveediensten, absentie. De
leerlingen nemen zelf bij herhaling het initiatief om wat aan scheikunde te doen: "meester
gaan we nou verder".

Gert-Jan geeft les op een vrij autoritaire toon. Uit de uitspraken die hij doet wanneer
hij de klas tot de orde roept, spreekt dat hij de klas zelf verantwoordelijk acht voor de
vorderingen in hun begrip van de scheikundige leerstof. "Die repetitie gaat toch door
hoor, je moet het zelf maar weten". Hij controleert niet of leerlingen hun werkschrift goed
bijhouden.

De opbouw van de lessenreeks rondom methoden om stoffen van elkaar te scheiden
volgt het leerboek. De teksten uit het boek zelf worden in de les niet behandeld. Wel zet
de docent de leerlingen op verschillende momenten aan het werk om vragen uit het boek
te beantwoorden en die vervolgens klassikaal te bespreken. Andere leermiddelen zijn de
proefopstellingen ter illustratie van de behandelde leerstof, die vooral benut worden in de
praktikumuren, maar soms ook in de andere lessen. Verder gebruikt Gert-Jan regelmatig
het bord.

Bram geeft de dinsdagse natuurkundeles over het thema warmte in het vaste natuurkun-
delokaal op de eerste verdieping. Vóór in het ruime lokaal staat een brede katheder.
Tijdens het lesgeven staat Bram voor de klas en loopt soms vóór in het lokaal heen en
weer. Door de klas lopen langs individuele leerlingen doet hij bij uitzondering.

Bij begin en eind van de les krijgen de leerlingen veel gelegenheid om onderling te
praten. Het duurt steeds enige tijd voordat de les gaat beginnen, soms wel tien minuten.
Hoewel er maar één lesuur per week beschikbaar is, leidt dat er kennelijk niet toe dat
Bram elke minuut effectief wil besteden in dat opzicht. Komt hij binnen en geeft hij het
signaal te willen beginnen, dan is er vanaf dat moment grote aandacht van de klas.
Slechts bij uitzondering zijn er orde-opmerkingen nodig. Bram gaat ervan uit dat de
leerlingen goed luisteren. Dat blijkt ook uit zijn terechtwijzende reacties op leerlingvragen
die strikt genomen in eerdere uitleg al zijn beantwoord. Aan andere aspecten van de
werkhouding, zoals het bijhouden van schriften of het maken van huiswerk, schenkt hij
geen aandacht.

De verhouding tussen docent en leerlingen doet vrij afstandelijk aan. De docent zoekt
weinig tot geen direct contact met de leerlingen. Kenmerkend zijn opmerkingen bij de
afsluiting van de uitleg van nieuwe stof, "dat is nu wel duidelijk, tenminste ik hoop dat
dat duidelijk is". Op grapjes tussendoor reageert hij afwijzend. Bram geeft zijn mondelin-
ge uitleg, illustreert die met proefopstellingen en laat soms het boek erbij pakken om
leerlingen individueel enkele geselecteerde oefenopdrachten te laten maken.
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Henk, de docent wiskunde, heeft een eigen lokaal op de begane grond. Hij geeft daar
zowel zijn wiskunde- als aardrijkskundelessen. Er hangen posters aan de wand met
atbeeldingen uit verschillende landen, waaronder Turkije. Ook dit lokaal is vrij krap voor
26 leerlingen, zodat er weinig ruimte is om tussen de banken, die twee aan twee in rijen
staan, door te lopen. Henk geeft zijn uitleg over de nveedegraads functies staande of van
achter zijn tafel. Regelmatig laat hij ook leerlingen naar voren komen om antwoorden op
het bord te schrijven. Ook op andere momenten is er veel mobiliteit in de klas: leerlingen
lopen naar de docent om sommen te laten nakijken, potloden te slijpen, en gaan dan weer
terug naar hun plaats. Als leerlingen opdrachten maken loopt Henk rond, legt uit en stuurt
bij.

Er heerst een ontspannen sfeer in de klas. Henk opent vaak met wat informele
opmerkingen, bijvoorbeeld over de voetbalwedstrijden van Turkse elftallen (toevallig
speelt het Turkse nationale team in deze periode tegen Nederland). Ook de werksfeer in
de klas is goed. Orde-opmerkingen hoeft hij nooit te maken, de concentratie van de
leerlingen is groot tot aan het einde van de les toe. Het is duidelijk voor alle leerlingen
dat wiskunde een moeilijk vak is, maar de docent steunt hen in een soort vaderlijke rol.
Het tempo van de lessen wordt bepaald door het begrip van de leerlingen: waar het kan
gaat het snel, waar het nodig is voor enkele of ineer leerlingen wordt er herhaald en
uitgebreider toegelicht. Henk stelt leerlingen op hun gemak en heeft oog voor de druk die
het maken van lastige opgaven oplevert, zeker als die voor het bord of op een repetitie
gemaakt moeten worden.

Bij het rondlopen in de klas geeft hij veel klappen op schouders ter aanmoediging. "Het
begint te komen" "Hier gebeurt iets" zegt hij daar soms bij. Hij heeft daarbij oog voor
verschillen tussen leerlingen: een vijf op het proefwerk is voor de ene leerling een
prestatie, terwijl de andere ervoor wordt berispt. Voor de ene leerling acht hij een
oplossingsstrategie met veel tussenstapjes geschikt, terwijl de andere leerling sneller mag.

De lessen worden gegeven aan de hand van het schoolboek. De opdrachten daaruit
worden vrijwel allemaal gemaakt. De gedeelten met uitleg worden niet altijd expliciet
gelezen en besproken. Bij de uideg en bespreking van opdrachten gebruikt de docent
vrijwel steeds het bord. De leerlingen hebben elk een werkschrift en de docent beveelt
aan dat zij ook een aantekeningenschrift gebruiken. Andere hulpmiddelen zet de docent
niet in.

Deze eerste ronde langs vijf vakken en docenten geeft een indruk van het gevarieerde
spectrum van pedagogisch klimaat en didactische routines waartussen leerlingen zo'n
dertig keer per week moeten wisselen. In de vijftig minuten die per les beschikbaar zijn
om zich nieuwe vakkennis eigen te maken, is het van belang dat leerlingen binnen die
routines zich goed kunnen verstaan met de docent. In de volgende paragraaf wordt
uiteengezet hoe deze interactie binnen de vijf vakken verder is uitgediept.

3.1.2 Onderzoeksvragen en analysewijze
In 2.2.1 zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd met betrekking tot de interactie
in de geobserveerde lessen:
I. Welke talige interactiesituaties doen zich in de loop van een lessenreeks voor in

vaklessen aan een meertalige klas?
11. In welke mate en onder welke conditles leveren leerlingen inbreng in vaklessen?
III. Welke functionele en formele kenmerken hebben de uitingen van leerlingen en de

reactie van de docent daarop?
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In 2.4 en 2.5 is beschreven hoe de protocollen van de geobserveerde lessen tot stand zijn
gekomen. De analyses betreffen alle geobserveerde en op band opgenomen lessen,
uitgezonderd de momenten waarop proefwerken zijn afgenomen. Bij wiskunde is, met het
oog op de omvang van het verzamelde materiaal een vijftal lessen buiten de interactiea-
nalyses gehouden. Uit de transcripten werden langere ordeverstoringen verwijderd. De
'geschoonde' transcripten bevatten uiteindelijk de volgende aantallen uitingen:

Tabel 3. l Overzicht van aantal geanalyseerde lessen en uitíngen per vak

Vak Aantal geanalyseerde lessen Aantal uitingen

Biologie

Scheikunde

Aardrijkskunde

Natuurkunde

W iskunde

7 2923
2851
5311
1893
6123

9
8
5
10

Totaal 39 19101

Om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen geven van de lessenreeksen, zijn de
protocollen in hun totaliteit aan analyses onderworpen. Dat maakte het noodzakelijk om
de, soms zeer omvangrijke, protocollen allereerst in fragmenten in te delen. Deze
lesfragmenten vormen het eerste analyseniveau. Binnen lesfragmenten zijn uitingen van
diverse sprekers die bij elkaar horen geïdentificeerd onder de noemer 'beurtreeks'. Deze
zijn gedefinieerd als samenhangende reeksen uitingen, voortkomend uit eenzelfde initiatief
en met eenzelfde focus en functie. Binnen beurtreeksen zijn zetten te onderscheiden: een
of ineer uitingen die binnen de beurtreeks fungeren als initiatief, reactie dan wel evalua-
tie. De beurtreeksen en zetten vormen het tweede analyseniveau. Uiteindelijk is het derde
analyseniveau dat van afzonderlijke uitingen. Daaronder is in paragraaf 2.5.2 verstaan een
betekenisvolle bijdrage aan de interactie, bestaande uit een hoofdzin en bijbehorende
bijzinnen. Het volgende fragment geeft een illustratie bij de gehanteerde termen:

Lesfragment: Klassikale verwerkingsopdracht: Biologieles 5: Bespreking huiswerk
Cornmruucatievorm: Triades Docent-Leerling-Docent

Bespreking van de huiswerkvraag 'Sotnmige mensen gebruiken hun tanden als een tang.
Ze kraken bijvoorbeeld noten met hun tanden of ze halen er doppen van flessen mee af.
Waarom is dat slecht voor de tanden?'

Type beratreeks: Docent-elicitatie
Zet: Spreker: Uitingen:
Initiatie I ~`DOC: Sadik, volgende vraag.
Reactie 1 ~`SAD: waarom is dat slecht voor de tanden?

~`SAD: omdat het glazuur beschadigd kan worden.
Initiatie 2 ~`DOC: ander antwoord, Aziz?
Reactie 2 ~`AZI: hoe heet het?

~AZI: um er komt gaatjes in die tanden um en daar komen bacteriën
binnen.

Evaluatie 2 ~`DOC: dat is al een klein stukje verder.
Initiatie 3 ~`DOC: hoe komen die gaatjes erin?
Reactie 3 ~`TOL: xx omdat je kiezen gaan slijten xxx.

~`AZI: dat je die dingen dat je niet gaatjes maakt.
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~com: twee leerlingen praten vervolgens door elkaar.
Evaluatie 3 ~`DOC: aha dus wat Sadik zegt.

~`LEE: is goed.
~`DOC: en wat Aziz als we die twee antwoorden met elkaar vergelijken

gebeurt eerst dat wat Sadik zegt.
~`DOC: en daarna gaat het verder totdat er inderdaad echt gaatjes komen

he!
~`DOC: eerst wordt 't glazuur gewoon beschadigd.
~`DOC: en als die beschadigd wordt dan gaan die bacteriën dan de tand

aantasten en gaatjes in maken.
Benrtreeks: Leerlingbegripscontróle
[nitiatie 1 ~`LEE: dus
Reactie 1 ~`DOC: dus de glazuur wordt beschadigd.
Bei~rtreeks: Leerlingbegripscontrole
Initiatie I ~RAM: hoe schrijf je glazuur?

Iocom: andere leerling spelt het woord en leerlingen noteren het
antwoord.

In de opbouw van de analyseverslagen in de hoofdstukken 3, 4 en 5 wordt een volgorde
aangehouden van globale, langere lesfragmenten, via het gedetailleerdere niveau van
samenhangende beurtreeksen naar het laagste niveau van afzonderlijke uitingen. Daarbij
wordt de interactie in de gehele lessenreeks gekenschetst, terwijl daarnaast op een aantal
punten wordt ingegaan op het verloop in de afzonderlijke lessen binnen die reeks. In
deze paragraaf wordt weergegeven hoe op het eerste van die verschillende analyseniveaus
te werk is gegaan en hoe de verkregen gegevens aan de onderzoeksvragen zijn gerela-
teerd.

Vertrekpunt in de analyses was het veronderstelde belang voor (vak-)taalverwerving van
actieve deelname van leerlingen aan de interactie in de klas. Deze deelname kan samen-
hangen met de taalgebruikssituatie, die te benoemen is in termen van lesfragmenten en
communicatievormen. Onder een lesfragment wordt verstaan een lesonderdeel met een
bepaalde didactische functie en organisatievorm. Onder communicatievorm wordt verstaan
een patroon in de klasseinteractie met bepaalde initiatiefnemers en participanten, dat zich
over verscheidene uitingen uitstrekt. In 2.5.3 is deze indeling verantwoord. Lesfragmen-
ten kunnen bijvoorbeeld zijn 'klassikale toelichting op nieuwe stof' en 'niet-klassikale
verwerkingsactiviteit'. Communicatievormen zijn bijvoorbeeld 'triades docent - leerling -
docent', 'onderwijsleergesprek' en 'dialoog tussen docent en individuele leerling'.

Dergelijke basispatronen in de klasseinteractie kunnen meer of minder op actieve
betrokkenheid van leerlingen gericht zijn. Bij een betoog van de docent tegen de klas is
dat het minst het geval. In een onderwijsleergesprek spreken de leerlingen en docent het
meest uitgebreid met elkaar. In door leerlingen aangezette discussies hebben de leerlingen
meer controle over het onderwerp dan op andere momenten. In triades Docent-Leerling-
Docent wordt met de leerlingen gepraat, maar daarbij is de sturing door de docent sterk.
In de dialoog tussen docent en leerling buiten de klassikale momenten is de leerling
uiteraard ook direct betrokken.

Een eerste karakterisering van de interactie voigt uit de verdeling van de geanalyseerde
uitingen over de voorkomende lesfragmenten en communicatievormen. Gelijktijdig komt
dan naar voren, in hoeverre binnen een vak sprake is van een vaste lesopbouw en een
vaste koppeling tussen die fragmenten en communicatievormen. Als leerlingen bij
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binnenkomst van een lokaal uit zo'n vaste les- en interactiestructuur kunnen afleiden wat
er gaat gebeuren, mag verondersteld worden dat dit hen helpt een overzicht over de les te
krijgen en te weten wanneer zij kunnen meedoen aan de klasseinteractie. Nog duidelijker
wordt dit als de docent overgangen tussen lesfragmenten met zoveel woorden aangeeft.
Dit laatste is voor alle overgangen nagegaan. Een vaste lesopbouw en vaste conventies in
communicatie zouden betere condities scheppen voor participatie van de leerlingen in de
les, wat bevorderlijk wordt geacht voor hun taalverwerving en opname van de lesinhou-
den.
Deze gegevens helpen de eerste deelvragen te beantwoorden:
a- welke lesfragmenten en communicatievormen komen er voor in de loop van een

lessenreeks en welk aandeel hebben ze in de totale interactie?
b- is er binnen vakken sprake van een vaste koppeling tussen lesfragmenten en

communicatievormen?
c- in hoeverre geeft de docent steun bij het begrijpen van de lesstructuur door

expliciete markering van nieuwe lesfragmenteá?

Binnen deze context van lesfragmenten en communicatievotmen wordt vervolgens de mate
van inbreng bekeken die de docent en de leerlingen in de interactie leveren. Vooral het
zelf produceren van taal door leerlingen wordt verondersteld van belang te zijn voor hun
taalontwikkeling. De sprekersverhouding is allereerst bekeken voor de totale lessenreeks.
Door de inbreng van docent en leerlingen per lesfragment te meten, zijn eventuele
verschillen in inbreng tussen lesonderdelen vast te stellen. Door het sequentiële aspect in
de analyses te betrekken, kunnen ook wisselingen in de loop van de lessenreeks worden
vastgesteld. Met deze gegevens worden de volgende deelvragen beantwoord:
d- hoe is de verhouding in inbreng van docent en leerlingen in de lessenreeks en in

verschillende lesfragmenten?
e- in hoeverre verandert de mate en het moment van inbreng van leerlingen in de

loop van de lessenreeks?

Aan het eind van het hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord in een vergelij-
kend perspectief tussen de vijf geobserveerde vakken en docenten. Daarmee wordt een
antwoord gegeven op de vraag
f- doen zich verschillen voor tussen vakken op de onderzochte interactieaspecten?

3.2 Opbouw en structuur van de lessen

3.2.1 Opbouw en structuur van de biologielessen
De biologiedocent hanteert een vaste indeling in lesfragmenten. Ze onderscheidt duidelijk
een start-fase van de eigenlijke nieuwe les. In die startfase handelt ze vaste routines af:
het 'jassen uit- tassen van tafel'-ritueel, de absentencontrole en de huiswerkcontrole.
Tijdens de huiswerkcontrole zet ze leerlingen aan het werk met de antwoordboeken van
de gebruikte leergang om hun eigen antwoorden met de modelantwoorden te vergelijken.

Na deze startfase begint ze de les met de bespreking van de lastigste vragen van het
huiswerk. Zij selecteert die meestal zelf, vanuit haar observaties bij de rondgang in de
klas. Vervolgens geeft ze een overzicht van de les en de te verrichten activiteiten. Kort
legt ze het verband met eerder besproken stof. Uitleg van de nieuwe stof gebeurt aan de
hand van de schoolboektekst. De docent leest deze in de rege] zelf voor, licht onderdelen
toe en wisselt dit af inet vragen aan de leerlingen. Naast dit boek gebruikt zij bij de uitleg
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van de stof veelvuldig het bord, en voorwerpen zoals een torso ter illustratie van het
spijsverteringsstelsel, een hondeschedel om kaak en gebit te bespreken en wandplaten met
atbeeldingen van het darmkanaal en andere organen.

Vaak wordt na de klassikale uitleg aan verwerkingsvragen gewerkt, soms worden die
als huiswerk meegegeven. Tijdens deze zelfwerkzaamheid loopt de docente rond om waar
nodig vragen te beantwoorden. Ook kunnen leerlingen onderling over de opdracht praten,
wat velen ook daadwerkelijk doen. Er is geen vast moment voor de afsluiting van de les.
Herhaaldelijk komt de les tot een eind doordat de bel gaat; de docent is dan vaak nog
midden in het werk.

Hieronder is een vereenvoudigde weergave van de lesopbouw gegeven. De startfase is
daarbij weggelaten, evenals het aantal uitingen dat binnen de verschillende lesfragmenten
is geregistreerd.

Tabel 3.2 Globale weergave van de opbouw van de biologielessen

Les Sequentie lesfragmenten Aantal uitingen

1 Introductie - Uitleg nieuwe stof - Instructie - Demonstratie. 45R
2 Klassikale verwerking - Uitleg - Instructie~niet-klassikale verwerking. 357
3 Klassikale verwerkingldemonstratie - Instructie~zelfwerkzaamheid -

klassikale verwerking - [ntroductie - Uitleg~demonstratie - Instructie -
- Uitlegldemonstratie - Instructielzelfwerkzaamheid. 562

4 Uitleg - Instructielzelfwerkzaamheid. 237
5 Klassikale verwerking - [nstructielzelfwerkzaamheidlKlassikale

verwerking -Introductie - Uitleg - [ntroductie - Uitleg~aantekeningen. 536
6 Klassikale verwerking - Zelfwerkzaamheid - Uitleg. 357
7 Klassikale verwerking - Zelfwerkzaamheid - Instructie proefwerk. 416

Totaal lessenreeks 2923

Gemiddeld zijn er 7 lesfragmenten per les. In les 6 zijn slechts 3 verschillende lesfrag-
menten geregistreerd, terwijl les 3 uit 16 lesfragmenten bestaat. Dit grote aantal is deels
te verklaren doordat de docente de toelichting op nieuwe leerstof herhaaldelijk afwisselt
met demonstraties. Daarnaast kan een verklaring zijn dat de docent zich met de dynami-
sche lesopbouw in de derde les enigszins geforceerd heeft onder invloed van de observa-
tor in de klas; dit bovengemiddelde effect is in hoofdstuk 2 nader toegelicht.

De wijze waarop in de klas wordt gepraat is nagegaan door het aantal uitingen in elk van
de onderscheiden communicatievormen te tellen. De resultaten wijzen uit dat 38 procent
van de communicatie plaatsvindt in de vorm van een eenrichtingsbetoog tegen de
leerlingen, terwijl het grootste deel (59oIo) van de communicatie in enige vorm van
interactie tussen docent en leerlingen plaatsvindt.

De schoolboektekst speelt een belangrijke rol binnen de communicatievormen in de
biologielessen. De passages tijdens de toelichting op nieuwe stof waarin de voorgelezen
teksten als externe stem meepraten, maken 16~ uit van de totale communicatie. In 3.2.6.
worden deze gegevens met die uit de andere vakken vergeleken.

Binnen de verschillende typen lesfragmenten wordt overwegend op een steeds terugke-
rende wijze gecommuniceerd in de klas. Uit deze combinaties is het volgende patroon af
te leiden van de lesopbouw naar lesfragmenten en communicatievormen:
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Figuur 3.1 Patroon in lesopbouw binnen de biologielessen naar lesfragmenten en conununica-
tievormen

Lesfragrnent

Introductiel Overzicht over de les

Huiswerkcontrole

Klassikale verwerking: bespreking huiswerk

Uitleg van nieuwe stof, soms afgewisseld met
demonstraties

Instructie voor te verrichten opdracht

Verwerkingsopdrachten, niet klassikaal

Daaraangekoppelde conrnrunicatievonrr

Docentbetoog

Dialoog tussen leerlingen onderling

Triades docent-leerling-docent, soms afge-
wisseld met docentbetoog

Betoog aan de hand van het boek, afgewisseld
met triades en onderwijsleergesprek

Docentbetoog

Dialoog tussen leerlingen en tussen docent en
individuele leerlingen.

Om na te gaan in hoeverre leerlingen steun krijgen om deze lesopbouw te begrijpen, is
bekeken of zich bij de wisseling van lesfragmenten en communicatievormen expliciete
markeringen voordoen in de vorm van meta-opmerkingen over wat er gaat gebeuren.

Nieuwe lesfragmenten worden door de docent in vrijwel alle gevallen (92oIo) expliciet
gemarkeerd en veelal met vaste formuleringen benoemd, waarvan hier enkele representa-
tieve voorbeelden volgen. Introductie van nieuwe stof wordt aangevangen met "we gaan
eerst kijken . . ", besprekingen van vragen starten met 'ja daar gaan we, vraag x" , lezen
van tekst met "we gaan samen lezen ". De docent geeft nog andere steun aan de leerlingen
om de verbanden binnen de lessen te zien. Zo wijst zij regelmatig vooruit en terug met
fotTnuleringen als "straks zullen we zien.. " en "voordat jullie ... ", of "de vorige keer
waren er vragen over ... ".

Over de manier waarop de docent de wisseling van lesfragment aangeeft is verder op te
merken dat zij veelal de functie noemt van het nieuwe lesfragment en de te verrichten
activiteit door leerlingen, docent of beiden: "we gaan het ondenverp bekijken", "daar wil
ik iets over uitleggen", "we gaan kijken of er moeilijke woorden inzitten". "ik lees het
stukje tekst en jullie letten op moeilijke woorden", "bekijk je antwoorden met het
antwoordenboek en stel straks vragen over dingen die je niet begrijpt". In de eerste drie
lessen geeft zij daarnaast ook veelvuldig aan hce leerlingen de activiteiten moeten
uitvoeren, waarop ze bijvoorbeeld bij het lezen van de teksten moeten letten. In de laatste
lessen komen dergelijke aanwijzingen minder voor.

De wisselingen in de communicatievormen worden eveneens in de meeste gevallen
(81 q) expliciet aangegeven. Ook hier zien we vaste formuleringen. Met "Basisstof 3. We
lezen ... " wordt de gezamenlijke lezing en bespreking van tekstfragmenten ingeleid.
Binnen een lesfragment wisselt de communicatievorm regelmatig. Binnen de uitleg van
nieuwe stof wisselt de docent de vaste communicatievorm, het lezen en in een betoog
toelichten van het boek, regelmatig af inet het stellen van vragen aan leerlingen en het
uitnodigen tot het stellen van vragen (" vragen bij dit stukje?"). Zij pakt vervolgens de
draad weer op met formuleringen als "we gaan verder". Binnen de bespreking van
gemaakte vragen is de voornaamste communicatievorm de triade, maar daarbinnen geeft
de docente extra uitleg in betoog-vorm; ze komt dan op de hoofdvorm tervg met de
simpele aanduiding " vraag 4" of "gaan tve terug naar de vraag".

De conclusie luidt dat de interactie in de klas gevarieerd is, waarbij de leerlingen veel
aanwijzingen krijgen om de structuur van de biologielessen te begrijpen. Er zijn tamelijk
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vaste patronen in de opbouw in lesfragmenten en communicatievormen met een hoog
percentage expliciete overgangen met aanduiding van de functie van de lesfragmenten en
aanwijzingen voor de uit te voeren activiteiten. Er doen zich geen momenten voor waarbij
leerlingen duidelijk in verwarring raken over de bedoeling van een lesonderdeel en van de
uit te voeren taak.

3.2.2 Opóouw en structuur van de scheikundelesset:
In tegenstelling tot de biologielessen zijn de scheikundelessen steeds wisselend opge-
bouwd. De meest constante opbouw is te zien bij de praktikumlessen: deze starten met
een klassikale instructie in betoogvorm, waarna leerlingen proeven gaan uitvoeren en de
docent rondloopt. Af en toe geeft hij korte klassikale informatie of instructie. De lessen
volgen overigens geen herkenbaar plan. Het is niet geheel duidelijk of de docent voor
elke les een eigen plan heeft. Als hij dat heeft presenteert hij dat in elk geval niet bij
aanvang van de les. Alleen de praktikumlessen worden door de docent tevoren aan de
leerlingen aangekondigd, wat begrijpelijk is gezien de benodigde voorbereiding. Een
vereenvoudigde weergave van het lesverloop ziet er als volgt uit.

Tabel 3.3 Globale weergave van de opbouw van de scheikundelessen

Les Sequentie van lesfragmenten Aantal uitingen

I Klassikale verwerking - Instructie~zelfwerkzaamheid - Klassikale
verwerking. 358

2 Huiswerkoverhoring - Instructielzelfwerkzaamheid. 329
3 Uitlegldemonstratie - Huiswerkoverhoring - Klassikale verwerking~

Demonstratie. 478
4 Klassikale verwerking - Uitleg - Zelfwerkzaamheid - Klassikale

verwerking. 600
5 Introductie - Instructie. 121
6 Uitleg - Zelfwerkzaamheid. 146
7 Instructie - Praktikum - Instructielzelfwerkzaamheid. 306
8 Klassikale verwerking. 243
9 Instructie - Praktikum. 270

Totaal lessenreeks 2851

L.es 5 en 6 bevatten aanzienlijk minder uitingen dan de overige lessen. Daar is een
verklaring voor. In les vijf is eerst een proefwerk afgenomen, waarna het laatste deel van
het lesuur door de docent werd gebruikt om de leerlingen instructies te geven voor de
proef die later in de week in het praktikumlokaal zou worden uitgevoerd. In les 6 is, door
de ruime aandacht voor zaken die de docent als mentor van de klas bespreekt, vrijwel niet
over scheikunde gesproken.

In 3.1.1 werd opgemerkt dat er in de scheikundelessen veel onderbrekingen voorko-
men. Een groot deel van de resterende, op inhoud gerichte lestijd wordt besteed aan het
maken en nabespreken van oefenvragen. Toelichting op nieuwe stof komt zelden als
langer apart lesfragment voor, maar vindt plaats tijdens het maken van vragen, uitgelokt
door leerlingen die daarbij vastliepen.

De communicatievormen in de scheikundelessen hebben geen vast patroon. Weliswaar
worden gemaakte vragen steeds in triades besproken, maar op welk moment die vragen
besproken worden is minder duidelijk. Opvallend is vooral het ontbreken van vaste
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communicatievormen voor de klassikale toelichting op nieuwe leerstof. Bij aardrijkskunde
en biologie wordt daarbij herhaaldelijk rondom een schoolboektekst gesproken ('externe
tekst dialoog', Lemke 1982), maar bij scheikunde komt deze communicatievorm niet
voor. Tijdens het maken van oefenvragen kunnen de leerlingen onderling overleggen, wat
diverse duo's ook daadwerkelijk doen. Ook stellen ze afzonderlijk vragen aan de docent,
die hij vanachter zijn tafel beantwoordt, waarbij de ingezette dialoog regelmatig verandert
in een betoog. Deze werkwijze kan verwarring opleveren voor leerlingen: in principe zijn
zij immers zelf aan het werk en hoeven ze niet alert te zijn op uitleg van nieuwe stof.

De verdeling van het aantal uitingen over verschillende communicatievormen geeft aan
dat 30~o procent van de communicatie plaatsvindt in de vorm van een eenrichtingsbetoog
tegen de leerlingen. Het grootste deel (68~0) van de communicatie treedt op in enige
vorm van interactie met de leerlingen. Het gaat daarbij vooral om triades docent-leerling-
docent bij het bespreken van vragen en om dialoog tijdens praktikumopdrachten.

Door het feit dat in de scheikundelessen nauwelijks een relatie te leggen is tussen
bepaalde typen lesfragmenten en daarbij terugkerende communicatievormen, laat zich
minder dan bij biologie een duidelijk patroon onderscheiden. Er is daarom voor dit vak
geen overzicht gemaakt van vaste koppelingen tussen lesfragmenten en communicatievor-
men.

Van de overgangen tussen lesfragmenten en communicatievormen wordt een krappe
30qo expliciet gemarkeerd. Het enige fragment, in les 4, waarbij de docent bewust nieuwe
stof introduceert markeert hij als volgt: "Dan paragraaf twee zeven, gaan we nu eerst
even doen. " Instructies voor het maken van vragen zijn zeer kort: "Dan mag je nu vraag
... gaan maken". De start van de bespreking van die vragen wordt aangegeven met "Goed
dan moest je de vragen nurken. Vraag 2, Hafid. " Veel overgangen zijn echter impliciet en
vrij plotseling, waarvan de volgende voorbeelden getuigen. Bij de start van les 2 zegt de
docent midden in het rumoer van de klas "zo miss Guns and Roses vertelt even wat we
gaan doen", waarop de hiermee aangeduide leerling vertelt welke proef op het program-
ma staat. In les 3 is de klas nog met van alles bezig behalve de les als de docent zegt
"even sne[ die proef die jullie niet wilden doen", waarbij hij een demonstratie van de
proef 'adsorptie met Norit' start voorin de klas. Tijdens het maken van vragen in die les
vraagt een leerling "meester kunt u die proef inet die alcohol laten zien". Zonder verdere
toelichting pakt de docent de benodigde apparaten en gaat de proef voordoen.
Bij het begin van les 4 speelt zich het volgende af:

DOC: tot welke vraag hebben we nagekeken?
LEE: we moesten nog wat leren.
DOC: goed vertel jij maar wat je hebt geleerd.

De docent verandert door de leerlingreactie zijn plan om vragen te gaan nakijken in een
huiswerkoverhoring. Hier blijkt, wat ook op andere analyseniveaus duidelijk zal worden,
dat leerlingen in de scheikundeles een specifiek soort invloed hebben op de docent.
Hijzelf lijkt de lessen niet vanuit een duidelijk plan in te gaan. Dat zou verklaren waarom
overgangen niet expliciet worden aangegeven: ze zijn vaak niet door de docent gepland.
Het zijn de leerlingen die proberen inhoudelijke fragmenten uit te lokken, vooral als
onderbrekingen inhoudelijke fragmenten verstoren. Tijdens les 2, als de docent zich door
rumoer bij de start van het praktikum tot een uitval laat verleiden, vraagt een leerling
bijvoorbeeld "Meester wat is actieve kool?", mogelijk om hem weer op een inhoudelijk
spoor te krijgen. De veronderstelling dat dergelijke vragen de functie hebben om de
docent weer bij de les te krijgen is niet alleen gebaseerd op het moment waarop ze gesteld
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worden, namelijk tijdens ordeverstoringen. Deze indruk wordt versterkt door het feit dat
ze gesteld worden door leerlingen die verder (zowel in dit vak als andere vakken) zelden
of nooit uit eigen beweging hun mond open doen. Een tweede voorbeeld uit les 8 laat
zien dat Tolga tot twee keer toe probeert de les door te laten gaan, terwijl Ramona en de
docentin een orde-onderbreking verwikkeld zijn:
SCHE[-8

~`TOL: Is (het smeltpunt, MH) bij elke stof 52 graden?
~`DOC: heb je haast? Dan had je maar naar de HAVO moeten gaan. Daar had je

harder kunnen werken.
~`RAM: als ze me naar de HAVO sturen ga ik graag naar de HAVO.
~`DOC: oh dat willen ze niet. Dat is waar ook, daar hebben we het nog over

gehad.
~`RAM: ik mocht naar de HAVO alleen mijn gedrag was niet goed zeiden ze.
~`DOC: ja.
~`LEE: ik mocht naar de VWO.
~`DOC: ik geloof niet dat ik anderen wat gevraagd had.
~`TOL: is bij elke stof smeltpunt 52 graden?
~`DOC: nee want bij ijs is het nul graden.

De conclusie is dat de scheikundelessen een steeds wisselende opbouw in lesfragmenten
en communicatievormen kennen. De overgangen daartussen worden in beperkte mate door
de docent expliciet gemarkeerd. De momenten waarop leerlingen nieuwe leerstof
aangeboden krijgen, doen zich op onvoorspelbare momenten voor en zijn mede door de
vele onderbrekingen bovendien steeds kort. De leerlingen laten herhaaldelijk merken dat
ze niet weten wat er in de les gaat gebeuren.

3.2.3 Opbouw en structuur van de aardrijkskundelessen
De aardrijkskundedocent werkt volgens een vast stramien. Hij begint met het organiseren
van de groep door kauwgum te laten weggooien, jassen te laten uitdoen en tassen van
tafel te laten halen. Absentencontrole is eveneens een vast punt aan het begin van de les.
In les 2 wijkt hij af van deze routine door na bespreking van gemaakte vragen alsnog
huiswerk te controleren; hij verontschuldigt zich daarvoor ("dat was ik vergeten in de
haast").

Na de vaste aanloop geeft hij de leerlingen een overzicht over de onderdelen van de
les. Hij benoemt wat er gaat gebeuren ("we gaan het volgende doen") of geeft een
inhoudelijke oriëntatie ("de vorige keer {tadden we het over... Hoe zat dat ook weer?").
Uitleg van nieuwe stof wordt gegeven aan de hand van het schoolboek, waarvan enkele
leerlingen om de beurt passages hardop moeten lezen. Het lezen van tekstfragmenten
wisselt de docent af inet eigen uitleg in betoog-vorm, met vragen ter controle van begrip
of af en toe met een kort onderwijsleergesprek. Vervolgens geeft hij instructie voor het
maken van de bij het fragment behorende oefenvragen. Bij het maken daarvan kunnen
leerlingen onderling overleggen en loopt de docent rond om mondelinge vragen te
beantwoorden. Van die mogelijkheid wordt veel gebruik gemaakt. Bespreking van de
vragen gebeurt in de vorm van triades, waarbij de docent vaak nog uitgebreid toelichting
geeft op de stof, in reactie op de gegeven antwoorden.

Tabel 3.4 geeft een vereenvoudigde weergave van het lesverloop in de acht aardrijks-
kundelessen.
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Tabel 3.4 Globale weergave van de opbouw van de aardrijkskundelessen

Les Sequentie van lesfragmenten Aantal uitingen

1 Introductie - Uitleglaantekeningen - Instructielzelfwerkzaamheid -
Klassikale verwerking - Instructielzelfwerkzaamheid. 584

2 Introductie - Klassíkale verwerking - Uitleg - Instructíelzelfwerkzaam-
heid - Klassikale verwerking. 895

3 Klassikale verwerking - Uitleg - Instructielzelfwerkzaamheid. 823
4 Klassikale verwerking - Introductie - Uitleglaantekeningen - Instruc-

tíelzelfwerkzaamheid. 569
5 Klassikale verwerkinglaantekeningen - lntroductie - Uitleglaanteke-

ningen. 659
7 Klassikale verwerking - Uitleglaantekeningen - Instructielzelfwerk-

zaamheid - Klassikale verwerking. 328
8 (Bespreking proefwerk) - Intro - Uitleg - Instructíelzelfwerkzaamheid. 584
9 Intro - Instructielzelf - Klassikale verwerking. 869

Totaal lessenreeks 531 1

Het lage aantal uitingen dat in les 7 genoteerd staat, is te wijten aan een storing in de
opnameapparatuur, waardoor deze les slechts ten dele is geregistreerd.

Uit het overzicht van de lesopbouw blijkt een duidelijk patroon. De les begint met een
intreductie, indien er huiswerk gemaakt is gevolgd door de klassikale bespreking van
beantwoorde vragen. Daarna volgt uitleg van nieuwe stof en instructie tot het zelf maken
van nieuwe opdrachten.

De verdeling van uitingen over de verschillende communicatievotTrten maakt duidelijk
dat 310~o procent van de communicatie plaatsvindt in de vorm van een eenrichtingsbetoog
tegen de leerlingen, terwijl het grootste deel (69q) van de communicatie in enige vorm
van interactie met de leerlingen plaatsvindt. Het gaat daarbij vooral om triades docent-
leerling-docent en in mindere mate om gesprekjes tussen docent en afzonderlijke leerlin-
gen. Overigens dient hierbij vermeld te worden dat de leerlingen bij de aardrijkskundeles-
sen, veel meer dan bij de andere vakken, bij het maken van vragen onderling overlegden.

De typen lesfragmenten sporen steeds direct met bepaalde communicatievormen. Een
overzicht over de les geeft de docent in betoogvorm. Als er huiswerk te bespreken is
gebeurt dit in de vorm van triades Docent-Leerling-Docent. De toelichting op nieuwe stof
is gebaseerd op lezing van de schoolboektekst. Daaromheen stelt de docent vragen aan de
klas en voert hij een enkel onderwijsleergesprek. Daarna geeft hij de opdracht tot het
maken van vragen. Dat doen de leerlingen in duo's, waarbij de docent rondloopt en
individuele vragen van leerlingen beantwoordt. De bespreking van vragen gebeurt
vervolgens, zoals vermeld, in triadevorm. Er zijn nauwelijks afwijkingen van deze
routines te constateren. Figuur 3.2 geeft deze vaste lesstructuur weer.
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Figuur 3.2 Patroon in lesopbouw binnen de aardrijkskundelessen naar lesfragmenten en
communicatievormen

Lesfragrnent

Overzicht over de les

(soms: Bespreking opdrachten klassikaal

Daaraangekoppelde communicatievorm

Docentbetoog

Triades Docent-Leerling-Docent )

Toelichting nieuwe s[of, met tussendoor aante- Docentbetoog aan de hand van het school-
keningen boek, soms afgewisseld met onderwijsleerge-

sprek

Instructie tot het maken van vragen; uitvoe- Docent praat met individuele leerlingen, leer-
ring opdrachten in duo's lingen praten samen

Bespreking opdrachten klassikaal Triades Docent-Leerling-Docent

Deze vaste en daardoor voor leerlingen herkenbare opbouw gaat gepaard met expliciete
aanduidingen van de structuur en van overgangen tussen lesfragmenten. De overgangen
tussen lesfragmenten worden in 77q van de gevallen expliciet aangegeven, die van
communicatievormen in 68q. De docent markeert dergelijke grenzen met vaste formule-
ringen. Vaak spreekt hij de klas aan met "dames en heren, luister goed, U gaat nu ... ".
De U-vorm geeft duidelijk een grens aan, hij hanteert die vorm op geen ander moment in
de les dan bij overgangen tussen lesfragmenten. De opmaat voor onderwijsleergesprekjes
is veelal een formulering die de nieuwsgierigheid van de leerlingen moet prikkelen, zoals
"eens kijken, wie heeft afgelopen week het nieuws goed gevolgd?", "Zuiderzeewerken, wíe
zegt dat wat?", "even een andere vraag, misschien heb je daar niet bij stil gestaan, maar
waren die duinen echt voldoende óeschermend?"

Op een aantal momenten ontbreken expliciete aanduidingen van overgangen. Vrijwel
steeds gaat het daarbij om de start van vaste lesonderdelen, die kennelijk zo voorspelbaar
zijn dat een impliciete aanduiding als voldoende wordt beschouwd. Bij de uitleg van
nieuwe stof zegt de docent bijvoorbeeld "Saba begin maar te lezen" (Saba is de vaste
voorleester), bij de start van vraagbespreking zegt hij "de vragen liepen van .. tot ..,
Molramed de eerste vraag". Ook binnen die onderdelen is de vaste communicatievorm
kennelijk zo bekend dat tijdelijke afwijkingen wel worden aangegeven, maar met een
enkel woord weer op de hoofdroute wordt teruggekomen. Tijdens uitleg van nieuwe stof
aan de hand van het boek onderbreekt de docent het voorlezen met "stop effe, wie weet
wat een globe is?" of "nogmaals, onthoud effe goed... ", met enkele uitingen verder de
korte melding "we gaan verder". Saba pakt dan de leesbeurt weer op.

Bij de overgangen tussen lesfragmenten en communicatievormen worden vaak de
leerlingactiviteiten aangeduid: "U pakt uw boek ". Opvallend is dat weliswaar veelvuldig
wordt aangegeven wat er moet gebeuren, maar zelden waarom en hoe. Het beantwoorden
van vragen uit het boek wordt bijvoorbeeld geen enkele keer becommentarieerd vanuit de
functie in de les. Ook aanwijzingen voor de uitvoering van de te verrichten activiteiten
komen bij uitzondering voor in de klassikale fragmenten. Bij het rondlopen door de klas
geeft de docent dergelijke aanwijzingen wel aan individuele leerlingen: "Kijk nog eens
goed in de tekst" bijvoorbeeld. Kennelijk worden functie en uitvoering van opdrachten
impliciet bekend verondersteld.

Concluderend: de aardrijkskundelessen worden volgens een vaste opbouw van lesfrag-
menten en daaraan gekoppelde communicatievormen gegeven. De combinatie met
expliciete markering van overgangen in vaste bewoordingen maakt de opbouw zeer
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gestructureerd en voorspelbaar. Binnen de lessen wordt meer mèt de klas gepraat dan
tegen de klas: het aandeel van eenrichtingsbetoog tegen de klas bedraagt minder dan een
derde van het aantal uitingen.

3.2.4 Opbouw en structuur van de natuurkundelessen
Ook de natuurkundedocent werkt veelal met een vaste lesindeling. Als de les eenmaal
begonnen is, komt hij na enkele opmerkingen over de klasseroutines snel terzake. Hij
start veelal met een terugblik op de vorige les en geeft dan aan welke onderdelen van het
thema in deze les besproken gaan worden. Die nieuwe stof draagt hij over in de vorm van
een docentbetoog, waarbij hij de belangrijkste begrippen op het bord zet en als aanteke-
ningen in het schrift laat overnemen. Uit het boek gebruikt hij af en toe de illustraties,
maar niet de tekst. Op twee momenten in de lessenreeks introduceert hij de nieuwe stof
aan de hand van demonstraties.

Het werken met oefenvragen is geen vast onderdeel van de les. Op twee momenten
moeten de leerlingen in de les een paar geselecteerde vragen uit het boek maken. Verder
laat de docent in de laatste twee lessen zelf gemaakte sommen maken bij het onderdeel
'energieverbruik'. Soms geeft hij daarna een huiswerkopdracht mee, "dit leren" of "dit is
meteen ook je huiswerk", maar niet bij alle lessen. De les wordt afgerond ruim voordat
de bel is gegaan. In tabel 3.5 is vereenvoudigd weergegeven hoe de natuurkundelessen
zijn opgebouwd.

Tabel 3.5 Globale weergave van de opbouw van de natuurkundelessen

Les Sequentie van lesfragmenten Aantal uitingen

1 Introductie - Uitleg~aantekeningen - Instructielzelfwerkzaamheid. 252
2 Introductie - Demonstratie~aantekeningen - Uitleg - Demonstra-

tielaantekeningen - Uitleg. 458
3 Introductie - Uitleg~aantekeningen - Zelfwerkzaamheid - Klassikale

verwerking. 438
5 Overzicht proefwerkstof - Zelfwerkzaamheid - Klassikale verwer-

king. 462
7 Bespreking proefwerk - Uitleglaantekeningen. 283

Totaal lessenreeks I 893

De communicatie binnen deze lesfragmenten heeft voornamelijk de vorm van een
docentbetoog. De docent praat tegen de leerlingen en probeert hen zelden via leerge-
sprekken of in de vorm van triades te activeren. Bij het maken van oefenvragen praten de
leerlingen zelden samen in duo's. De docent loopt niet rond, wat het ontstaan van een
dialoog met hem bemoeilijkt. Het patroon in de lesopbouw naar lesfragmenten en
communicatievormen is als volgt weer te geven.
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Figuur 3.3 Patroon in lesopbouw binnen de natuurkundelessen naar lesfragmenten en cornmu-
nicatievormen

Lesfragrnent Daaraangekoppelcle conrnrunicatievornr

Overzicht over de les Docentbetoog

lJitleg nieuwe stof, met aantekeningen en Docentbetoog, soms met triades docent-leer-
demonstraties ling-docent

Individuele verwerkingsopdracht ahv vragen -(in stilte)

Klassikale bespreking gemaakte vragen Triades docent-leerling-docent

Er zijn weinig wisselingen in communicatievormen binnen de lesfragmenten. Deze komen
vooral voor wanneer de docent nieuwe stof aan de hand van demonstraties toelicht. Het
betoog van de docent met een enkele triade tijdens het bekijken van de proef wordt dan
afgewisseld met een betoog over de conclusies die uit die proef getrokken kunnen worden
en met het dicteren van aantekeningen.

De verdeling van het aantal uitingen over de diverse communicatievormen wijst uit dat
een zeer groot deel, 89`7o procent, van de communicatie plaatsvindt in de vorm van een
eenrichtingsbetoog tegen de leerlingen, terwijl een zeer beperkt deel ( l l ~l ) van de
communicatie in enige vorm van gezamenlijke interactie met de leerlingen plaatsvindt.

Bij de overgangen tussen lesfragmenten geeft de docent in 809o van de gevallen een
expliciete markering, met wisselende formuleringen: "als je in je scfrrift het volgende op
tvilt schrijven" of "en dat kan je wel even opschrijven". In het begin van de les noemt hij
veelal de begrippen die in deze les centraal zullen staan en zegt hij wat er globaal gaat
gebeuren. Daarbij legt hij vaak een relatie met de voorgaande en volgende lessen: "de
volgende lessen komen tive daarop terug". Een voorbeeld uit les 3:

~`DOC: En toen hebben we drie vormen die heb ik op het bord geschreven , die
van belang waren. Geleiding, stroming en straling. En we hebben hespro-
ken geleiding en stroming. Dus vandaag gaan we het hebben uver ...

~`LEE: straling.
~DOC: Straling. Heel goed.

De overgang naar het maken van vragen gaat rnet formuleringen als: "ik tvil graug Irebhetr
dnt jadlie nu even ivat vragen maken ". De afsluiting van de les komt vaak vrij abrupt. Na
behandeling van een som zegt Bram bijvoorheeld in les 7: "voor tnij neenr ik vandcrag
~~enoegen nret de E(van energie, MH). Goed, dan wens ik jullie noR een prettige dag. "

Bij de overgangen spreekt hij meestal in terTtten van "rvij" . Hij geeft meestal de functie
aan van wat er gaat gebeuren: demonstraties om een begrip duidelijk te maken, sommen
om te oefenen. De wijze waarop de leerlingen moeten meedoen aan de lesonderdelen,
bijvoorbeeld waarop ze moeten letten tijdens demonstraties of hoe ze opdrachten moeten
maken, wordt niet verder toegelicht.

De conclusie is dat de leerlingen vooral door de vaste routines en beperkte variatie in
de lesopbouw en communicatievormen een goed houvast lijken te hebhen in de geobser-
veerde natuurkundelessen. De docent structureert de lessen vooraf door de overkoepelen-
de thema's van de les aan te geven. Tijdens de les markeert hij overgangen veelal
expliciet. Er wordt in de natuurkundelessen voornamelijk teRen de klas gepraat. De
mornenten waarop leerlingen bij de communicatie betrokken worden, zijn zeer schaars.
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3.2.5 Opbouw en structuur van de wiskunde[essen
De wiskundedocent heeft als gangbare werkwijze om aan de hand van een of ineer
sommen uit het boek een nieuwe stap uit te leggen, meestal met demonstratie van de
aanpak op het bord. Vervolgens geeft hij de leerlingen de opdracht zelf sommen te
maken, waarbij hij rondloopt om uitleg te geven. De bespreking van de sommen gebeurt
in twee stappen: eerst leest de docent de antwoorden op, waarna de leerlingen mogen
aangeven welke ervan gezamenlijk toegelicht moeten worden op het bord. Meestal geeft
hij die toelichting zelf, soms laat hij een of ineer leerlingen de sommen uitschrijven.
Daarna begint de cyclus opnieuw. Een summiere weergave van de lesopbouw is in tabel
3.6 opgenomen.

Tabel 3.6 Globale weergave van de opbouw van de wiskundelessen

Les Sequentie van lesfragmenten Aantal uitingen

I Uitlegldemo - Zelfwerkzaamheid - Klassikale verwerking - Zelfwerk-
zaamheid - Klassikale verwerking - InstructielZelfwerkzaamheid -
Klassikale verwerking. 350

2 Klassikale verwerkingldemonstratie - Uitleg - Instructie~zelfwerk-
zaamheid. 235

3 Uitlegldemonstratie - Instructielzelfwerkzaamheid. 709
4 Klassikale verwerkingldemonstratie. 652
5 Klassikale verwerkingldemonstratie - Uitlegldemonstratie - Instruc-

tielzelfwerkzaamheid - Klassikale verwerkingldemonstratie - Uit-
leg~demonstratie - Zelfwerkzaamheid - Klassikale verwerkingldemon-
stratie. 700

6 Klassikale verwerkíng~demonstratie - Uitleg - Instructielzelfwerk-
zaamlieid - Instructieldemolzelfwerkzaamheid. 756

7 Zelfwerkzaamheid - Klassikale verwerkingldemonstratie. 623
14 Klassikale verwerkingldemonstratíe. 7R9
15 Klassikale verwerkingldemonstratie - [nstructieldemonstratie. 698
16 Overzicht proefwerkstof - demonstratie - zelfwerkzaamheid - klassi-

kale verwerking - demonstratie - zelfwerkzaamheid - klassikale
verwerking. 61 1

Totaal lessenreeks 6123

Er is in de wiskundelessen een terugkerende volgorde in typen lesfragmenten en commu-
nicatievormen te zien. Bij uitleg en toelichting op gemaakte opdrachten is het docentbe-
toog de voornaamste communicatievorm. Bij het zelfstandig maken van opdrachten loopt
de docent rond en praat in dialoog met de leerlingen. Soms komen tijdens bespreking van
opdrachten triades docent-leerling-docent voor.

Iets meer dan de helft (54qo) van de communicatie in de wiskundelessen vindt plaats in
de vorm van een eenrichtingsbetoog tegen de leerlingen, terwijl iets minder dan de helft
van de communicatie in enige vorm van interactie met de leerlingen plaatsvindt. Dit
patroon in lesfragmenten en communicatievormen is als volgt weer te geven.
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Figuur 3.4 Patroon in lesopbouw binnen de wiskundelessen naar lesfragmenten en
communicatievormen

Lesfragment

Klassikale bespreking gemaakte opdrachten
gevolgd door demonstraties
Toelichting van nieuwe stof inet demonstratie

Instructie voor opdrachten, soms met demon-
stratie van de werkwijze

Niet-klassikale verwerkingsopdracht

Klassikale bespreking,
gevolgd door demonstraties

Daaraangekoppelde communicatievorm

Docentbetoog
Triades Docent-Leerling-Docent

Docentbetoog

Docentbetoog

Dialoog docent-leerling

Docentbetoog
Triades Docent-Leerling-Docent, afgewisseld
met docentbetoog

De overgangen tussen de lesfragmenten en communicatievormen verlopen zeer gestructu-
reerd en wel volgens twee principes. Ten eerste geven de sommen al structuur aan de les.
Als de sommen zijn gemaakt, leest de docent de antwoorden. Zijn alle antwoorden
gegeven, dan worden er sommen op het bord gedemonstreerd. Als de oplossing van een
som gevonden is, is het duidelijk dat er een nieuwe zal komen. Zijn de gemaakte sommen
allemaal behandeld, dan volgt er nieuwe uitleg.

Ten tweede structureert de docent de les met eigen vaste formuleringen. Zijn uitleg
wisselt hij af inet demonstraties en gebruikt dan de formulering "ik zal 't je even laten
zien" of "ik zal er even eentje voordoen". Het zelf maken van sommen wordt ingeleid met
de korte aanduiding "doe maar effe" of door langere instructies vergezeld van aanduidin-
gen van de inspanning die nodig zal zijn zoals "effe zweten", "ik wil wat inzet", of "even
beu[en" .

Tijdens het maken van de sommen wordt er alleen in dialoog tussen een afzonderlijke
leerling en de docent gepraat. De docent loopt daartoe rond of houdt spreekuur aan zijn
tafel. Waar nodig vraagt hij expliciet centraal aandacht en gaat over van dialoog op
betoog: "wil je allemaal even luisteren?" "wil je even kijken?".
Als de sommen gemaakt zijn gaat de docent achter zijn tafel zitten en begint de controle
van de antwoorden met formuleringen als "som 2, de antwoorden" en "daar komen ze".
Daarna volgt een vast patroon: de docent nodigt de leerlingen uit tot vragen stellen met de
stimulus "wie?" of "problemen?" of "vragen?" De leerlingen geven een antwoord door
aanduiding van de vraag: 'f ineester". Ze duiden niet aan wàt ze niet begrijpen. Na de
inventarisatie van problemen selecteert de docent enkele sommen die voorgedaan zullen
worden. Die demonstratie begint hij met "daargaat ie".

Het vaste lespatroon maakt dat een deel van de structurering non-verbaal kan plaatsvin-
den. De docent gaat na voorlezen van de antwoorden bij het bord staan om enkele
sommen te demonstreren. Ook komt het voor dat hij na het maken van sommen een of
meer leerlingen een krijtje geeft als teken dat zij zelf de antwoorden op het bord moeten
schrijven.

Circa 93qo van de overgangen tussen lesfragmenten is zo verbaal of in gebaren
gemarkeerd. De overgangen tussen communicatievormen zijn meestal impliciet. Wel
forceert de docent soms expliciet een overgang van het docentbetoog naar de triades
docent-leerling-docent door te zeggen "wie kan me helpen?", "met jouw hulp" of "Ik wil
geholpen worden".

Opvallend is dat de docent regelmatig in eenrichtingsbetoog praat en zichzelf retorische
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vragen stelt, waarbij de leerlingen de vragen als tot hen gericht opvatten. Doordat de
docent de leerling vervolgens bij de uitleg betrekt, gaat het docentbetoog dan impliciet
over in een triadevorm. Het volgende fragment uit les 5 is daarvan een voorbeeld:

~`DOC: ja is iedereen zover? wat wordt er nu van me verwacht? ik moet weer staat
er boven berekenen oplossen. maar wat?

~`TOL: je moet x is nul oplossen.
~`DOC: dus fx dat is bekend. dus ik begin al op te schrijven x-kwadraat min acht x

min twintig. dat is fx. daar hoeven we niet over te praten. dat is klaar.
~TOL: nul is ook bekend.
~DOC: is nul bekend? wat dan?
~`TOL: is x.
~DOC: dus wat moet ik achter het x-teken zetten?
~TOL: sorry'?
~DOC: wat moet ik dus nu achter het x-teken zetten'?

De conclusie luidt: de wiskundelessen kennen een vaste lesopbouw die voor een belang-
rijk deel gestuurd wordt door signalen uit de klas over begrip dan wel onbegrip van de
wiskundige opgaven: de leerlingen kunnen bijvoorbeeld om demonstraties van opgaven
vragen. De docent geeft de overgangen tussen lesfragmenten expliciet aan door de docent.
Iets meer dan de helft van de uitingen valt onder een eenrichtingsbetoog van de docent
tegen de klas, er wordt dus meer tegen dan mèt de klas gepraat.

3.2.6 Conclusies ten aanzlen van de opbouw en structuur van de interactie
In de vijf geobserveerde vakken is sprake van vaste routines in de opeenvolging van
lesfragmenten en de koppeling daarvan aan communicatievormen. Deze verschillen
onderling tussen vakken. Elke docent schept in zijn of haar vak kennelijk eigen routines,
waaraan de leerlingen zich van uur tot uur moeten aanpassen. De aardrijkskundelessen
blijken de meest constante lesopbouw en communicatiepatronen te bevatten. Bovendien
markeert de docent de overgangen daartussen veelal expliciet. Ook wiskunde is een vak
waarin de docent met een voorspelbare opbouw en communicatieroutines werkt. Zowel
wiskunde als aardrijkskunde lijken een cyclische opbouw van de lessen te hebben, waarbij
het afronden van gemaakte opdrachten de cyclus afsluit en een nieuwe in gang zet. De
natuurkundelessen zijn wat minder voorspelbaar, evenals de biologielessen. Beide
docenten markeren wel het merendeel van de voorkomende overgangen. Bij biologie is er
enige onvoorspelbare variatie in de communicatievormen binnen lesfragmenten: zo wordt
bij de toelichting op nieuwe stof een tekst gelezen, toegelicht, van betoog voorzien,
waarna ook leergesprekjes kunnen voorkomen. De minst gestructureerde en voorspelbare
lesopbouw en communicatie doen zich voor bij de scheikundelessen. Figuur 3.5 geeft een
vergelijking tussen de vakken weer.
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Figuur 3.5 Vergelijking van het aandeel van communicatievormen in de vijf lessenreeksen
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De basispatronen in de klasse-interactie kunnen meer of minder op de betrokkenheid van
leerlingen zijn gericht. De percentuele verdeling van het aantal uitingen over de commu-
nicatievormen leidt bij de vakken biologie, scheikunde en aardrijkskunde tot een in hoge
mate vergelijkbaar beeld. Circa een derde van de communicatie vindt plaats in eenrich-
tingsbetoog van de docent tegen de klas, een derde in de vorm van triades docent-leerling-
docent. De rest bestaat vooral uit dialoog tussen docent en een individuele leerling.
Onderwijsleergesprekken komen bij alle vakken nauwelijks voor. Als in klassikaal
verband anders wordt gepraat dan in betoogvorm, dan gebeurt dat dus voornamelijk in de
voor onderwijs zo typerende docent-leerling-triades Initiatie - Reactie - Evaluatie. In die
vorm evalueert de docent het meest structureel en expliciet de ingebrachte leerlinguitin-
gen. Het lesfragment waarbinnen dat bij alle vijf de vakken meestal gebeurt is de
klassikale verwerking van gemaakte opdrachten.

De grootste verschillen tussen vakken in communicatiegewoonten betreffen de mate
waarin de docent in eenrichtingbetoog tegen de klas, dan wel anderszins mèt de klas
praat. De natuurkundedocent is degene die het meest tégen de klas praat, namelijk in 89q
van de les. Ook de wiskundedocent praat in ruim de helft van het aantal uitingen tegen de
klas. Bij de biologie-, schei- en aardrijkskundedocent ligt dat percentage aanzienlijk lager,
namelijk iets boven de 30q . Opvallend is voorts dat bij natuurkunde vrijwel niet in
dialoog met de leeriingen gesproken wordt. De docent heeft geen lesmomenten voorzien
waarin hij leerlingen die gelegenheid geeft. De aardrijkskunde- en wiskundedocent doen
dat wel, meer nog dan de biologiedocent. Bij scheikunde is er overigens sprake van
dialogen in de klassikale lesfragmenten, waarbij hardop over de hoofden van de klasgeno-
ten heen wordt gepraat. Bij dit vak komt het merendeel van de docent-leerlingdialogen
overigens voor tijdens de praktikumuren. Bij de overige vakken vinden dergelijke
dialogen op gedempte toon plaats terwijl de docent bij een individuele leerling aan het
tafeltje staat.

Het kan zijn dat een vaste lesopbouw in verschillende lesfragmenten met daarbij vaste
communicatievormen de participatie van leerlingen beïnvloedt. Een vast patroon kan
duidelijkheid scheppen voor de leerling over wat er komen gaat. De leerlingen kunnen
zich dan concentreren op de inhoud van die fragmenten in plaats van op het achterhalen

w
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van functie, werk- en communicatiewijze in de betreffende les. De duidelijkheid kan ook
liggen in de helderheid die er is over de beste momenten waarop leerlingen inbreng
kunnen leveren. In de volgende paragraaf wordt bezien wanneer en in welke mate
leerlingen actief participeren in de lessen.

3.3 Inbreng van docent en leerlingen

Binnen de beschreven lesopbouw hebben docent en leerlingen een wisselend aandeel in de
communicatie. De koppeling van het aantal uitingen aan de uiteenlopende soorten
lesfragmenten levert daarvan een beeld. Het betreft hier alle communicatie waarbij de
leerkracht betrokken is, inclusief de contacten met individuele leerlingen tijdens het
rondlopen in de klas. De uitingen van leerlingen onderling zijn niet in de analyses
betrokken; deze dialogen tussen leerlingen komen met name bij aardrijkskunde en biologie
voor.

3.3.1 Inbreng in de hiologielessen
Wie is er aan het woord in de zeven geobserveerde biologielessen'? In figuur 3.5 is een
uitsplitsing gemaakt naar uitingen van docent, uitingen van leerlingen en voorleesbeurten
door leerlingen; uitingen binnen deze laatste categorie zijn uiteraard niet als eigen produk-
ticve inbreng van leerlingen te karakteriseren.

Figuur 3.5 Verhoudingen in inbreng van docent en leerlingen over de [otale lessenreeks en per
les bij biologie

biologie

Op het totaal van de lessenreeks levert de docent 78oIo van de inbreng. De 26 leerlingen
zorgen samen voor 22~Ic. Er is dus sprake van een duidelijk overwicht van de docent.
Binnen de klas domineren vijf leerlingen: Mehmet, Mohamed, Ramona, Tolga en Warol.
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Zij leveren samen ruim de helft van alle leerlinginbreng. De verhoudingen schommelen
enigszins tussen de lessen. In les vier wordt relatief weinig gepraat. De docent heeft daar
de leerlingen een groot deel van de les zelf aan het werk gezet. In les vijf wordt verhou-
dingsgewijs de meeste inbreng door leerlingen geleverd, 29qo. De dominantie van de
docent is naar omvang het grootst is in les 2, waarin leerlingen slechts 12qo van de
uitingen leveren. Er is in dit opzicht geen opvallende ontwikkeling te zien in de lessen-
reeks.

[s die verhouding van inbreng tussen docent en leerlingen nu binnen lessen in elke fase
van de les hetzelfde? Om daarover een genuanceerdere uitspraak te kunnen doen zijn de
uitingen geteld binnen lesfragmenien, over alle zeven lessen. De resultaten zijn weergege-
ven in figuur 3.6. Er blijkt wel enige variatie te bestaan in de verhouding tussen docent-
en leerlinginbreng. De grootste verschillen in de inbreng tussen docent en leerlingen doen
zich voor tijdens de instructies van de docent en de introductie van nieuwe stof, wanneer
een overzicht over de les of lessenreeks wordt gegeven. De leerlingen hebben daar
natuurlijk inhoudelijk weinig bij in te brengen, de docent draagt over wat zij van plan is.
Tijdens de inhoudelijke toelichting op nieuwe stof hebben de leerlingen meer inbreng,
namelijk 24qo van het aantal uitingen. Ook de klassikale verwerking van stof laat deze
zelfde verhouding zien. Het is opvallend dat leerlingen tijdens demonstraties meer inbreng
leveren dan bij de klassikale verwerking. Bij demonstraties wil de docent iets laten zien,
bij de verwerking moeten juist leerlingen laten zien hoe zij opdrachten hebben gemaakt.
Relatief de meeste inbreng leveren leerlingen tijdens het zelfstandig of in duo's uitvceren
van verwerkingsopdrachten. Toch is ook daar de docent verreweg het meest aan het
woord.

Figuur 3.6 Inbrengverhoudingen bij de biologielessen naar lesfragmen[

inbreng per lesfragment biologie

SPREKER ~
~ DOCENT
~ LEERLINGEN I
~ VOORLEZER
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TYPE LESFRAGMENT

Legenda: Sl - oriëntatie op de lesstof; S2- uitleg nieuwe stof; S3-demonstratie; S6-niet-klassikale
verwerkingsactiviteit; S7-klassikale verwerkingsactiviteit
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De inbreng binnen lesfragmenten is ook bekeken door de lessenreeks heen. De aard van de
lesfragmenten waarbinnen docent en leerlingen spreken, varieert binnen de lessen. Er zijn
lessen waarin vooral tijdens de tcelichting op nieuwe stof wordt gepraat en er zijn lessen
waarin de meeste communicatie tijdens de klassikale verwerking van stof plaatsvindt.
Tabel 3.7 geeft aan hoe de inbreng van leerlingen verdeeld is over lesfragmenten.

Tabel 3.7 Verdeling van leerlinginbreng over de lesfragmenten en lessen, in percentages

Lesfragment Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 to[aal

Introductie 13.4 2.3

Uitleg nieuwe stof 64.3 2.4 61.1 45.6 34.3 16.4 37.2

Demonstratie 20.5 8.3 5.1

Niet-klassikale 22.3 50.9 10.2 21.9 20.0 16.2
verwerking

Klassikale 51.0 6.6 55.4 61.6 73.8 36.2
verwerking

Vet aangegeven percentages geven de lesfragmenten aan waarin de leerlinginbreng in de be[ref-
fende les voomamelijk werd geleverd

Uit deze tabel is af te lezen dat de leerlingen in het begin van de lessenreeks vooral
meepraten tijdens de inhoudelijke tcelichting op nieuwe stof, maar dat in de laatste lessen
de klassikale verwerking het moment voor inbreng vormt. Een uitzondering hierop is de
tweede les, waarin de docent nauwelijks nieuwe stof toelichtte, maar de hoofdbegrippen
uit de eerste les met de klas verwerkte. Het zou zo kunnen zijn dat leerlingen in de loop
van de lessenreeks meer zicht hebben op het onderwerp en daardoor meer inbreng durven
leveren. Ook kan een verklaring zijn dat de docent de leerlingen in uiteenlopende fasen bij
de les betrekt, aanvankelijk om in oriënterende zin mee te praten over het thema, terwijl
later in de lessenreeks wordt verlangd dat ze de stof verwerkt hebben en binnen het
desbetreffende lesfragment een eigen inbreng leveren. De rol van de docent in het
uitlokken van de inbreng komt in hoofdstuk 4 aan bod bij de bespreking van typen
beurtreeksen.

3.3.2 Inbreng in de scheikundelessen
De inbreng van docent en leerlingen in de scheikundelessen over de totale lessenreeks en
uitgesplitst naar les is weergegeven in figuur 3.7. Daaruit blijkt dat de docent over het
geheel genomen 70oIo van de uitingen voor zijn rekening neemt. Dit percentage schommelt
enigszins per les. Het totale aantal geanalyseerde uitingen is vrij laag, wat te maken heeft
met de beperkte effectieve lestijd: veel niet-inhoudelijke onderbrekingen zijn immers
buiten de analyses gehouden. Van de 3001o uitingen die de 26 leerlingen inbrengen, wordt
bijna de helft gesproken door Mehmet, Ramona, Sedat, Tolga en Warol.
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Figuur 3.7 Verhoudingen in inbreng van docent en leerlingen in de lessen scheikunde

scheikunde sprekers per les

L.L 4
les

De verdeling van de inbreng is meer in detail onderzocht door nader te kijken naar
afzonderlijke lesfragmenten. Dat levert het volgende beeld op.

Figuur 3.8 Inbrengverhoudingen bij de scheikundelessen naar lesfragment

inbreng per lesfragment scheikunde
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Legenda: S2- uitleg nieuwe stof; S3-demonstratie; SS-praktikum; S6-niet-klassikale ver-
werkingsactiviteit; S7-klassikale verwerkingsactivitei[
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Ook bij scheikunde zijn het de niet-klassikale verwerkingsmomenten waarin de leerlingen
relatief de meeste inbreng leveren ten opzichte van de docent, namelijk 40 010. Daamaast
zijn ook huiswerkcontroles fragmenten waarin de leerlingen meer dan anders aan het
woord zijn. De aangewezen leerlingen mceten daarbij thuis uitgewerkte praktikumversla-
gen voorlezen. Opvallend is dat tijdens het praktikum de leerlingen niet duidelijk meer
inbreng leveren dan anders, namelijk 26010, terwijl deze activiteit toch als niet-klassikale
verwerking kan worden aangemerkt. Nadere beschouwing zal duidelijk maken hoe het
contact tussen docent en leerlingen op die momenten verloopt.

3.3.3 Inbreng in de aardrijk.rkundelessen
Wie is er nu aan het woord in de acht geobserveerde aardrijkskundelessen? In figuur 3.9 is
evenals bij biologie een uitsplitsing gemaakt naar docent, leerlingen en voorleesbeurten
van leerlingen die niet als eigen inbreng zijn aan te merken. De aardrijkskundedocent
levert in zijn lessen 71 qo van de inbreng, terwijl de 26 leerlingen samen voor 24oIo zorgen.
De opvallendste leerlingen zijn Ramona, Tolga, Sadik, Mohamed en Mehmet, die samen
de helft van de leerlinginbreng leveren. In les 4 en 7 zijn de verhoudingen iets gunstiger
voor de leerlingen. In les 4 betreft die inbreng vooral eigen vragen bij het in duo's maken
van opdrachten. In les 7 kan de verhouding in de cijfers enigszins zijn verstoord doordat
een deel van de toelichting op nieuwe stof, waarbij de docent vooral aan het woord is,
door een opnamestoring niet kon worden geanalyseerd.

Figuur 3.9 Verhoudingen in inbreng van docent en leerlingen over de lessenreeks en per les
bij aardrijkskunde
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In welke lesfragmenten de inbreng van leerlingen respectievelijk docent vooral plaatsvindt
is af te lezen uit figuur 3.10.
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Figuur 3.10 Inbrengverhoudingen bij de aardrijkskundelessen naar lesfragment
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Legenda: S I- oriëntatie op de lesstof; S2- uitleg nieuwe stof; S4-aantekeningen maken; Só-niet-
klassikale verwerkingsactivi[eit; S7-klassikale verwerkingsactiviteit

De grootste verschillen in de inbreng tussen docent en leerlingen doen zich voor tijdens
niet-inhoudelijke gedeelten (huiswerkcontrole en procedures doornemen) en introductie van
nieuwe stof, waar vrijwel alleen de docent het woord voert. Leerlingen worden dan niet
betrokken bij het verkennen van het nieuwe onderwerp. Er zijn bij aardrijkskunde
verscheidene lesfragmenten waarin leerlingen wel meer meepraten: de inhoudelijke
toelichting op nieuwe stof, het maken van oefenvragen en de klassikale verwerking
daarvan. Ook bij dit vak zijn de meest gelijkwaardige lesfragmenten de niet-klassikale
verwerkingsactiviteiten, waarin leerlingen 35qo van de inbreng leveren, gevolgd door de
klassikale verwerking, waarin hun inbreng 29qo bedraagt. Er is geen opvallende verande-
ring te constateren in de inbrengmomenten in de loop van de lessenreeks.

3.3.4 Inbreng in de natuurkundelessen
De volgende figuur geeft weer hoe de inbreng van docent en leerlingen in de vijf
natuurkundelessen was.
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Figuur 3.11 Verhoudingen in inbreng van docent en leerlingen in de lessen natuurkunde
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Het aantal uitingen per les is vrij beperkt, in vergelijking tot de andere vakken. De benutte
lestijd is korter, door een vrij late start en tijdige afsluiting. Het aantal uitingen van
leerlingen is daarbinnen zeer gering; de dominantie van de docent is in dat opzicht groot.
Hij levert 87qo van de inbreng, terwijl de 26 leerlingen samen voor 13qo zorgen. De
duidelijkst aanwezige leerlingen zijn de jongens Sedat, Warol, Tolga, Sadik en Mohamed,
die samen de helft van de leerlinginbreng leveren. In les 5 is het overwicht van de docent
iets minder groot. In die les wordt de repetitie voorbereid en geeft de docent meer dan
anders gelegenheid tot het stellen van vragen. De eerstvolgende les na het proefwerk zijn
de verhoudingen weer zoals gewoonlijk.

Figuur 3.12 laat zien hoe de verhoudingen in inbreng liggen binnen de diverse lesfrag-
menten. Het grootste verschil in de inbreng tussen docent en leerlingen doet zich voor
tijdens de introductie. De inbreng van leerlingen is verhoudingsgewijs het grootst tijdens
de zelfwerkzaamheid (27010), maar het absolute aantal uitingen is daar zeer gering. De
docent heeft niet de gewoonte op die momenten rond te lopen in de klas en uitleg te
geven. Over alle lessen samen blijken de leerlingen vooral tijdens de klassikale verwerking
enige inbreng geleverd te hebben ( 2óqo van hun totale inbreng in de hele lessenreeks),
terwijl ze daarnaast ook bij de toelichting op nieuwe stof in de klas meepraatten (31oIo van
hun totale inbreng), zij het steeds op zeer bescheiden schaal.
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Figuur 3.12 Inbrengverhoudingen bij de na[uurkundelessen naar lesfragment

inbreng per lesfragment natuurkunde

soo -.

SPREKER
~ DOCENT
~ LEERLINGEN

soo `
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~ 300 -
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~ 200

100 ï

0
S1 S2 S3 S6
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S7

Legenda: S1- oriëntatie op de lesstof; S2- uitleg nieuwe stof; S3-demonstratie; S6-niet-klassikale
verwerkingsactiviteit; S7-klassikale verwerkingsactiviteit

3.3.5 Inbreng in de wiskundelessen
Figuur 3.13 laat zien hoe de sprekersverdeling in de tien geanalyseerde wiskundelessen
eruit ziet, voor de totale lessenreeks en uitgesplitst naar les.

Figuur 3.13 Verhoudingen in inbreng van docent en leerlingen in de lessen wiskunde

wiskunde

1 2 3 4 5 8 7
IM

14 15 18
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De docent zorgt voor 80qo van de inbreng, de 26 leerlingen samen voor 20~Io. Onder hen
vallen Tolga, Mehmet, Sedat en Warol op, die samen weer voor bijna de helft van de
leerlinginbreng zorgen. Opvallend is dat nu ook enkele meisjes meer praten, vooral Derya
en Jamila, die regelmatig door de docent of op eigen initiatief bij de interactie betrokken
zijn, ook in klassikale lesfragmenten. De docent probeert met opzet meer meisjes bij de les
te betrekken; zo zegt hij bij het aanwijzen van leerlingen die sommen op het bord mogen
maken "nee, jij niet, ik wil ook een meisje."

Figuur 3.14 Inbrengverhoudingen bij de wiskundelessen naar lesfragment

inbreng per lesfragment wiskunde

SPREKER
~ tX)CENT
~ LEERLINGEN

S2~3 S6 53~7
TYPE LESFRAGMENT

Legenda: S2- uitleg nieuwe stof; S2~3-ui[leg met demons[ratie; Só-niet-klassikale verwerkings-
activiteit; S7-klassikale verwerkingsac[iviteit; S317- klassikale verwerking met demonstratie

De grootste verschillen in de inbreng tussen docent en leerlingen doen zich voor tijdens
het overzicht geven over de repetitiestof (93qo- 7ol0); De leerlingen leveren de meeste
inbreng verhoudingsgewijs tijdens het zelfstandig maken van opdrachten, dus in dialoog
met de docent (2óqo). Overigens zijn de verschillen in inbreng over de lesfragmenten heen
bekeken vrij constant. De inbreng van leerlingen verschilt niet opvallend tussen de
verschill~ncle lessen.

3.3.6 Conclusies ten aan~ien van de inbreng in de interactie
[n alle vakken is, zoals te verwachten viel, de inbreng van de docent, gemeten in het
aantal uitingen, veruit de grootste. De natuurkundedocent is in dit opzicht het meest
dominant: hij levert 87oIo van alle uitingen. De scheikundedocent is relatief het minst
dominant, maar zorgt toch nog voor zo'n 7001o van alle inbreng. De leerlinginbreng wordt
daarbij in alle vakken gedomineerd door een vijftal leerlingen, namelijk de jongens Tolga,
Mehmet, Sedat, Warol en soms Mohamed en Sadik en het Italiaanse meisje Ramona.

Opvallend is vooral dat de mate waarin leerlingen meepraten sterk verschilt tussen
lesfragmenten. Voor alle vakken geldt dat het zelf maken van opdrachten het meest
gunstige moment is om mee te praten, meestal in dialoog met de docent. Bij alle vakken
steken ook de klassikale verwerkingsactiviteiten relatief gunstig af bij andere fragmenten
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waar het gaat om de omvang van de leerlinginbreng.
Overigens lijken de verhoudingen per docent en vak wel enigszins te verschillen. Zo

praat de biologiedocente wel met de leerlingen tijdens de introductie van het nieuwe
thema, terwijl de aardrijkskundedocent in dat fragment voornamelijk zelf aan het woord is.
Bij scheikunde en natuurkunde wordt de gelegenheid om apart met de docent te spreken
tijdens het maken van opdrachten, niet of nauwelijks geboden. Bij scheikunde leidt dat er
toe dat leerlingen tijdens het maken van opdrachten met hun vragen alsnog klassikale
interactie uidokken. Opvallend is de geringe inbreng in de niet-klassikale verwerking
tijdens de praktikumlessen bij scheikunde, waar juist een hogere leerlinginbreng in de
individuele contacten met de docent viel te verwachten.

In inbrengverhoudingen door de lessenreeks heen doen zich geen opvallende verschillen
voor. Docenten lijken die momenten van inbreng niet bewust te sturen in de loop van een
serie lessen. Twee bevindingen wijken af van dit algemene beeld. Bij de biologielessen
lijkt het moment waarop de leerlingen vooral meepraten wel te veranderen tijdens de
lessenreeks: aanvankelijk praten ze mee tijdens de introductie en toelichting van nieuwe
stof, terwijl ze later vooral bij de klassikale verwerking meepraten. Achter een dergelijke
opbouw zit vanuit het oogpunt van de docent een zekere logica: aanvankelijk is het voor
een docent interessant om te weten wat leerlingen globaal rond een nieuw thema te
vertellen en te vragen hebben, terwijl tegen het eind van de lessenreeks vooral duidelijk
moet worden in hoeverre ze over de behandelde stof weten te praten. Bij natuurkunde is
een dergelijke ontwikkeling niet te zien, maar blijkt een verschil te bestaan tussen les 5 en
de overige lessen. In die bewuste les praten de leerlingen meer mee en lijken ze hun kans
te grijpen om vragen te stellen vlak voor het proefwerk in les 6.

De weergegeven resultaten in dit hoofdstuk zijn alle gebaseerd op interactie waarbij de
docent betrokken was. In aardrijkskunde, biologie en scheikunde doen zich daarnaast ook
momenten voor waarbij leerlingen onderling overleggen over het maken van opdrachten.
De op geluidsband vastgelegde dialogen van een deel van die conversatie is niet nader
geanalyseerd; de gegeven opdrachten blijken namelijk nauwelijks interactie uit te lokken
die betrekking heeft op de leerstof.
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4. INBRENG EN INITIATIEF: BEURTREEKSEN EN ZETTEN

4.1 Inleiding

Docenten en leerlingen praten niet in gelijke mate mee in de klas, en hun beider inbreng

varieert ook nog tussen verschillende lesfragmenten. Als inbreng van leerlingen zo

cruciaal is voor hun tweede-taalverwerving binnen de vaklessen, is meer inzicht gewenst
in de voorwaarden waaronder die [ot stand komt. Om dat inzicht in die condities te
krijgen is een volgende invalshoek het initiatief van verschillende gesprekspartners en de
functie van hun inbreng. Inbreng van leerlingen kan bijvoorbeeld spontaan geleverd
worden of worden uitgelokt door de docent en ze kan uiteenlopende functies hebben.

Na het niveau van lesfragmenten en communicatievormen wordt daarom nu de

interactie beschreven op het tweede analyseniveau, dat van typen beurtreeksen. De
beurtreeks is in 2.5.4 gedefinieerd als een samenhangende reeks uitingen, voortkomend
uit een leerling- of docentinitiatief, met eenzelfde inhoudelijke focus en functie. Binnen
beurtreeksen kunnen drie typen zetten onderscheiden worden: initiaties, reacties en

evaluaties. Een leerling stelt bijvoorbeeld een vraag, de docent antwoordt, de leerling
verduidelijkt de vraag, de docent antwoordt opnieuw, een andere leerling voegt daar een

afsluitende opmerking aan toe. In hoofdstuk 2 is de gehanteerde taxonomie verantwoord.
Beurtreeksen zijn daarbij ingedeeld naar initiatiefnemer en functie. De initiator kan de
docent of een leerling zijn. Naar hun functie zijn de beurtreeksen in vier klassen geor-
dend: directieven, elicitaties, begripscontroles en informatieven. De voorkomende typen
beurtreeksen zijn weergegeven in figuur 4.1.

Figuur 4.1 Taxonomie van typen beurtreeksen naar initiatíefnemer en functie

docent-geïnitieerd leerling-geïnitieerd

begripscontrolerend docent-begripscontrole leerling-begripscontrole

eliciterend docent-elicitatie leerling-elicitatie

informatief docent-informatie leerling-informatie

directief docent-directief leerling-directief

Het onderscheid tussen leerling-initiatief en docent-initiatief geeft een beeld van de mate
van sturing van en inhoudelijke greep op de interactie door de gesprekspartners. De
docent-directieve en docent-informatieve beurtreeksen, waarbij de docent directieven of

informatie verstrekt, zijn een vorm van eenrichtingverkeer van docent naar de klas; de
overige beurtreeksen bevatten inbreng van zowel docent als leerling. Door deze twee

typen te onderscheiden is vast te stellen in hoeverre in eenrichtingverkeer dan wel in

enige vorm van gezamenlijke interactie wordt gecommuniceerd. Om inzicht te krijgen in
gunstige condities voor leerlinginitiatieven is nagegaan binnen welke lesfragmenten
leerlinginitiatieven voornamelijk voorkomen.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de totale communicatie in de lessenreeksen
verdeeld is over de verschillende typen beurtreeksen. Het gaat er hier dus niet om, welke
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sprekers aan het woord zijn, maar om de vraag wie het initiatief tot een reeks uitingen
heeft genomen. Een leerling kan een vraag stellen die door de docent uitgebreid beant-
woord wordt; al deze uitingen vallen dan onder de beurtreeks 'leerling-elicitatie'.

Initiatieven kunnen verschillende effecten hebben. De docent kan de vraag van een
leerling negeren of kort afdoen. Ook kan de vraag tot een uitgebreid antwoord leiden dan
wel aanleiding zijn tot een gezamenlijk gesprek. Het effect van een initiatief op de lengte
van beurtreeksen kan met diverse maten worden uitgedrukt: in aantal uitingen en in aantal
zetten. In de verslaglegging hierna is met beide maten gemeten. De maat 'aantal uitingen'
is gebruikt om aan te geven in reactie op wiens initiatief leerlingen en docenten spreken.
Voor de intensiteit van de interactie zijn uitingen echter geen goede maat. Als een docent
een lang antwoord geeft op een leerling-vraag levert dat weinig contact op: als er vanuit
eenzelfde initiatief ineermalen een sprekerswisseling plaatsvindt, is de interactie meer een
gezamenlijke zaak van meer sprekers. Binnen beurtreeksen zijn daarom de afzonderlijke
zetten geteld: initiatieven, reacties en terugkoppelingen. Zo is het 'heen-en-weer-gaan' in
het gesprek ui[ te drukken. Het 'aantal zetten' binnen een beurtreeks is als maat gehan-
teerd voor deze intensiteit van de interactie. Ook voor de intensiteit wordt weer de
samenhang met typen lesfragmenten bekeken. Verondersteld is dat beurtreeksen die uit
meer zetten bestaan de betrokkenheid van de leerlingen vergroten; verschillende sprekers
zoeken dan kennelijk samen naar oplossingen.

Met deze gegevens zijn de volgende deelvragen te beantwoorden:
a- in welke mate nemen docenten en leerlingen initiatieven binnen de interactie en

welke functie hebben deze initiatieven?
b- welk effect hebben die initiatieven op de inbreng van docent en leerlingen?
c- welk effect hebben de verschillende initiatieven op duur en intensiteit van de

interactie?
d- in hoeverre hangt de intensiteit van de interactie samen met de aard van het

lesfragment'?

4.2 Initiatief en inbreng

4.2.1 Frequentie van beurtreeksen in de vijf vakken
Tabel 4.1 laat zien hoe vaak de typen beurtreeksen voorkomen binnen de vijf vakken.

Tabel 4.1 Voorkomen van typen beurtreeksen per vak, in absolute aantallen en percentages

Biologie Scheikunde Aardrijksk. Natuurk. Wiskunde
Type beurtreeks N q N q N qa N ~o N q
Leerling-begripscontrole 26 8 26 7 104 19 18 8 62 9
Leerling-elicitatie 71 23 132 37 118 21 68 32 257 37

Docent-begripscontrole 23 7 13 4 14 3 4 2 50 7
Docent-elicitatie 69 22 84 24 146 26 16 8 70 10
Docent-informatie 94 30 67 19 96 17 88 41 205 30
Do~ent-directief 27 9 31 9 78 14 19 9 34 5

Totaal 310 100 353 100 556 100 213 100 678 100
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Beurtreeksen waarin de leerling uit eigen beweging informatie verstrekt (leerling-

informatieven) en leerling-directieven komen zeer weinig voor en zijn daarom buiten het

overzicht gehouden. Leerlingen nemen kennelijk alleen initiatieven in de interactie om

vragen te stellen. Dit is een directe uiting van de asyttunetrische verhoudingen in het

vakonderwijs: de docent is degene die kennis overdraagt aan de leerlingen.
De tabel laat een aantal overeenkomsten tussen vakken zien. Het aantal initiatieven van

leerlingen ten opzichte van die van docenten ligt rond de 40qo. Het gaat daarbij vooral

om inhoudelijke vragen en minder om begripscontroles, behalve bij aardrijkskunde waar

de verhouding omgekeerd ligt. Onder de docentinitiatieven komen weinig begripscontroles
voor. Ongeveer een kwart van alle initiatieven zijn vragen van docenten aan de klas. De
informerende beurtreeksen van de docent zijn in aantal het belangrijkst bij biologie,

natuurkunde en wiskunde.
Natuurkunde wijkt als vak het sterkst af van het algemene patroon. De natuurkundedo-

cent stelt aanmerkelijk minder vragen, terwijl in dit vak begripscontroles door de docent

vrijwel geheel ontbreken. Het aandeel van docent-informatieven is bij scheikunde en

aardrijkskunde relatief laag. De aardrijkskundedocent verpakt zijn uitleg niet alleen in

informatieve mededelingen van zijn kant (docentinformatieven), maar geeft daarnaast ook

veel informatie in de vorm van vragen aan de klas (docent-elicitaties). Vragen aan

leerlingen dienen dan als een opstapje voor het geven van nadere toelichting. De

scheikundedocent geeft uitleg van de leerstof herhaaldelijk in reactie op vragen van

leerlingen (leerlingelicitaties); de achtergrond daarvan is in paragraaf 3.2.2 beschreven.

4.2.2 Effecten van initiatief op inbreng binnen lesfragmenten
De verschillende typen initiatief en daarop volgende beurtreeksen leiden tot uiteenlopende

effecten in termen van het aantal daarop volgende uitingen. In figuur 4.2 is voor de totale

lessenreeksen in de vijf vakken weergegeven uit wiens initiatieven de interactie is

voortgekomen.

Figuur 4.2 Herkomst van uitingen in de vijf lessenreeksen naar docent- resp. leerlinginitiatief

effecten van initiatief
,oo -

eo -
ZW~ZF so

TYPE BEURTREEKS ~

. LEERLINGINITIATIEF , ~
~ DOCENTINITIATIEF W ~-- - Uttwa

BIOLOGIE SCHEIK. AAROR.K. NATUURK. WISKUNDE
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Het onderste deel van elke staaf in dit diagram geeft aan hoeveel uitingen in de lessen-
reeks voortkomen uit docentinitiatieven. Het bovenste deel geeft aan welk aandeel uit
leerlinginitiatieven stamt. Duidelijk is te zien dat in alle vakken verreweg de meeste
uitingen voortkomen uit docentinitiatieven. In tabel 4.2 is de herkomst van de uitingen
nader uitgesplitst naar eenrichtingsbeurten (docent-informatieven en -directieven) en naar
die docentinitiatieven die wel leerlingen betrekken bij de interactie (docent-elicitaties en
docent-begripscontroles). Deze gegevens brengen meer verschillen tussen vakken aan het
licht.

Tabel 4.2 Verdeling van uitingen over beurtreeksen, in absolute aantallen en percentages, per vak
Vakken Biologie Scheikunde Aardrijksk. Natuurkunde Wiskunde

N olo N olo N olo N q N ~
L-initiatieven 772 30 1131 40 1888 36 551 29 2560 42
D-elicitaties 923 36 990 34 2022 38 167 9 1171 19
D-begripscon[roles

D-informatieven 759 30 644 23 I115 21 1175 62 2357 39
D-directieven
Rest, waaronder 108 4 86 3 286 5 - 35 .5voorleesbeurten
Totaal 2562 100 2851 100 5311 100 1893 100 6123 ]00

Een vergelijking van deze gegevens met de verhoudingen in inbreng van docenten en
leerlingen (zie 3.3) wijst uit dat de verhouding in inbreng tussen docent en leerlingen niet
hoeft te corresponderen met de verhouding in hun initiatieven. Leerlingen praten zelf bij
natuur- en wiskunde weinig, maar een vrij groot aantal uitingen van de docent komt voort
uit leerlingvragen. Leerlingen lijken in die zin dus wel enige invloed te hebben op de
inhoud van de conversatie. Grote verschillen tussen docenten zijn verder te zien in de
mate waarin deze in informatieven of directieven tegen de klas praten dan wel zelf contact
zoeken via elicitaties en begripscontroles. Het meest opvallend zijn daarbij de natuurkun-
delessen, waarin de docent nauwelijks contact zoekt via dergelijke vragen.

Hieronder worden de gegevens per vak nagelopen. De uitingen in de biologielessen zijn
voor 30q eenrichtings-beurten van de docent. De overige interactie, 70q, is te karakteri-
seren als tweerichtingsverkeer: 36q van de uitingen valt binnen docent-elicitaties en
docent-begripscontroles en 30qo binnen leerlinginitiatieven waarin leerlingen meepraten.
Het is dus weliswaar zo dat de docent aanzienlijk meer praat dan de leerlingen, maar er is
wel een klimaat waarin met elkaar gepraat wordt.

In de scheikundelessen komt bijna 40q van de uitingen voort uit leerlinginitiatief. Dat
is vergeleken met de andere vakken een hoog aandeel. Het gaat daarbij vooral om
elicitaties en in beperkte mate om begripscontroles. In 3.2.2 is aangegeven dat dergelijke
vragen veelal bedoeld zijn om uitleg van de docent uit te lokken, die hij niet uit eigen
beweging geeft. Bij scheikunde komt 34q van de uitingen voort uit docent-elicitaties of
(in zeer beperkte mate) begripscontroles. Bij 23q van de uitingen is sprake van eenrich-
tingverkeer: deze uitingen komen voort uit een informerende of directieve beurtreeks
geïnitieerd door de docent.
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Ruim een derde van de interactie in de aardrijkskundelessen komt voort uit het initiatief
van leerlingen, namelijk 36q . Het gaat daarbij vooral om leerling-elicitaties en in
beperktere mate om begripscontroles. Wanneer de docent het initiatief neemt gaat het
vooral om elicitaties en slechts in 21 q om eenrichtingverkeer. Directieven en begripscon-
troles worden overigens zelden in gang gezet door de docent.

Bij de natuurkundelessen is een verrassende uitkomst te zien. Terwijl de sprekersverde-

ling een enorme dominantie in inbreng van de docent te zien geeft (89~ , zie paragraaf
3.2.4) blijkt toch nog 29qo van de interactie uit leerling-initiatieven voort te komen.
Kennelijk leiden vragen van leerlingen tot lange uitleg van de docent. Nadere beschou-
wing van dergelijke momenten leert anderzijds dat het patroon daarbij is dat de docent
een betoog afsteekt over het ingebrachte onderwerp. In die beurtreeks komt hij echter niet

terug bij de leerling en komt er geen gesprek op gang. De docent controleert ook niet of
zijn uitleg overkomt. Verder is het zeer opvallend hoe weinig van de uitingen in de
natuurkundelessen voortkomen uit docent-elicitaties en begripscontroles, namelijk 9~ in
totaal. De docent zoekt zelf duidelijk geen contact met de klas. Hij neemt zelf inet name
het initiatief tot informerende beurtreeksen, waarbinnen 62qo van de interactie valt. Net
als bij wiskunde, komt het overigens wel herhaaldelijk voor dat de docent in zijn betoog
een retorische vraag stelt die door leerlingen wordt opgevat als uitnodiging om mee te

praten. Vrijwel alle interactie tussen docent en leerlingen komt echter voort uit leerlingi-

nitiatieven. De leerlinginitiatieven zijn vooral elicitaties en in mindere mate begripscontro-
les.

Bij wiskunde blijkt 42q van het aantal uitingen uit initiatief van de leerlingen voort te

komen. Dat is vergeleken met de andere vakken een aanzienlijk percentage. De docent
geeft de leerling dus veel mogelijkheden tot het sturen van de lesinhoud. Het gaat hier

veelal om passages die volgen op signalen van onbegrip. Leerlingen zijn dan gestimuleerd

door de docent om aan te geven welke som zij lastig vinden, waarna de docent uitgebreid
toelichting geeft. Dit gegeven past bij het beeld van de docent, die op meer manieren zijn
uitleg en vooral ook tempo aanpast aan de leerlingen. Zo stelt hij enkele keren de

repetitiedatum uit omdat hij constateert dat de stof nog teveel problemen oplevert. De

elicitaties en begripscontroles van de docent leiden tot 19qo van de interactie. Dat aandeel
is vrij beperkt.

De begripscontroles van de wiskundedocent vormen een betrekkelijk klein aandeel in de
les, niet omdat ze niet voorkomen, maar omdat de lengte ervan beperkt is: het zijn
controles die met ja of nee of de aanduiding van het nummer van een som beantwoord

kunnen worden en niet tot een nadere beurtwisseling leiden. Die gewoonte is de klas

kennelijk zo bekend dat het ook voorkomt dat de docent niet eens zijn standaardvraag
'vragen?' of 'problemen?' hoeft te stellen, maar dat de leerlingen zelf al weten dat ze nu
een probleem mogen aangeven.

WIS-4 Overgang van klassikale bespreking opdrachten naar demonstratie.
~`DOC: Som twee. de antwoorden. (...) d min één komma nul en acht kornma nul.

e vier komma nul en negen komma nul. f min twee komma nul en elf
komma nul. ilit Vragen.

~`TOL: kunt u e, f doen
~`LEE: d en e.
~`DOC: d en e.

Het beperkte aandeel van docentelicitaties bij wiskunde is te verklaren uit het feit dat

leerlingen in veel gevallen nonverbaal reageren door bijvoorbeeld de som op het bord te

schríjven. Ruim een derde, 36q van de uitingen, valt in docent-informatieven. Een heel
klein deel, 3~, binnen docent-directieven.
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4.2.3 Typen beurtreeksen in lesfragmenten
De relatie tussen initiatieven en daaruit voortkomende interactie is tot dusver bekeken op
het globale niveau van de lessenreeks. Op welke momenten leiden initiatieven nu tot
communicatie en in welke mate? Om deze vraag te beantwoorden zijn de verschillende
typen beurtreeksen gekoppeld aan de diverse lesfragmenten. Dit geeft inzicht in de relatie
tussen leerlinginitiatief en taalgebruikssituatie. De gegevens worden per vak gepresenteerd
en besproken.

In figuur 4.3 is voor de verschillende lesfragmenten binnen biologie aangegeven welk
percentage van de communicatie voortkomt uit leerling-initiatieven dan wel docentinitia-
tieven (uitgesplitst naar eenrichtingverkeer: directieven en informatie, en tweerichtingsver-
keer: elicitatie en begripscontroles).

Figuur 4.3 Aandeel van beurtreeksen in de interactie bij biologie uitgesplitst naar lesfragmenten

, 200 ~

1000 I -

~TYPE BEURTREEKS
~ DOC.INFORMtDIRECTIEF I
. DOC.EIJC.tBEGRIPSC. i
Q LEERLINGINITIATIEF

200 :

beurtreeks per lesfragment biologie

p ~ ~- ~

S1 S2 S3 S6 S7
Legenda: S1- overzicht stof, S2- uitleg nieuwe stof, S3- demonstratie, S6- zelfwerkzaamheid,
S7- klassikale verwerkingsactiviteit

Er wordt bij biologie het meest gepraat op initiatief van de leerlingen binnen niet-
klassikale verwerkingsactiviteiten. De docent loopt dan rond en reageert op vragen van de
leerlingen en neemt daarbij slechts zelden zelf initiatief. Tijdens de toelichting op nieuwe
stof en klassikale verwerking van gemaakte opdrachten komt een kwart van de communi-
catie voort uit initiatief van de leerlingen. Er wordt dan meer op basis van docent-
initiatieven met elkaar gepraat, terwijl dat in versterkte mate het geval is tijdens klassikale
verwerkingsactiviteiten. Bij klassikale verwerkingsactiviteiten neemt de docent het
initiatief. De communicatie vindt dan voornamelijk plaats op basis van docent-elicitaties
en -begripscontroles. Tijdens de tcelichting op nieuwe stof domineren evenzeer de docent-
elicitaties en -begripscontroles, hoewel deze in evenwicht zijn met de docent- directieven
en docent-informatieve beurtreeksen.

Ook deze cijfers illustreren dat de biologielessen een relatief hoge mate van interactie
tussen docent en leerlingen vertonen. Alleen tijdens demonstraties domineren de beurt-
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reeksen die tegen de klas gericht zijn. Overigens zoeken zowel docent als leerlingen
contact.

Ook op dit niveau van beurtreeksen is nagegaan in hoeverre de fase in de lessenreeks

van invloed lijkt te zijn. In de loop van de lessenreeks lijkt het initiatief van leerlingen

steeds tce te nemen: in de eerste les leidt hun initiatief tot 13q van de uitingen, in de
zesde 43 q. De laatste les wordt vooral door de docent zelf gebruikt om als voorbereiding
op het proefwerk vragen aan de klas te stellen. Daarbij zakken de leerling-initiaties terug
en brengen nog 28qo van de communicatie op gang.

In figuur 4.4 is te zien welke typen beurtreeksen bij de verschillende lesfragmenten in de
scheikundelessen voorkomen en in welke verhouding.

Figuur 4.4 Aandeel van beurtreeksen in de interactie bij scheikunde naar lesfragmenten

beurtreeks per lesfragment scheikunde
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Legenda: S2- uitleg nieuwe stof, S3- demonstratie, S5- praktikum, S6- zelfwerkzaamheid,

S7- klassikale verwerkingsactiviteit

Ook bij scheikunde wordt het meest gepraat op initiatief van de leerlingen binnen de niet-
klassikale verwerkingsactiviteiten, dat wil zeggen het maken van vragen. De leerlingen

roepen daarbij vragen door de klas en de docent gaat daar op in, op zo'n manier dat de
hele klas het kan horen. Ook tijdens praktikumwerk zijn het vooral leerlinginitiatieven die
interactie uitlokken; daar zijn de antwoorden van de docent echter niet voor iedereen

hoorbaar.
De mate waarin de ínteractie plaatsvindt op initiatief van de leerlingen verschilt sterk

per les. In de lessen 2, 6, 7 en 10 komt meer dan de helft van de interactie voort uit
leerlinginitiatieven. In les 1, 3, 4 en 8 ligt dit percentage aanzienlijk lager. Te bedenken
is dat les 7 en 10 praktikumlessen waren. Les 5 en 6 zijn uitermate kort. In les 2 geeft de
docent geen eigen instructie, maar zet de leerlingen na een incident zelf aan het werk. De
leerlingen merken daarbij dat ze vragen nog niet kunnen maken en pogen dan tijdens die
zelfwerkzaamheid alsnog enige uitleg uit te lokken.

De docent-initiatieven in de vorm van vragen en begripscontroles zijn er vooral in de

eerste les. Gezien de reacties van leerlingen op het huns inziens afwijkende patroon in die
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eerste les is het mogelijk dat hier sprake is van een effect van de aanwezigheid van de
observator. Met name het aandeel docent-begripscontroles is na die eerste les aanzienlijk
lager. Het aandeel uitingen binnen de beurtreeks docent-informatie is vrij laag: 15 ~.

Figuur 4.5 laat zien hoe de typen beurtreeksen voorkomen binnen de diverse lesfragmen-
ten bij aardrijkskunde.

Figuur 4.5 Aandeel van beurtreeksen in de interactie bij aardrijkskunde naar lesfragmenten
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Legenda: S1- overzicht stof, S2- uitleg nieuwe stof, S4- aantekeningen, S6- zelfwerkzaam-
heid, S7- klassikale verwerkingsactiviteit

Tijdens niet-klassikale verwerkingsactiviteiten wordt bij aardrijkskunde het meest gepraat
op initiatief van de leerlingen. Daar kunnen de leerlingen de inhoud van de interactie in
dat opzicht het meest sturen, namelijk meer dan 90 procent. Opvallend is dat ook tijdens
het maken van aantekeningen een derde van de interactie uit initiatief van de leerlingen
voortkomt. Nadere beschouwing leert dat het hier gaat om begripscontroles: de leerlingen
vragen om herhaling en gaan na of ze het dictaat goed begrepen hebben.
De docent blijkt vooral contact met de leerlingen te zoeken door het stellen van begrips-
controlerende of andere vragen tijdens het bespreken van gemaakte opdrachten. Verreweg
het grootste deel van de communicatie wordt dan door de vragen van de docent uitgelokt.
Maar ook bij de toelichting op nieuwe stof stelt hij veel vragen waarna hij nieuwe uitleg
geeft; docentelicitaties en -begripscontroles leiden daar tot 44q van de interactie.

Leerlinginitiatieven zijn vrijwel in elke les aanleiding tot een groot deel van de
interactie. Vooral in les 3 en 4 is dat aandeel hoog: ruim 45 ~, dus bijna de helft van alle
uitingen. Dit geeft aan dat de docent leerlinginitiatieven kennelijk beloont. Nadere
bestudering van de hele lessenreeks maakt duidelijk dat de docent vrijwel alle circa 180
initiatieven van leerlingen honoreert door de daarin gestelde vragen te beantwoorden.
Slechts een tiental vragen wordt niet beantwoord, waarbij de leerlingen naar medeleerlin-
gen worden verwezen. Deze gegevens duiden emp dat het niet gaat om een enkele
leerlingvraag die een lange docentreactie als effect heeft, maar om een groot aantal
vragen die steeds met een vrij korte beurtwisseling worden beantwoord. De docent
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beantwoordt zelf veelal in zijn eerste reactie de vraag, soms is het voor de leerling of de
docent nodig om een enkele verduidelijking te vragen voordat de vraag als afgehandeld
wordt beschouwd.

De docentinitiatieven zijn merendeels vragen aan de klas, 54q, en in mindere mate
informerende beurten. Wanneer de voorleesbeurten ook als informerend worden gezien,
maken die 30qo van de docent-initiaties uit. Dit betrekkelijk lage aandeel is deels te
verklaren vanuit de gewoonte van de docent om informatie te geven in reactie op
leerlinginbreng. Er zijn niet veel begripscontrolerende beurten van de docent. Alleen in
les 2 en 9 maken deze een wezenlijk aandeel van de les uit. Opvallend is dat in les 2 ook
door leerlingen meer begripscontroles worden geïnitieerd.

Figuur 4.6 geeft de aantallen uitingen in diverse beurtreeksen weer voor de lesfragmenten
bij natuurkunde.

Figuur 4.6 Aandeel van beurtreeksen in de interactie bij natuurkunde uitgesplitst naar
lesfragmenten
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Legenda: S1- overzicht stof, S2 - uideg nieuwe stof, S3 - demonstratie, S6- zelfwerkzaamheid,
S7- klassikale verwerkingsactiviteit

Vragen van leerlingen leiden bij natuurkunde tot vrijwel de helft van de interactie tijdens
klassikale verwerkingsactiviteiten, dat is opvallend meer dan bij andere lesfragmenten.
Ook tijdens de klassikale demonstratie van proeven komen ze meer voor dan gemiddeld.
Ook de docent zoekt relatief het meest contact tijdens de klassikale bespreking van
gemaakte opdrachten; hij doet dat door de betreffende opdrachten voor te lezen. Bij de
toelichting op nieuwe stof komen voornamelijk docent-informerende beurtreeksen voor.

De verdeling van typen beurtreeksen over de lessen leidt tot een opvallende ontdekking.
In les 5 is er plotseling sprake van een aanzienlijke toename van interactie op initiatief
van de leerlingen, namelijk tot SSq. Dat is verklaarbaar, want dit is de laatste les voor
het prcefwerk en de leerlingen grijpen daarbij de kans aan om vragen te stellen, nadat de
docent een overzicht van de te leren stof heeft gegeven. De docent blijkt daar ook meer
dan in andere lessen voor open te staan: terwijl hij in andere lessen minder op leerlingini-
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tiatief ingaat, beantwoordt hij nu wel de gestelde vragen. Daardoor lokt de ene vraag de
andere uit en nemen meer leerlingen deel aan het gesprek. In les 7, de les na het
proefwerk, gaat de docent weer op zijn gebruikelijke manier verder en komt nog 13 q van
de uitingen voort uit een initiatief van de leerlingen.

Figuur 4.7 geeft weer hoe de beurtreeksen verdeeld zijn over de lesfragmenten bij
wiskunde.

Figuur 4.7 Aandeel van beurtreeksen in de interactie bij wiskunde uitgesplitst naar lesfragmenten
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Legenda: S2- uitleg nieuwe stof, S213- uitleg nieuwe stof inet demonstratie, S6- zelfwerk-
zaamheid, S7- klassikale verwerkingsactiviteit, S317- klassikale verwerking met demonstratie

Ook in dit vak wordt het meest gepraat op initiatief van de leerlingen bij het individueel
maken van opdrachten, namelijk 79q . Maar ook bij de uitleg van de nieuwe stof aan de
hand van demonstraties wordt voor een belangrijk deel, 42l, op initiatief van de
leerlingen gepraat. Bij de klassikale verwerking en demonstraties ligt het aandeel op 34~
van de interactie. De docent zoekt vooral contact met de leerlingen tijdens de bespreking
van opdrachten, waarbij hij tijdens demonstraties praat over de gevolgde aanpak van de
opdracht. Hij praat bij de toelichting op nieuwe stof vooral vanuit informerende beurt-
reeksen. Dat geldt ook voor het doornemen van goede antwoorden op gemaakte opdrach-
ten.

De verdeling van initiatief binnen de lessen is tamelijk wisselend. Het meest opvallend
is dat in les 3,6 en 7 veel meer op initiatief van leerlingen wordt gesproken dan in de
overige lessen. Verder valt op dat in les 15 aanzienlijk minder dan gemiddeld vanuit
leerlinginitiatief wordt gepraat, en meer dan gemiddeld vanuit docent-elicitaties. Er lijkt
sprake te zijn van een onderling verband: als de docent niet zelf veel contact gezocht zou
hebben, zouden de leerlingen dat wellicht gedaan hebben. Een dergelijk, omgekeerd
verband zou ook bij andere lessen kunnen bestaan: de leerlingen geven dan al aan waar
zij over willen praten of toelichting op willen krijgen, zodat de docent dat contact zelf
niet actief hoeft te zoeken.
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4.2.4 Effect van initiatief op sprekersinbreng
In 4.2.3 is het effect van initiatieven uitgedrukt in het aantal uitingen dat erop volgt,
gegeneraliseerd over lessen en sprekers. De effecten zijn nader te beschrijven door
docenten en leerlingen te onderscheiden. In figuur 4.8 is voor de uitingen van docenten en
leerlingen afzonderlijk bekeken of ze binnen docent-initiaties of leerling-initiaties vallen.
Zo is de herkomst van beider inbreng weer te geven.

Figuur 4.8 Herkomst van docent- en leerlinguitingen in percentages naaz type beurtreeks en vak

herkomst docentuitingen herkomst leerlinguitingen

~
~~ ~~~..

Uit de figuur is af te lezen dat bijvoorbeeld ongeveer 20 qo van wat de biologiedocente
zegt, uitgelokt is door leerlingen. De leerlingen praten in dit vak evenveel op eigen
initiatief als daartoe aangezet door de docent. Voor alle vakken is duidelijk dat docenten
veel meer op eigen initiatief praten, dat wil zeggen binnen docent-geïnitieerde beurtreek-
sen, dan daartoe uitgelokt door leerlingen. Bij biologie en natuurkunde is dat nog wat
sterker het geval dan bij de overige drie vakken. De verhoudingen schommelen tussen 78-
22eIo bij biologie en 64-36oIo bij wiskunde. De herkomst van leerlinguitingen verschilt
sterker tussen vakken. Bij biologie en aardrijkskunde spreken leerlingen evenveel vanuit
docentinitiatief als op eigen initiatief, bij natuurkunde en wiskunde meer op basis van
eigen leerlinginitiatief, bij scheikunde enigszins meer.

Deze gegevens duiden erop dat bij de vakken biologie en aardrijkskunde zowel
leerlingen als docent gericht zijn op inbreng van de leerlingen. Bij de andere drie vakken
komt deze inbreng vooral uit de leerlingen zelf. Inbreng wordt bij die drie vakken
weliswaar in zekere mate gehonoreerd, maar de docent bevordert dit minder.

4.2.5 Effect van initiatief op de lengte van beurtreeksen
Het effect van initiatieven is ook uit te drukken in termen van het aantal uitingen dat op
een initiatief volgt. Figuur 4.9 geeft de gemiddelde lengte van de verschillende typen
beurtreeksen aan in aantal uitingen.
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Figuur 4.9 Gemiddelde lengte van beurtreeksen in uitingen per vak
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De verschillende typen beurtreeksen verschillen aanzienlijk in lengte en dat geldt voor alle
vijf vakken. Het volgende patroon in de onderlinge verhoudingen tussen beurtreeksen
tekent zich daarbij af. Leerlinginitiatieven leiden over het geheel genomen tot kortere
beurtreeksen dan docentinitiatieven. Begripscontroles door leerlingen zijn in alle vakken
aanzienlijk korter dan leerlingelicitaties. De lengte van beurtreeksen neemt over het
geheel genomen toe in de volgende volgorde. Het kortst zijn docent-directieven en
leerling-begripscontroles. Daarop volgen docent-begripscontroles en leerling-elicitaties.
Docent-informatieven zijn nog wat langer, terwijl docent-elicitaties tot de meeste uitingen
leiden.

De afwijkingen van dit volgordepatroon weerspiegelen het beeld dat al eerder geschetst
is van de werkwijze van de vijf docenten. De natuurkundedocent praat verhoudingsgewijs
het allermeest van de vijf docenten en bij hem zijn de beurtreeksen waarin hij informatie
geeft ook het langst. De weinige vragen die hij de klas stelt (16 elicitaties in de vijf
lessen) zijn korter dan die informatieve beurtreeksen. Bij de overige vijf docenten ligt die
verhouding andersom: daar zijn docentelicitaties juist langer dan de informatieve
beurtreeksen. Ook wordt het profiel van de scheikundedocent weer helderder: bij hem zijn
de docent-elicitaties en informatieve beurtreeksen duidelijk korter dan bij de overige
docenten. Hij geeft betrekkelijk lange directieven. In het algemeen verlengt hij de
beurtreeksen niet om zijn leerstof over te dragen; op dat moment is door hem of een
leerling alweer een nieuw initiatief genomen. Dit weerspiegelt het eerder geschetste beeld
van het onrustige verloop van deze vaklessen. De aardrijkskundedocent onderscheidt zich
in de lengte van de zijn begripscontroles. Deze zijn voor hem een didactisch middel om in
reactie op een antwoord zelf nieuwe informatie te geven. Ook in de lengte van de docent-
elicitaties is deze strategie terug te zien. De biologiedocente houdt haar begripscontroles
veel korter en beperkt ze tot een snelle omschrijving of een synoniem voor het bevraagde
woord. Bij haar zijn de docent-elicitaties en docent-informatieven nog iets langer dan bij
de aardrijkskundedocent. De wiskundedocent is steeds lang aan het woord. Zijn reacties

lengte beurtreeksen
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op vragen van leerlingen zijn aanzienlijk korter dan wanneer hij zelf het initiatief neemt
om leerlingen bij de les te betrekken. De beurtreeksen waarin hij vragen aan de klas stelt
zijn de langste van alle vakken. Hij houdt steeds de leerlingen aan de praat tot een
opdracht tot een goed einde is gebracht. Dat kan bij wiskunde lang duren, door alle
denkstappen die bij een opdracht moeten worden gezet.

4.2.6 Conc[usies ten aanzien van initiatieven in de interactie
Het globale patroon in de geobserveerde vaklessen is dat een derde van de interactie
voortkomt uit docent-informatieven en -directieven. Deze passages zijn te kenmerken als
eenrichtingverkeer van de docent tegen de klas, niet bedoeld om leerlingen actief te
betrekken bij het gesprek. Een derde van de interactie komt voort uit docent-elicitaties en
docent-begripscontroles en een derde uit leerlinginitiatieven. In dit algemene beeld zijn
geringe afwijkingen per vak gevonden. Natuurkunde is het meest afwijkend (zie figuur
4.6), vooral door de afwezigheid van docent-elicitaties en -begripscontroles. De gezamen-
lijke interactie die in deze lessen plaatsvindt komt bijna geheel voort uit leerlinginitiatie-
ven.

Leerlingen kunnen meepraten in de les op basis van vragen van docenten of op eigen
initiatief. Wanneer de herkomst van de uitingen wordt nagegaan, blijkt dit eigen initiatief
van groot belang te zijn. Meer dan de helft van de leerlinginbreng komt voort uit eigen
initiatieven, minder dan de helft uit docentinitiatieven. Initiatieven van leerlingen kunnen
echter evenzeer tot docentinbreng leiden: bij scheikunde is dat bijvoorbeeld meer dan bij
andere vakken het geval. Als leerlingen zelf initiatief nemen, hoeft dat er niet toe te
leiden dat ze zelf ook veel meepraten. De natuurkundelessen zijn hier een illustratie van:
de docent geeft lange uitleg in directe reactie op de, overigens schaarse, leerlingvragen,
maar leerlingen komen daarbij weinig meer aan het woord.

In de lengte van beurtreeksen, gemeten in het aantal uitingen dat op een initiatief volgt,
zijn grote overeenkomsten tussen vakken te zien. Leerlinginitiatieven leiden in het
algemeen tot kortere beurtreeksen dan docentinitiatieven. Begripscontroles zijn korter dan
elicitaties. De afwijkingen op dit patroon geven inzicht in de specifieke interactieroutines
binnen een vak. Opvallend zijn de lange docent-informatieven bij natuurkunde en de korte
docent-elicitaties. Bij aardrijkskunde wordt onderstreept dat de docent vragen veelwldig
als didactisch hulpmiddel gebruikt: de docent-elicitaties en vooral de docent-begripscon-
troles zijn relatief lang en ook leerlingelicitaties zijn langer dan gemiddeld bij andere
vakken.

In het geschetste globale beeld van initiatief van docenten en leerlingen en de daarop
volgende inbreng van beiden, zijn diverse nuances aan te brengen. De diverse lesfrag-
menten blijken daarbij een factor van betekenis te zijn. De dominantie van verschillende
typen beurtreeksen verschilt namelijk binnen deze onderwíjssituaties. Er lijkt daarbij
sprake van een onderling verband tussen de mate waarin docenten contact zoeken via
elicitaties en begripscontroles en de mate waarin leerlingen dat doen. De lesfragmenten
zijn als het ware tonelen waarbij dezelfde acteurs verschillende rollen spelen. De
momenten van zelfwerkzaamheid vormen de gunstigste context voor leerlingen om
inítiatieven te nemen. De verdeling van de rollen in de overige lesfragmenten weerspie-
gelt de routines van de docenten.
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4.3 Initiatief en intensiteit van de interactie

4.3.1 Het belang van intensiteit
Als de communicatie eenmaal op gang is gebracht met een eerste initiatie van docent of
leerling, kan de interactie nog vele vormen aannemen: een vraag van een leerling kan
door de docent afgekapt worden of tot een lange beurtuitwisseling leiden. Ook een vraag
van de docent kan kort of lang besproken worden. Die lengte is tot dusver in uitingen
uitgedrukt. Voor de intensiteit van de interactie vormen zetten een betere maat. Een zet is
in hoofdstuk 2.5.4 gedefinieerd als een of ineer uitingen die binnen een beurtreeks een
initiërende, reagerende of evaluerende functie hebben.

Er zijn in het verzamelde materiaal ettelijke voorbeelden te vinden van beurtreeksen
waarin na de derde zet pas duidelijk wordt wat de bedoeling van de vraag is geweest. Het
is veelal de leerling die de onduidelijkheid signaleert en soms expliciet om extra uitleg
vraagt. Ter illustratie volgen hier twee fragmenten, uit een aardrijkskunde- en een
biologieles. De zetten zijn met I(Initiatief), R(Reactie) en E(Evaluatie, ook wel
Terugkoppeling) aangeduid.

AARD-8, Toelichting nieuwe stof, over de Watersnoodramp in Zeeland. Leerlingelicitatie.
~`DOC: Mehmet, de vraag.

I1 ~`MEH: wanneer was overstroming?
R1 ~DOC: uh 1953. ja er staa[ een datum bij en ik uh ik dacht dat het in uh februari

was. ik weet het niet precies uit m'n hoofd.
12 ~`MEH: maar hoe laat?
R2 ~`DOC: ik zou het niet weten.

qacom: er volgt gegniffel door de andere leerlingen.
~`DOC: nee luister goed luister ik vind het geen dornme vraag.

I3 ~`MEH: kíjk uh s[raks slapen ze daar dan ...
R3 ~`DOC: ja ik denk dat het pro- dat uh veel mensen zijn verdronken omdat ze dan

dat ze ook overvallen zijn eigenlijk. uh ik denk dat het helemaal het is
helemaal geen slechte vraag. ik denk dat het 's nachts is gebeurd en veel
mensen. dachten dat ze veilig achter die dijken zaten.

I4 ~`MEH: dan slapen ze toch!
R4 ~`DOC: ja dan slapen ze toch en dan verdrinken ze.
E4 ~`DOC: goede vraag is dat Mehmet.

De docent is geneigd eerst direct de vraag zelf te beantwoorden. Maar Mehmet bedoelde
iets anders en herformuleert zijn vraag van "wanneer" in "hoe laat". Hij neemt nog een
derde keer het woord om meer uitleg van de docent uit te lokken: "kijk straks slapen ze
daar..." . Dan volgt uiteindelijk een antwoord dat hem tevreden stelt. De langere
beurtwisseling was voor hem nodig om antwoord op zijn vraag te krijgen. Is een
beurtreeks al eerder afgesloten of door een volgend docentinitiatief ingehaald, dan krijgt
de leerling geen kans tot het bijsturen van de docent in de vorm van dit soort signalen.

Ook het fragment, opgenomen in het voorwoord van dit boek, is een illustratie van het
belang van intensievere beurtwisselingen. In dat fragment, afkomstig uit biologie-les 4,
gebeurt het volgende.
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BIO- Bespreking gemaakte oefenvragen.
~`DOC: En vraag zes. Mohammed.
~MOH: f" Welke invloed heeft voedingsvezel op de werking van de spieren in de

wand van het darmkanaal? bevordert de werking van de spieren dat 't
makkelijker erdoorheen gaat

'DOC: Ja, die bevordert, stimuleren de spieren om ze goed... Die moe[ een
prikkel krijgen, en op basis van die prikkel kunnen ze zich samentrekken
en ontspannen. Die spieren hebben dus eerst een prikkel gehad en die
vezels geven die prikkel aan dat darmkanaal. Daardoor wordt het voedsel
beter bewogen

~`JER: Juf ik heb ze worden soepeler.
~`DOC: Nee. Die vezels zitten in het eten he, daar gaat het om. Voedselvezels.
~`MOH: Wat is 't dan?
~DOC: Wat jij gezegd hebt. Ze stimuleren de spieren.
~TOL: Stimuleren de spieren?
~`DOC: Ze stimuleren de werking van de spieren. Of ze prikkelen de werking van

de spieren.
~`LEE: Prikkel?
~`DOC: Een prikkel geven.
~`LEE: Wat betekent dat?
~DOC: Ja wat betekent een prikkel geven?
~com: maakt een gebaar waarbij ze zich in de arm prikt
~DOC: Dat is een prikkel. lemand aanraken.
~`LEE: ja maar wat -
~`DOC: Ook die spieren. snap je?
~`LEE: Nee ik snap het niet.
~`TOL: Ik snap het ook niet.
~DOC: Tolga dan probeer ik het nog even een keertje uit te leggen. Wie snapt een

prikkel geven aan die spieren niet? {tll We hebben gezegd, dan wil ik het
even uitleggen nog. Heel kort. Hier.

qocom: Gaat naar het bord en tekent een stukje darmkanaal met voedselórokjes
erin

~`TOL: Maakt niet uit welke darm 't is?
~`DOC: Dat is bijvoorbeeld het darmkanaal. We stellen even de dunne darm voor.

Het voedsel moet verder gaan. Dus hier zitten de spieren in. Hier zit je
voedsel in. En voedsel dat vezelrijk is ...

~`TOL: Wat is vezel?
~`DOC: Ja Ik denk dat dat het probleem is. Wat is ve- wat is een vezel?

De eerste docentelicitatie is vrij kort. Daarop volgt een vraag van Jermain die controleert
of zijn antwoordalternatief ook goed is. Deze vraag leidt tot een intensieve beurtwisseling.
"Wat is het dan?" is de eerste blijk van onduidelijkheid bij de leerling. Het antwoord van
de docent leidt tot een tweede signaal van onbegrip betreffende "stimuleren", en een
derde rond "prikkel". De docente betrekt de klas bij de bespreking met haar vraag "wie
snapt een prikkel geven niet" waarna uiteindelijk een vierde onbekende een goed begrip in
de weg blijkt te staan, namelijk "vezel". Het is duidelijk dat inbreng van de leerlingen op
dit moment noodzakelijk was om tot goed begrip te komen: de docente had deze onduide-
lijkheid niet voorzien en de oorzaak ervan kwam pas door een intensieve interactie in een
initiërende zet van een leerling naar boven.

Deze voorbeelden geven steun aan de veronderstelling dat de lengte van een beurtreeks in
aantal zetten de kans vergroot dat bestaande onduidelijkheden worden opgeheven. Hoe
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meer zetten er binnen een beurtreeks gedaan worden, hoe sterker er door de betrokken
sprekers gezocht wordt naar wederzijds begrip. In dat geval kan gesproken worden over
betekenisonderhandeling. Bepaling van het aantal zetten binnen beurtwisselingen geeft een
indicatie van de intensiteit van de interactie.

4.3.2 Intensiteit binnen lesfragmenten
Om de vijf vakken goed te kunnen vergelijken zijn binnen de lesprotocollen drie typen
lesfragmenten onderscheiden:

~ Uitleg van nieuwe stof Hieronder vallen ook uitleg met aantekeningen en uitleg
met demonstraties.

~ Zelfstandige verwerking van de stof. Hieronder vallen de fragmenten waarin
leerlingen buiten klasseverband, dus individueel of in duo's, verwerkingsopdrach-
ten uitvoeren. Ook de scheikundepraktika zijn hierbij meegerekend.

~ Klassikale verwerking van de stof. Hieronder vallen ook klassikale verwerking met
aantekeningen of demonstraties.

In de volgende figuren wordt de intensiteit van de interactie binnen de drie typen
lesfragmenten per vak vergeleken. De docent-informatieven en -directieven zijn buiten
beschouwing gelaten, omdat deze beurtreeksen als eenrichtingverkeer te kenschetsen zijn.
De vergelijking betreft zodoende docent-elicitaties en -begripscontroles en leerling-
elicitaties en -begripscontroles. In figuur 4.10 zijn als eerste de resultaten uit de biologie-
lessen weergegeven.

Figuur 4.10 Gemiddeld aantal zetten in beurtreeksen bij biologie tijdens uitleg nieuwe stof,
zelfstandige verwerking en klassikale verwerking

intensiteit beurtreeksen biologie
iz

io

e;
TYPE BEURTREEKS

Q LEERLBEGRIPSCONTROLE
. LEERLING-ELJCITATIE
. DOC.BEGRIPSCONTROLE
~ DOCENT-ELICITATIE
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In de klassikale lesfragmenten bij biologie is de intensiteit van door de docent geïnitieerde
beurtreeksen duidelijk groter dan in beurtreeksen die door de leerlingen ingezet zijn.
Begripscontroles van leerlingen leiden tot zeer korte beurtreeksen. De begripscontroles
van de docent zijn tijdens de uitleg van nieuwe stof aanzienlijk langer dan bij de behande-
ling van gemaakte opdrachten; ze lijken tijdens de uitleg meer een didactísche functie te

112



Hoofdstuk 4 Initiatief tot inbreng: beurtreeksen en zetten

hebben, terwijl ze tijdens de behandeling van gemaakte opdrachten vaker de afsluiting van

een fragment begrenzen. In de biologielessen komt de meest intensieve interactie voort uit

docentelicitaties bij de behandeling van oefenvragen; beurtreeksen bestaan dan gemiddeld
uit meer dan 10 zetten. Ook is het effect opvallend van leerlinginitiatieven tijdens de niet-
klassikale fragmenten: de intensiteit is onder die condities aanzienlijk groter dan in
overige fragmenten. I.eerlingvragen leiden tot beurtreeksen van gemiddeld meer dan acht
zetten. Er lijkt hier sprake te zijn van complementaire verhoudingen: de docent neemt de

initiatieven tijdens klassikale fragmenten en bouwt die beurtreeksen uit, de leerling doet
dat tijdens de zelfwerkzaamheid.

De intensiteit van de interactie bij scheikunde is als volgt weer te geven.

Figuur 4.11 Gemiddeld aantal zetten in beurtreeksen bij scheikunde tijdens uitleg nieuwe stof,
zelfstandige verwerking en klassikale verwerking

intensiteit beurtreeksen scheikunde
iz -

i TYPE BEURTREEKS
~ LEERLBEGRIPSCONTROLE

I ~ LEERLING-ELICITATIE
I . DOC.BEGRIPSCONTROLE
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De gemiddelde intensiteit van de interactie ligt bij scheikunde duidelijk lager dan bij

biologie. De docentelicitaties bedragen bij klassikale uitleg ruim vijf zetten, tijdens

klassikale verwerkingsactiviteiten krap acht. Begripscontroles zet de docent minder in als

didactisch middel om met leerlingen over de stof aan de praat te komen. Ook de
leerlingelicitaties leiden tot minder intensieve interactie. Ook bij scheikunde is sprake van

tegengestelde verhoudingen in intensiteit in klassikale en niet-klassikale lesfragmenten,
wanneer docent- en leerlingelicitaties vergeleken worden. Het effect is echter minder
pregnant dan bij biologie. De grens tussen klassikale communicatie en communicatie
tussen docent en een individuele leerling is in dit vak ook minder duidelijk, zoals eerder

is beschreven.
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Figuur 4.12 Gemiddeld aantal zetten in beurtreeksen bij aardrijkskunde tijdens uitleg nieuwe
stof, zelfstandige verwerking en klassikale verwerking

intensiteit beurtreeksen aardrijkskunde
~2 - -

TYPE BEURTREEKS

0 LEERLBEGRIPSCONTROLE
. LEERLING-ELICITATIE
~ DOC.BEGRIPSCONTROLE
. DOCENT-ELICITATIE
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Het beeld van de aardrijkskundelessen vertoont grote overeenkomsten met dat van de
biologielessen: docentinitiatieven leiden tot intensievere interactie tijdens de klassikale
fragmenten, de leerlinginitiatieven doen dat tijdens de individuele verwerkingsactiviteiten.
Ook de gemiddelde intensiteit ligt vrijwel gelijk bij aardrijkskunde en biologie. Docenteli-
citaties en -begripscontroles bestaan gemiddeld uit ruim zes zetten. De meest intensieve
interactie vindt plaats binnen de klassikale verwerking vanuit docentelicitaties en duren
gemiddeld bijna tien zetten. Ook de aardrijkskundedocent gebruikt de begripscontroles als
middel om met leerlingen te praten meer tijdens uitleg van nieuwe stof dan op andere
momenten.

Opvallend is dat de elicitaties van leerlingen ook al tijdens klassikale uitleg van nieuwe
stof tot vrij intensieve interactie leiden: deze beurtreeksen zijn gemiddeld zes zetten lang.
Als ze begripscontrolerende vragen stellen, leidt dat bij individuele opdrachten tot
aanzienlijk intensievere interactie met de docent dan bij klassikale momenten: de
gemiddelde lengte loopt dan op van 2 tot ruim acht zetten.

De intensiteit van de interactie binnen beurtreeksen bij natuurkunde levert het beeld op,
weergegeven in figuur 4.13. Over de hele linie is de interactie bij natuurkunde veel
minder intensief dan bij de eerder besproken vakken. De langste beurtreeksen, uitgedrukt
in zetten, komen voort uit docentelicitaties bij de bespreking van oefenvragen, maar tellen
dan slechts 7 zetten. Tijdens de uideg van nieuwe stof is de intensiteit van de interactie
gering en het verschil tussen leerling- en docentinitiatieven in intensiteit heel miniem.
Leerlinginitiatieven worden niet door de docent benut om aan de praat te komen: de
intensiteit ervan is uiterst laag, zeker ook tijdens de klassikale verwerkingsactiviteiten.
Verrassend is dat bij het maken van opdrachten de meest intense interactie voortkomt uit
begripscontroles van de docent, maar hieraan kunnen gezien de beperkte omvang van de
communicatie in dit lesfragment geen verdere conclusies verbonden worden.
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Figuur 4.13 Gemiddeld aantal zetten in beurtreeksen bij natuurkunde tijdens uideg nieuwe stof,

zelfstandige verwerking en klassikale verwerking

intensiteit beurtreeksen natuurkunde
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Bij wiskunde tenslotte is de intensiteit in aantallen zetten binnen beurtreeksen als volgt

weer te geven.

Figuur 4.14 Gemiddeld aantal zetten in beurtreeksen bij wiskunde tijdens uitleg nieuwe stof,

zelfstandige verwerking en klassikale verwerking.

intensiteit beurtreeksen wiskunde
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Bij wiskunde is net als bij biologie en aardrijkskunde een tegengestelde verhouding te zien

in de intensiteit van docent- versus leerlinginitiatieven binnen klassikale versus niet-
klassikale lesfragmenten. Tijdens uitleg van nieuwe stof wordt intensief vanuit docentelici-

taties gepraat, gemiddeld bestaan deze uit negen zetten; dit aantal valt bij niet-klassikale

fragmenten terug tot ruim drie zetten en is dan bij klassikale verwerking weer op het oude
hoge aantal terug. Leerlingvragen leiden daarentegen tot betrekkelijk weinig-intensieve
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interactie in klassikale lesfragmenten, maar bestaan bij de zelfwerkzaamheid uit meer dan
zes zetten. Voor leerlingbegripscontroles is het verschil in intensiteit tussen lesfragmenten
in afgezwakte vorm zichtbaar. Begripscontroles van de docent leiden niet tot intensieve
interactie. AI eerder is aangegeven dat de docent bij een dergelijke vraag leerlingen niet
aanzet tot het zelf verwoorden van onduidelijkheden, maar verbale of non-verbale
signalen van onbegrip oppakt om tot nieuwe uitleg over te gaan.

4.3.3. Conclusies ten aanzien van de intensiteit van de interactie
Een vergelijking van de vijf vakken met betrekking tot de intensiteit van beurtreeksen
tijdens uitleg van nieuwe stof, zelfstandige verwerking en klassikale verwerking maakt het
volgende duidelijk.

Zoals te verwachten viel, is er een duidelijke samenhang tussen de intensiteit van de
interactie, uitgedrukt in aantal zetten binnen beurtreeksen, en de aard van het lesfragment.
De meest intensieve interactie doet zich voor tijdens de klassikale verwerking van
oefenvragen, waarbij docentelicitaties het startpunt vormen. Bij biologie en aardrijkskunde
leiden docentelicitaties dan bijvoorbeeld tot beurtreeksen van meer dan tien zetten.
Leerlinginitiatieven leiden vooral tot intensievere interactie tijdens de niet-klassikale,
zelfstandige verwerkingsmomenten. Uit begripscontroles van docent en leerling komt een
minder intensieve beurtwisseling voort dan uit elicitaties.

Een duidelijke wisseling in intensiteit van de communicatie vanuit de verschillende
initiatieven duidt op een geprononceerder, bewuster gebruik van interactiemiddelen in de
betreffende lessen. Dergelijke patronen zijn met name te zien binnen biologie, aardrijks-
kunde en wiskunde. De lengte van docentelicitaties in zetten en die van leerlingelicitaties
zijn bij deze vakken complementair aan elkaar: waar bij uitleg en klassikale verwerking
docentinitiatieven tot de meest intensieve interactie leiden, komt een vergelijkbare
intensiteit bij het zelfstandig verwerken van stof voort uit leerlinginitiatieven. Leerlingen
en docent lijken ruimte te geven aan elkaars initiatieven, waarbij een duidelijke rolverde-
ling over lesfragmenten geldt. Voor natuur- en scheikunde is deze tendens wel aanwezig,
maar minder pregnant. Bij scheikunde is de intensiteit van de interactie, voortkomend uit
docent-begripscontroles opvallend laag, bij natuurkunde zijn docentelicitaties opvallend
kort.
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5. FUNCTIONELE EN FORMELE KENMERKEN VAN UITINGEN

5.1 Inleiding

In de vorige hoofdstukken is beschreven wanneer, in welke mate en op wiens initiatief
docenten en leerlingen deelnemen aan de klasse-interactie. Daaruit kwam naar voren dat
de inbreng van leerlingen in verhouding tot die van de docent zeer beperkt is. Niet alleen
leveren zij een veel kleiner absoluut aantal uitingen; als ze aan het woord zijn duurt hun
beurt meestal maar een enkele uiting. Docenten zijn veel meer en ook veel langer aan het
woord. Deze patronen variëren enigszins tussen vakken en tussen typen lesfragmenten. De
aard van de leerling- en docentinbreng kan nauwkeuriger worden gekarakteriseerd door
afzonderlíjke uitingen te bekijken. Dit hoofdstuk behandelt de functionele en formele ken-
merken van de inbreng van docent en leerlingen op uitingsniveau. De werkwijze daarbij
wordtin deze paragraaf weergegeven.

De algemene onderzoeksvraag waarop hier een antwoord wordt gezocht luidt:
Ill Welke functionele en formele kenmerken hebben de uitingen van leerlingen en de

reacties van de docent daarop?
In de analyses van de lesprotocollen zijn aan elke uiting één of twee codes toegewezen
waarmee de voornaamste functie wordt aangeduid. Het gehanteerde codeersysteem is in
2.5.5 beschreven. Deze gedetailleerde codes zijn vervolgens gegroepeerd in vijf catego-
rieën. De eerste categorie betreft functies met betrekking tot het regelen van de interactie;
hierbij gaat het om het op gang krijgen en houden van de interactie, dus om de hantering
van het beurtwisselingsapparaat. De tweede categorie bestaat uit informatie- en antwoord-
functies. Hierbij gaat het om informatie over de inhoud van het vak en over de structuur
van de les, gegeven op eigen initiatief of als reactie op een gestelde vraag. De derde
categorie omvat vraagfuncties; deze behelzen allerlei verzoeken en inhoudelijke vragen.
De vierde categorie zijn de terugkoppelingsfuncties; directe reacties op eerdere inbreng ter
evaluatie daarvan. De laatste categorie betreft de directieven. Een uitgebreid overzicht van
de toegekende functies is gegeven in 2.5.5. De verdeling van de uitingen van docenten en
leerlingen over die categorieën geeft een beeld van de functie van ieders inbreng in de
lessenreeksen.

Daarnaast zijn er met betrekking tot de functie van uitingen specifieke vragen gesteld.
Als inbreng van leerlingen zo belangrijk is, is het interessant te bezien hoe de docenten
deze inbreng proberen te stimuleren. Aan de praat blijven binnen beurtreeksen verhoogt de
intensiteit van die beurtreeksen. Die intensiteit is voor het tot stand komen van uitgebreide
betekenisonderhandeling essentieel, zo is betoogd in hoofdstuk 4. Daarom zijn de functies
van de docentuitingen binnen de 'docent-elicitaties' nader bekeken op stimulerende dan
wel ontmoedigende signalen aan leerlingen.
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De vakdocent heeft impliciet ook een rol als taalleraar. Deze rol kan expliciet worden
als aspecten van het taalgebruik in het vak met nadruk besproken worden. Om te bezien in
hoeverre dat ook daadwerkelijk voorkomt, zijn onder de docentuitingen de 'meta-linguïsti-
sche' uitspraken geteld en naar inhoud gekarakteriseerd.

Bij vrijwel alle initiatieven van leerlingen gaat het om vragen. Een nadere beschouwing
van deze vragen kan aangeven welke behoeften aan verduidelijking zij hebben in de
lessen. Binnen de leerlinguitingen met een vraagfunctie is daarom meer in detail bekeken
om welk soort vragen het daarbij gaat. Deze zijn ingedeeld in de categorieën 'procedurele
vragen', 'verhelderingsvragen' en 'verdiepingsvragen'. Procedurele, niet-inhoudelijke
vragen betreffen het lesverloop: 'moet je dat opschrijven?' is er een voorbeeld van.
Leerlingen stellen procedurele vragen om het verloop van de les te kunnen volgen en te
weten wat ze moeten doen. Verhelderingsvragen betreffen herhaling van wat is gezegd,
controle of iets goed is verstaan, of ze vragen naar de betekenis van een geïsoleerd woord.
Een verdiepingsvraag behelst een nadere inhoudelijke uitwerking van het besproken
thema. Het voorleggen van eigen veronderstellingen valt hier bijvoorbeeld onder. 'Maarje
hebt toch ook bacterieën die niet slecht zijn?' is een voorbeeld van een dergelijke verdie-
pingsvraag. Verondersteld is dat de volgorde procedurele, verhelderings- en verdiepings-
vragen een toename in inhoudelijke betrokkenheid van leerlingen bij de lesstof weer-
spiegelt. De derde categorie van verdiepingsvragen duidt op een grotere inhoudelijke
betrokkenheid van de leerlingen bij de lesstof: ze vragen naar nieuwe verbanden, leggen
eigen verklaringen voor aan de docent. Hier blijken leerlingen de stof inhoudelijk aan het
verwerken te zijn.
Met deze gegevens worden de volgende deelvragen beantwoord:

a. welke functie hebben de uitingen van docent en leerlingen'?
b. in hoeverre schenkt de docent expliciet aandacht aan het taalgebruik in zijn vak?
c. in hoeverre is de docentinbreng gericht op het stimuleren van de leerlinginbreng?
d. in hoeverre stellen leerlingen procedurele vragen, verhelderings- dan wel verdie-

pingsvragen?

Als tweede stap zijn de uitingen bekeken op vormkenmerken. De werkwijze hierbij is in
2.5.5 toegelicht. Als globale maat voor de complexiteit is de gemiddelde uitingslengte
bepaald. Als globale maat voor de woordvariatie is de type-token-ratio vastgesteld, gecor-
rigeerd volgens de formule die Guiraud daarvoor geeft: het aantal types wordt gedeeld
door de wortel uit het aantal tokens (Van Hout en Vermeer 1988). Zo is de verhouding
tussen het totaal aantal gebruikte woorden en woordvormen en het aantal verschillende
woorden in een getal uit te drukken. De vloeiendheid van het taalgebruik van de docenten
is nader gekarakteriseerd door analyse van één langer fragment waarin de docent nieuwe
leerstof toelicht.

Het taalgebruik van de leerlingen is bekeken op de mate van produktiviteit. Als het gaat
om zelf geformuleerde, produktieve uitingen is voorts bekeken of deze afwijkingen van de
gesproken standaardnorm vertonen. In dat geval is de uiting als linguïstisch gemarkeerd
aangeduid. Het onderzoeksmateriaal bleek slechts in beperkte mate de mogelijkheid te
bieden tot een systematische analyse van mondelinge taalproduktie van leerlingen. De
mondelinge vaardigheid die in de les van hen gevraagd wordt is voor een dergelijke
analyse te beperkt in omvang en in produktiviteit: vaak is een enkele uiting, voorgelezen
uit het boek, een voldoende antwoord op een gestelde vraag.
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Met de beschikbare gegevens worden de volgende deelvragen beantwoord:
e. is de complexiteit van de uitingen van docenten en leerlingen in de vijf vakken

vergelijkbaar?
f. in hoeverre zijn de leerlinguitingen door henzelf produktief geformuleerd?
g. in hoeverre zijn door leerlingen zelf geformuleerde uitingen linguïstisch gemarkeerd'?

Vanuit taalverwervingsoogpunt is juist de directe relatie tussen de uitingen van de tweede-
taalleerders en die van de docent als voorbeeld van groot belang. In 5.4 wordt daarom
nader ingegaan op docentuitingen die fungeren als reactie op linguïstisch gemarkeerde
uitingen van leerlingen. Docentuitingen waarvan de functie een vorm van 'terugkoppeling'
is, zijn per vak nader geanalyseerd. Speciaal is onderzocht in hoeverre docenten expliciet
aandacht besteden aan de formuleringen van leerlingen, met name wanneer daar iets
opvallends aan te horen is. Met deze analyse wordt de volgende deelvraag beantwoord:

h. reageert de docent binnen de lessen op lingu~istisch gemarkeerde uitingen van, leer-
lingen door aandacht te geven aan inhoud of vorm van deze uitingen?

In figuur 5.1. wordt schematisch weergegeven op welke aspecten de uitingen van docenten
en leerlingen worden besproken.

Figuur 5.1 Overzicht van besproken aspecten van docent- en leerlinguitingen

docentuitingen leerlinguitingen

Functionele kenmerken Interac[ieregulerend Interactie-regulerend

Vragend Vragend, w.o.
Procedureel
Verhelderend
Verdiepend

Infonnerend, w.o.
me[alinguïstisch commentaar

Terugkoppelend
w.o. inbreng stimulerend

Informerend

Terugkoppelend

Formele kenmerken Gemiddelde uitingslengte Gemiddelde uitingsleng[e

Woordvariatie Woordvariatie

Reac[ie op gemarkeerde leerling- Produktiviteit
uitingen Linguïstisch gemarkeerdheid
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5.2 Uitingen van de docenten

5.2.1 Functie van~docentuitingen
Van elke docentuiting is in de analyses één voornaamste functie bepaald, terwijl bij 11 ~
van de uitingen een tweede functie is aangegeven. Figuur 5.2 geeft een overzicht van de
voornaamste functies van de docentuitingen in de vijf vakken, gegroepeerd in de catego-
rieën 'interactie-regulerende functies', 'vraagfuncties', 'antwoord- en informatieve func-
ties' en 'terugkoppelende functies'. Een compleet overzicht van onderscheiden functies
onder deze noemers is in 2.5.5 opgenomen.

Figuur 5.2 Functies van de uitingen van de vijf docenten naar categorie in percentages

functies docentuitingeni~ - - . '
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. DIRECTIEF ~
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. INTERACTIEREGULEREND U ~ ~
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BIOLOGIE SCNEIK. MRDR.K. NATUURK. WISKUNDE

In grote lijnen zijn de functies van de uitingen van de vijf docenten vergelijkbaar. Meer
dan de helft van de uitingen is infotmerend, al dan niet als antwoord op gestelde vragen.
Tussen 20 en 27q is op het regelen van de interactie gericht: beurten verdelen, leerlingen
aanmoedigen of afremmen. Verder valt op dat de docentuitingen betrekkelijk weinig
gericht zijn op 'terugkoppeling', dat wil zeggen expliciete beoordeling en becommentari-
ering van leerlinginbreng. Voor natuurkunde ligt dit percentage het laagst, 3~, voor
aardrijkskunde het hoogst, 12 ~, voor de overige vakken is het percentage circa 7 q.

Er zijn echter in de vijf vakken ook op dit niveau verschillen te constateren. De meest
opvallende afwijking ten opzichte van het algemene beeld is te zien in de natuurkundeles-
sen. Ook op dit analyseniveau ontstaat het beeld van een docent die nauwelijks vragen
stelt, maar vooral informatie geeft. In meer dan driekwart van zijn uitingen geeft hij
informatie of antwoord. Het aandeel interactieregulerende uitingen ligt lager dan bij de
andere vakken. Dit is te verklaren uit de geringe interactie die met de leerlingen plaats-
vindt: er hceft dan ook weinig aandacht aan beurttcewijzing en dergelijke gegeven te
worden. De docent reageert in zeer beperkte mate op inbreng van leerlingen, nog geen
drie procent van zijn uitingen is op dergelijke terugkoppeling gericht.

Ook bij wiskunde is het aandeel vraagfuncties in de docentinbreng betrekkelijk gering,
namelijk S~o. Iets boven het gemiddelde van de vijf docenten ligt het aandeel terugkoppe-
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lende uitingen, 9~0. Aan het regelen van de interactie besteedt de docent 151o van zijn
uitingen. Bij scheikunde zijn de informerende en antwoordfuncties weliswaar de voor-
naamste, maar deze hebben een geringer aandeel dan bij de andere vakken, 48~~. De
scheikundedocent besteedt betrekkelijk veel uitingen aan het regelen van de interactie en
aan directieven. Bij aardrijkskunde is vooral opvallend dat een betrekkelijk groot aandeel
(12 ~Io ) van de docentuitingen een terugkoppelende functie heeft.

Ten slotte verdient vermelding dat onder de informatieve uitingen van de biologiedocent
meer dan bij andere vakken meta-opmerkingen te vinden zijn over het verloop van de les,
het verband met eerdere stof, de plaats waar stof in het boek te vinden is, de vraag hoe
opdrachten moeten worden gemaakt enzovoort.

5.2.2 Metalinguistisch commentaar
Binnen de uitingen van de docenten is voorts nagegaan in hoeverre er sprake is van
expliciete aandacht voor de taal van het vak. Deze uitingen zijn in de protocollen geco-

deerd als 'metalinguïstisch'. Absoluut gezien gaat het hier om kleine aantallen uitingen.
Desondanks is het in kwalitatief opzicht interessant te bekijken wat er binnen dergelijke
uitingen wordt gezegd.

De scheikundedocent geeft vrijwel geen aandacht aan de taal van het vak. Bij de overige
vier docenten zijn wel enkele interessante passages te vinden, waarvan enkele voorbeel-
den. De aardrijkskundedocent maakt de meeste metalinguïstische opmerkingen, namelijk
74. Het gaat daarbij meestal om waardeoordelen over het gebruik van bepaalde begrippen,
vooral bij de klassikale bespreking van gemaakte vragen. De docent geeft aan welke
begrippen goed of fout zijn. Vaak geeft hij een beter synoniem. Soms geeft hij aan dat
verscheidene formuleringen mogelijk zijn. Typerende uitspraken zijn: "hooggebergte vind
ik beter", 'je kan beter zeggen... ", "Je kan ook hebben... " je kan zeggen het (de
waterkwaliteit MH) i.r verbeterd, het is schoner geworden, je kan zeggen het is verbeterd "
Blijkens zijn uitspraken is daarbij vooral beknoptheid van belang, maar hij expliciteert
deze norm niet. In een enkel geval betrekt de docent de leerlingen bij het zoeken naar een
betere formulering, zoals in les 1:

AARD-1 Klassikale bespreking gemaakte vraag "op welke drie manieren kunnen oceanen en
zeeën voor de mens van belang zijn?"
~`DOC: het antwoord.
~`ATT: door de grote hoeveelheden vis uit de Noordzee.
~DOC: ja. stop even. hoe kun je dat anders noemen heet kort eigenlijk ? Sadik?
~SAD: visvangst.
~`DOC: ja de visvangst of de zoutwatervisvangst mag je ook hebben. of de zoutwatervis-

serij. hoef je niet een hele zin te gebruiken. heel kort schrijfje op de zoutwater-
visserij. en twee?

~RAM: wat voor visserij?
~DOC: zoutwatervisserij. twee Attika.
~`ATT: ik heb xxx.
~`DOC: nou lees maar even op dan kunnen we het erover hebben JJ.
~`ATT: de scheepvaart xxx.
~`DOC: hoe zou je dat korter neer kuruien zetten.
~`LEE: scheepvaart.
~`DOC: ja scheepvaart. dus nogmaals scheepvaart.
~`ATT: en de kust wordt bezocht door ... toeristen.
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~DOC: ja. Attika de derde nog een keertje.
`ATT: de kust die ll duizenden toeristen trekt.
~DOC: ja. en hoe kun je dat anders noemen.
MLEE: recreatie.
MDOC: ja recreatie. dus nogmaals je kunt het heel kort neeretten de drie punten. dus

zoutwatervisserij scheepvaart en recreatie.

De noodzaak om de antwoorden korter te formuleren dan letterlijk in het boek staat krijgt
verder geen aandacht. Omdat de ruimte in het antwoordenboek herhaaldelijk te beperkt is
om uitgebreide antwoorden uit het boek over te nemen, worden leerlingen ook meermalen
voor de taak gesteld om passages tot hun essentie terug te brengen. Het komt ook voor dat
de docent het nodig vindt dat leerlingen begrippen 'een beetje omschrijven' en juist niet
beknopt weergeven. De leerlingen krijgen dus twee tegenstrijdige richtlijnen.
Opvallend is ook dat de docent soms alledaagse formuleringen vervangt door vaktalige,
maar in andere gevallen precies andersom handelt: vergelijk 'kunshnatig aangelegde, ja
zelfgemaakte, ik vind beter dat je zegt zelfgemaakte heuvels' en de verbetering van het
antwoord 'op de top van de bergen' in 'hooggeóergte vind ik beter eigenlijk'.

Andere reacties op antwoorden betreffen de aanwezigheid van bepaalde kernwoorden:
je had het woordje bodem erbij moeten hebben'. Uit de metalingu~istische opmerkingen
spreekt voornamelijk de autoriteit van de docent bij het goed- of afkeuren van talige
formuleringen: hij stelt de norm. De aandacht voor formuleringen is daarbij beperkt tot
het gebruik van bepaalde vakbegrippen en betreft geen andere schoolse formuleringen.

De biologiedocent maakt 44 keer een opmerking die als 'metalinguïstisch' is gekarakteri-
seerd. De meeste van die opmerkingen betreffen verduidelijkingen van woorden in het
boek, vooral door vaktermen met alledaagse begrippen te vergelijken. Zo vraagt ze 'waar
ken je het woord glazuur van?' 't Is net de kroon van een koning, daarom noem je dat ook
een kroon. ' Deze docent geeft als enige ook expliciet aandacht aan schooltaal, zoals de
formulering onder invloed van. Andere voorbeelden betreffen de lengte van de geformu-
leerde antwoorden of de verklaring van gebruikte begrippen 'waarom heet dit twaalfi~in~~e-
rige darm, omdat dit stukje zo lang is als twaalf vingers'. Ook kan het gaan om een
expliciete vergelijking van de formulering van antwoorden. A1 in eerder weergegeven
passages werd duidelijk hoe zij antwoorden van leerlingen met elkaar vergelijkt en daarbij
expliciet aandacht voor de vorm vraagt: 'dan hoeft die ttveede zin er niet bij'.

De natuurkundedocent reageert op antwoordformuleringen in termen van mooi en lelijk.
Zo zegt hij in reactie op de uit het boek gereproduceerde formulering 'het vermindert het
warmteverlies': 'jij had een hele rnooie zin, het verslechtert, nou dat is niet mooi, Iret
voorkotnt warrntetransport'. En zijn eigen begrip 'goede warmtegeleíders' becommentari-
erend zegt hij 'dat staat misschien nog mooier. ' Ook in dit vak komt taal vooral expliciet
ter sprake waar het synoniemen betreft: 'Het gekke is dat we voor slechte warmtegeleider
een ander woord hebben hedacht en dat zijn isolatoren. Een isolator is een attder ivoord
voor slechte warmtegeleider'.
In les 5 gaat hij expliciet in op conventies in gebruik van vaktaal, namelijk het gebruik
van atkortingen.

NAT-5 Vraagbehandeling
~`LEE: meester die zesendertighonderd kilojoule waar hoort het erbij'? bij energie'?
~`BRE: ja kijk dat is het moeilijke natuurlijk. in de natuurkunde ga je op een gegeven

moment de woorden en de zinnen steeds meer afkorten. ja. dus eigenlijk zou je
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als je een hele mooie zin zou maken dus moeten staan hij heeft driehonderdzes-
tig kilojoule aan energie gebruikt. maar aangezien we dat dus niet doen ... kijk
als ik tegen jou zeg eh hoe lang hoeveel afstand heb je afgelegd`? dan zeg je nou
zesendertig kilometer of zoiets. eigenlijk zou je moeten zeggen ik heb de afstand
van zesendertig kílometer afgelegd. dan heb je alles in één zin opgegeven. dat
doe je niet. je kapt het af. het wordt steeds erger. als ik aan jou vraag hoe oud
ben je? dan zeg je ook vijftien of zestien. dan zeg je geen jaren achter. want dat
weet je automatisch zo. ja dus in de taal ga je steeds meer dingen afkorten. en
dat maakt het zeker als je wat moet leren moeilijker.

De docen[ kwalificeert het gebruiken van afkortingen hierbij als lastig en moeilijk en wijst
niet op de efficiëntie en beknoptheid van vaktaal. Dat aspect is in de aardrijkskundelessen
herhaaldelijk aan de orde geweest, zoals hierboven is beschreven.

De wiskundedocent gaat op diverse momenten uitdrukkelijk in op het gebruik van bepaal-
de vakbegrippen, met name in de weinige tekst in het schoolboek, en de betekenisrelaties
daartussen. Hij doet uitspraken als 'Hier staat eigenlijk drie keer hetzelfde', 'de nveede
regel is in feite qua betekenis hetzelfde als de bovenste regel. ' Opvallend is dat het gebtvik
van vaktaal aan anonieme schoolboekauteurs wordt toegeschreven die pronominaal worden
aangeduid als ze: 'als ze de vergelijking vragen pakken ze deze'. 'Nou, dan zeggen ze...'
'Eigenlijk staat het er een beetje vreemd, als ze gewoon gezegd hadden 'bereken de top'
dan was je klaar. ' In les 14 komt het gebruik van wiskundige termen expliciet aan de
orde:

WIS-14
~`DOC: je moet zo verschrikkelijk veel laten zien. tekenen is berekenen bijvoorbeeld. als

er staat teken dan moet ik alle berekeningen laten zien.
~`WAR: maar meester soms krijgen we in de repetitie ook moeilijke woorden. kunt u

dan voor de repetitie uitleggen?
~`DOC: als het iets is wat je nog nooit gehad hebt natuurlijk. maar als het iets is wat je

gehad hebt dan vind ik dat wel weer een beetje moeilijk bij een repetitie. op het
examen kan dat ook niet.

~LEE: hè?
~`DOC: op het examen kan dat ook niet. dit zijn gewoon algemene wiskundige kreten.

en nou komt dat niet zo vaak voor. dus ik denk als dat zo een keertje in een
sommetje voorkomt ik zou dat bijvoorbeeld in een repetitie doen ach dan zeg ik
dat wel. dan vind ik dat niet zo erg. maar als het heel veel gebeurt dan niet. dus
als je op een repetitie plotseling krijgt van z en je zit dan xxx dan zeg ik ja dat
heb je in de brugklas uit en te na gehad je hebt het in de tweede klas gehad je
hebt het in de derde klas gehad. dan moet je niet gaan zitten zeuren wat Z ook
alweer betekent. dat vind ik een beetje zielig worden.

Al met al is er in de geobserveerde lessenreeksen een beperkt aantal voorbeelden te vinden
van expliciete aandacht voor de taal van het vak. Twee aandachtspunten daarbij die in
verschillende vakken tetugkeren zijn de relatie tussen vaktermen en alledaagse synoniemen
en de noodzakelijke beknoptheid in vaktaalgebruik. De bewuste opmerkingen zijn veelal
beperkt tot het niveau van afzonderlijke vaktermen en gaan niet over het gebruik daarvan
in zinsconstructies of in vaktalige conventies.
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5.2.3 Stimulering van leerlinginbreng
Een andere meer gedetailleerde vergelijking van voorkomende functies is uitgevoerd
binnen de docentelicitaties ín de vijf vakken. De aanpak van de docent bij het stimuleren
van leerlinginbreng is in de vijf vakken bekeken binnen vergelijkbare contexten, namelijk
de klassikale bespreking van gemaakte vragen en daarbinnen de docent-elicitaties. De
docentuitingen kunnen inbreng van leerlingen stimuleren dan wel ontmoedigen, terwijl er
uiteraard ook uitingen zijn die niet zo strikt in een van beide categorieën zijn in te delen.
Dit gedrag is van grote betekenis voor de intensiteit van de interactie: langere beurtreek-
sen verhogen de kans op diepergaande betekenisonderhandeling, is eerder betoogd.

Als inbreng-stinuslerend zijn de volgende functies aangemerkt: een oproep tot inbreng
('wie'?'), een aansporing tot inbreng ('toemaar'), een aanwijzing ('denk eens aan..'), een
positieve beoordeling van leerlinginbreng, een reïnitiatie binnen een beurtreeks en een
inhoudelijk commentaar op een gegeven antwoord. Als inbreng-ontmoedigend zijn aange-
merkt: een negatieve beoordeling van leerlinginbreng, een invulling van het beoogde
antwoord door de docent en een doorgeven van de beurt aan een andere leerling. Tabel
5.1 geeft de absolute aantallen binnen deze context geregistreerde uitingen en de onderlin-
ge verhoudingen weer.

Tabel 5. I Inbrengstimulerende vs. -ontmoedigende docentuitingen binnen docentelicitaties tijdens
klassikale verwerkingsfragmenten

biologie scheikunde aardr.k. natuurk. wiskunde totaal
N q N ~ N ~~ N q N ~~ N q

inbreng-stimulerend 173 88 100 52 561 83 27 68 303 97 1164 82
inbreng-ontmoedigend 23 12 94 48 119 17 13 32 11 3 260 18
totaal 196 194 680 40 314 1424100

Bij aardrijkskunde, wiskunde en biologie is duidelijk dat inbrengstimulerende docentuitin-
gen sterk de overhand hebben boven inbrengontmoedigende. De drie betrokken docenten
zijn veel sterker gericht op het stimuleren van de leerlingen om zelf inee te praten dan op
het bekorten of anderszins ontmoedigen van die inbreng. Bij scheikunde ligt die verhou-
ding vrijwel gelijk: de docent remt even vaak af als hij aanmoedigt. Bij natuurkunde is het
absolute aantal uitingen gering. Daarbinnen is een licht overwicht te zien van positieve
signalen, maar minder dan gemiddeld over alle vakken heen.

Als docenten gegeven antwoorden inhoudelijk becommentariëren, kunnen ze leerlingen
indirect aanmoedigen tot participatie. Deze zijn er immers bij gebaat reacties op hun
inbreng te krijgen waaruit ze de waarde ervan kunnen afleiden. De aardrijkskunde- en
wiskundedocent geven dergelijke rechtstreekse evaluerende opmerkingen het meest. Bij
schei- en natuurkunde valt op dat de docent binnen zijn elicitaties geen direct kommentaar
geeft op de leerlinguitingen.

5.2.4 Formele kenmerken en spreekstijl
Om een globale indruk te geven van de complexiteit van het taalgebruik van de docenten
zijn de gemiddelde uitingslengte en de woordvariatie bepaald. Deze berekeningen zijn
voor een deel uitgevoerd met behulp van de CLAN-programma's uit CHILDES (Mac-
Whinney 1995) (zie 2.5.2). De resultaten daarvan zijn weergegeven in tabel 5.2.
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Tabel 5.2 Gemiddelde uitingslengte (GUL) en WoordvariatielGuiraud van de docentuitingen
binnen de vijf vakken

Biologie Aardrijks- Scheikunde Natuurkunde Wisk~unde
kund~

Uitingen 2332 3622 1883 1631 4852
Woorden 16624 31243 12569 14108 36375
Types 1469 2367 1604 1510 1737

GUL 7.13 8.63 6.68 8.65 7.50
Standaarddeviatie 4.67 7.13 5.11 6.00 5.25

Woordvariatiel 11.40 13.38 14.31 12.71 9.11
Guiraud

De gemiddelde uitingslengte van de docenten ligt rond de zeven woorden, maar kan
blijkens de standaarddeviatie sterk verschillen. Vooral bij aardrijkskunde is sprake van
grote variatie in uitingslengte. Grote verschillen zijn te zien in de verhouding tussen het
gebruikte aantal woorden (tokens) en het gebruikte aantal verschillende woorden. Na
correctie voor de omvang van het bestand kan dit cijfer geïnterpreteerd worden als globale
maat voor de redundantie van het taalgebruik van de docent. De taal van de scheikundedo-
cent en de aardrijkskundedocent blijkt veel minder redundant te zijn dan die van de
wiskundedocent. Ook bij de natuurkunde- en biologiedocent is de woordvariatie kleiner en
de redundantie relatief groter. Begrippen in de lessen worden bij biologie, wis- en natuur-
kunde vaker herhaald dan bij aardrijkskunde en scheikunde. Bij dit laatstgenoemde vak
kan het gebeuren dat nieuwe centrale begrippen een enkele maal worden genoemd en
toegelicht en vervolgens niet meer terugkomen. In hoofdstuk 6 worden daarvan voorbeel-
den gegeven.

Hieronder is van elke docent een voorbeeldfragment opgenomen ter karakterisering van
diens spreekwijze.

Aardrijkskunde, les 2, Uitleg nieuwe stof
~`DOC: we gaan nu eerst even kijken naar die foto die je daar ziet. dat is een rioolwa-

terzuiveringsinstallatie, kan je zeggen. uh het water van de riolen komt daar
tezamen en men ... als je die grote bakken ziet daar pompt men ut in en daar
ligt het een tijdje in en dan ga- la- uh bezinkt eerst vuil het vuiligheid erin he,
dat bezinkt naar de bodem toe, dat haalt men er wel vast uit. en men pompt er
ook veel zuurstof in om ervoor te zorgen dat de diertjes die bacteriën erin leven
automatisch de vuiligheid gaan afbreken uh in het water. Nou, natuurlijk, je heb
allerlei soorten vuiligheid, maar dan denk je vooral aan organisch vuil. orga-
nisch vuil is eigenlijk in feite wat geleefd heeft ken je zeggen, dat levend eigen-
lijk is, en daarnaast probeert men ander manier, bijvoorbeeld met filters. je
moet denken aan gewoon aan wat je ook in het in het in bij koffiezetten gebeurt,
men probeert daar uhm door filters probeert men ook de vuiligheid eruit te
zeven ken je beter zeggen. dus nogmaals uh daar in zo'n uhm rioolwaterzuive-
ringsinstallatie wordt het water voor een groot gedeelte gezuiverd, men kan niet
altijd alles eruit halen, men uh probeert het voor een groot gedeelte te zuiv- en
dan wordt het teruggepompt in het oppervlaktewater da[ zie je daarnaast liggen
en dan wordt gewoon daarin gepompt.
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Biologie les 6, Uitleg nieuwe stof
~DOC: en die galsap is heel belangrijk. die galsap maakt namelijk voordat vet verteerd

kan worden in de alvleesklier in die eh twaalfvingerige darm dat vet verteerd
kan worden. daar gaa[ die galsap van grote vetdruppeltjes hele kleine maken.
dat zie je in afbeelding twintig. een groot druppeltje en dat wordt allemaal in
hele kleine druppeltjes opgesplitst.

`locom: ntunkt een tekenirtg erbij op het bord vnn een groo[ ratdje met pij! tot veel
k(eine rondjes , ~et erorrder enudgeren en ga(sap.

~`DOC: en wie doet dat? galsap. hier. en dat noem je emulgeren.
~`MOH: en wat betekent emulgeren'?
~DOC: emulgeren betekent van grote druppels kleine maken. zodat het dan als het klein

is zo kan het beter opgelost worden.
~LEE: opgenomen toch'?
~`DOC: eerst opgelost. en als het opgelost is kunnen die enzymen weer aangrijpen en

het in kleine druppels beter verteren. een grote druppel is heel moeilijk te
verteren. die kleine heb je weer veel meer van dus die vertering gaat weer
gemakkelijker. en zonder gal is het heel moeilijk vet te verteren.

Natuurkunde les 3, Uitleg nieuwe stof. Geïntroduceerd is de wetmatigheid dat lichte kleuren
warmte afstoten:
~`DOC: een ander punt is als je bijvoorbeeld in de zomer als het mooi weer is met een

wit t-shirtje zou lopen en vijf minuten later trek je dat t-shirtje uit en je zou een
zwart t-shirtje aantrekken dan merk je heel goed het verschil. als het wit is dan
stoot het lekker af. dan is het wel warm misschien maar ook niet zo erg. maar
als het zwart is dan heb je het gewoon hartstikke heet. ja? dus alles wat warmte
af moet stoten dat is wit van kleur. dus bijvoorbeeld alle schilderwerk hier in
Nederland dat maken ze veelal licht van kleur.

`7.com: wijst op kozijnen.
~`DOC: waarom? heel simpel. dan stoot dat ... bijvoorbeeld xxx de buitenkant zeg maar

dat stoot warmte af. en als het warmte afstoot dan kan het ook lang zo heet niet
worden en dan blijft het hout langer goed. dan kan de verf er ook niet afbladde-
ren. dan gaat het goed. maar als je het heel donker van kleur maakt dan komt er
veel meer warmte op.

Scheikunde les 4, Uitleg nieuwe stof
XDOC: ?.7 zuivere stoffen en mengsels. Hafid je ziet getekend bruine bonen en groene

erwten. en als je die twee van elkaar scheidt niet met een lange ij en een t
Ramona dan zie je dat je aan de ene kant bruine bonen en aan de andere kant
groene erwten krijgt. in dit geval in het linker geval zeg maar links naast de pijl
dus de bruine bonen spreken we van een zuivere stof als het ware. want er
zitten alleen maar bruine bonen in. en die groene erwten kun je ook zien als een
zuivere stof want het zijn ook alleen maar groene erwten. nou kun je je iedere
stof opgebouwd denken uit kleine erwtjes. ongeveer zo groot. en dan nog acht-
honderd duizend miljoen maal kleiner dan tussen mijn vingers. iedere stof is
opgebouwd uit hele hele kleine kleine super zeer kleine erwtjes. en die erwtjes
die noemen we ...

~LEE: doperwtjes.
~`LEE: had ik het goed.
~DOC: nee geen doperwtjes geen bruine bonen.
~TOL: moleculen.
~`DOC: moleculen.
l cont: schrijft op bord mo(ecu(en.
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Wiskunde les 14, Demonstratie nieuw soort som
xDOC: b. voor welke gehele waarden van x... nou moeten we effe lezen hè want er

staat daar gewoon nederlandse taal. voor welke gehele waarden van x. wat
bedoelen ze? ze bedoelen'?

~`LEE: xxx.
~DOC: ja ze bedoelen dus z hè. dus wat ik net had die snijpunten met de x-as plus

wortel drie en min wortel drie zijn dat gehele waarden?
~LEE: nee.
xDOC: nee dat zijn geen gehele waarden. gehele waarden zijn gehele getallen die moe-

ten dus lid zijn van z. ik mag geen breuken hebben ik mag geen komma getallen
hebben ik mag geen wortels hebben. dat soort dingen doen niet rnee. plus doet
mee min doet mee als het maar een heel getal is. dus ik weet nu waar ze over
praten hè. de gehele waarden van x, z. we gaan verder.

De biologie-, natuur- en wiskundedocent hebben alle drie een rustige spreekstijL Ze
maken hun zinnen af zonder veel haperíngen. Ook pauzeren ze vaak tussen zinnen en
langere uitlegfragmenten. De scheikundedocent spreekt eveneens in duidelijk afgeronde
zinnen, maar straalt toch minder tust uit, waarschijnlijk door de vele terzijdes binnen zijn
uitleg. De aardrijkskundedocent spreekt daarentegen zeer snel en onrustig. Zijn zinnen
haperen regelmatig, en hij herformuleert zijn zinnen vaak voor ze goed en wel uitgespro-
ken zijn. De vloeiendheid van het mondelinge taalaanbod verschilt zodoende.

Bij de aardrijkskundedocent is het sterkst een lokaal accent te horen, hoewel al zijn
mannelijke collega's ook duidelijk uit de regio komen. Bij de biologiedocente is soms een
licht Duits accent hoorbaar.
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5.3 Uitingen van de leerlingen

5.3.1 Functie van de leerlinguitingen
Ook van de leerlinguitingen zijn functionele en formele kenmerken beschreven.
De voornaamste functies van de leerlinguitingen in de vijf vakken zijn weergegeven in
figuur 5.3.

Figuur 5.3 Functies van leerlinguitingen in de vijf vakken naar categorie.
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Net als de docenten praten ook de leerlingen vooral om inhoudelijke informatie te geven,
al dan niet als antwoord op gestelde vragen. Het aandeel van deze uitingen op het totaal
aantal leerlinguitingen is wel aanmerkelijk lager dan bij de docenten: alleen bij biologie
komt dit boven de 50 procent. Meer dan een kwart van hun uitingen zijn vragen. Interac-
tieregulerende functies zoals beurtverzoeken maken tussen 13 en 18 procent uit van de
leerlinguitingen.

De schommelingen tussen vakken in dit opzicht zijn te verklaren. Bij natuurkunde stelt
de docent nauwelijks vragen en kunnen leerlingen dus weinig antwoorden; hierdoor is
bijna de helft van hun uitingen op het stellen van vragen gericht (48~). Bij biologie en
aardrijkskunde ligt het aandeel informerende en antwoordfuncties het hoogst, respectieve-
lijk 52 en 45 ~~. Deze beide docenten blijken ook op de eerder besproken analyseniveaus
het meest gericht op het uidokken van verbale bijdragen van de leerlingen en het effect
daarvan wordt hier zichtbaar. De wiskundedocent betrekt weliswaar de leerlingen bij de
les, maar vooral via non-verbale bijdragen, namelijk het uitschrijven van sommen op het
bord of het kort aanduiden van een lastige som.

In het vorige hoofdstuk is aangegeven dat de inbreng die leerlingen uit eigen beweging
leveren, steeds elicitaties en begripscontroles betreft. Het bekijken van de functies op
uitingniveau geeft een beter inzicht in de aard van de door leerlingen gestelde vragen en
met name in de inhoudelijke betrokkenheid bij de leerstof. De vragen zijn in drie typen
ingedeeld:
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~ procedurele, niet-inhoudelijke vragen, gericht op het lesverloop;
~ verhelderingsvragen, gericht op het laten herhalen van eerdere uitingen, het

controleren van eigen begrip of op uitleg van afzonderlijke woordbetekenissen;
~ verdiepingsvragen, gericht op het uitlokken van meer informatie over verban-

den tussen inhoudelijke begrippen en bedoeld om eigen veronderstellingen te
toetsen.

Figuur 5.4 geeft de verdeling van alle leerlinguitingen met een vraagfunctie over deze drie
typen weer.

Figuur 5.4 Leerlingvragen ingedeeld naar procedurele, verhelderings- en verdiepingsvragen in de
vijf vakken
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In de kolommen zijn de percentuele verhoudingen weergegeven van voorkomende functie-
codes voor de verschillende vraagtypen. De absolute aantallen uitingen waarin deze
vraagtypen voorkomen, verschillen sterk, ook als met het aantal geobserveerde lessen
rekening wordt gehouden. Bij aardrijkskunde gaat het om 435 leerlinguitingen in 8 lessen;
dat zijn er aanmerkelijk meer dan bij de andere vakken. Bij natuurkunde zijn dat er juist
veel minder: in de vijf geanalyseerde lessen zijn slechts 115 van dergelijke leerlinguitingen
geteld. Voor biologie, scheikunde en wiskunde zijn de absolute getallen respectievelijk
183 (in 7 lessen), 225 (in 8 lessen) en 405 (in 10 lessen).

Verhoudingsgewijs komen bij alle vakken de procedurele vragen het minst voor, terwijl
de verdiepingsvragen in de meerderheid zijn. Een uitzondering vormt aardrijkskunde. Bij
dat vak komen juist verhelderingsvragen het meest voor. Er lijkt bij aardrijkskunde
overigens, duidelijker dan bij andere vakken, een verband te bestaan tussen type lesfrag-
menten en de aard van de gestelde vragen. Tijdens het maken van vragen blijven leerlin-
gen vrij dicht bij de opdracht en vragen naar uitleg van de vraagstelling of de manier
waarop ze het antwoord kunnen achterhalen. Bij de bespreking van gemaakte vragen
controleren de leerlingen of ze de antwoorden goed gehoord hebben en vragen een reactie
op afwijkende antwoorden. Het is tijdens de uitleg van nieuwe stof dat de leerlingen
vooral verdiepingsvragen stellen. Ze komen dan met eigen veronderstellingen en vragen
daar een reactie op.

Bij aardrijkskunde wijst het grote aantal vragen en het grote aandeel verhelderingsvra-
gen erop dat leerlingen kennelijk behoefte hebben aan zekerheid. Het zou zo kunnen zijn
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dat de relatief grote ruimte die leerlingen krijgen om vragen te stellen, hen de kans geeft
om veelvuldig om herhalingen en reacties op alternatieve antwoorden te vragen. Het is de
vraag of zij dergelijke verhelderingsvragen ook bij andere vakken zouden stellen, als ze
daar de kans toe kregen. Bij natuurkunde worden leerlingen duidelijk ontmoedigd zulke
vragen te stellen, zoals eerder is aangegeven. De docent beschouwt ze gezien zijn reacties
als teken van te weinig concentratie.

Met betrekking tot de procedurele, niet-inhoudelijke vragen is op te merken dat deze
minder dan 20 ~, van de vraagfuncties bedragen. Bij scheikunde en wiskunde komen ze
relatief het meest voor. Daarvoor zijn verschillende verklaringen te geven. Bij scheikunde
is het lesverloop het minst voorspelbaar en stellen leerlingen mede daardoor meer vragen
die de uitvoering van taken betreffen. Die indruk wordt nog versterkt wanneer men
bedenkt dat leerlingen veelvuldig vragen stellen die inhoudelijk als verdiepingsvragen
gecategoriseerd zijn, maar tegelijk bedoeld zijn om de docent weer 'bij de les' te krijgen.
Bij wiskunde lijkt dat percentage relatief hoog vanwege de frequente vragen om uitleg van
bepaalde sommen. Die vragen kunnen leerlingen veelvuldig en op vaste momenten stellen.
Het ontslaat ze intussen van de noodzaak om hun vraag inhoudelijk te formuleren: het
aanduiden van het nummer van een som lokt vanzelf al inhoudelijke antwoorden uit.

5.3.2 Formele kentnerken van leerlinguitingen
In de lestranscripten zijn enkele duizenden mondelinge leerlinguitingen te vinden. Deze
zijn ook op linguistische kenmerken bekeken. Als globale maat voor de complexiteit van
de leerlinguitingen zijn daarvan de gemiddelde uitingslengte en de woordvariatie bere-
kend. Voorleesbeurten zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten zijn weer-
gegeven in tabel 5.3.

Tabe15.3 Gemiddelde uitingslengte (GUI-,) en woordvariatie ( Guiraud) van leerlinguitingen
bimien de vijf vakken

Biologie Aardrijkskunde Scheikunde Natuurkunde Wiskunde

Uitingen 577 1077 761 232 1159
Woorden 2657 4088 3060 1135 5560
Types 638 939 692 357 554
GUL 4.92 3.77 3.97 4.91 4.67
Standaarddeviatie 3.22 2.93 2.99 3.44 3.18
Woordvariatiel 12.38 14.69 12.51 10.59 7.43
Guiraud

De leerlinguitingen bestaan gemiddeld uit zo'n vier woorden. Grote verschillen tussen
vakken doen zich in dat opzicht niet voor. Als leerlingen aan het woord zijn is hun in-
brene dus niet alleen veel beperkter dan die van docenten gerekend in het aantal uitingen,
maar ook de uitingen zelf zijn veel korter in aantal woorden dan die van de docent.

De woordvariatie in de leerlinguitingen in de vakken biologie en scheikunde is verge-
lijkbaar en ligt rond 12.4. Bij aardrijkskunde is de woordvariatie opvallend groter, terwijl
deze bij de natuur- en wisk-undelessen juist kleiner dan gemiddeld is. Verondersteld kan
worden dat zeker bij wiskunde de aard van het vak van invloed is: het gaat daarin immers
niet om steeds nieuwe begrippen maar om het toepassen van een heperkt aantal begrippen
in steeds wisselende contcxten.
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VerQelijking met de woordvariatie in de docentuitingen geeft verschillende resultaten. ]n
absolute aantallen types en tokens is bij alle vakken een duidelijk verschil te zien met de
taal van de docenten: de leerlingen gebruiken minder woorden en de verschillende woor-
den minder vaak. Dat is verklaarbaar: leerlingen hoeven weinig over de leerstof te praten
en op de momenten dat ze aan het woord komen is steeds een nieuw stuk van de leerstof
aan de orde waarvoor nieuwe begrippen nodig zijn. Dat leerlingen slechts op weinig
momenten bij natuurkunde aan het woord zijn, leidt er daarom toe dat de begrippen die ze
gebruiken slechts een enkele keer door hen gebruikt worden. Maar gecorrigeerd voor de
omvang van het aantaluitingen zijn de verschillen minder groot. Bij scheikunde, natuur-
kunde en wiskunde is de woordvariatie van de leerlingen weliswaar kleiner dan van de
docent, maar de marges zijn beperkt: respectievelijk 14-12, 12,5-10,5, 9-7 volgens de
berekening van Guiraud. Dit zijn de docenten die leerlingen niet nadrukkelijk aan de praat
proberen te krijgen over de leerstof. Bij biologíe en aardrijkskunde is de woordvariatie bij
de leerlingen juist groter dan van de docent (respectievelijk 11.7-12.4 en 13.3-16.7); dit
zijn de docenten die leerlingen wel veel over de stof laten praten en ook eigen vragen
laten formuleren bij het individueel maken van opdrachten.

5.3.3 Kenmerken van produktief taalgebruik
In hoofdstuk 1 is het belang van leerlinginbreng voor hun tweede-taalverwerving bespro-
ken. Verondersteld wordt dat het zelf uitproberen van talige formuleringen van groot
belang is voor het verwerven van de inhoud en de talige verwoording van de nieuwe
leerstof. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van produktief en niet slechts reproduktief
taalgebruik. In hoeverre is er in de inbreng van leerlingen inderdaad sprake van eigen
formuleringen en experimenteren met de (nieuwe) taal van het vak'?

In de interactieanalyses zijn de voorleesbeurten van leerlingen apart gecodeerd en niet
meegeteld als leerlingbeurt. Die langere reprodukties vertroebelen het beeld zodoende niet.
Nadere beschouwing van de resterende leerlinguitingen levert aanwijzingen dat ]eerlingen
zich sterk afwachtend opstellen waar het gaat om het zelf formuleren. In hoofdstuk 3 werd
duidelijk dat vijf actievere leerlingen spontaan initiatief nemen en inbreng leveren. De
anderen komen in klassikale lesfragmenten vrijwel alleen aan het woord als ze de beurt
krijgen van de docent. Veelvuldig proberen leerlingen ook dan het zelf formuleren van een
antwoord te vermijden. Reacties als 'die heb ik niet', 'ik was er vrijdag niet' of 'tiveet ik
niet' kotnen frequent voor. De docent geeft dan vrijwel steeds de beurt door aan een
volgende leerling. Ook wordt wel expliciet door leerlingen aangegeven dat zij niet weten
hoe ze iets moeten verwoorden:

SCHEI I Overhoring huiswerk
~DOC: Ja, wat staat er in proef zes?
~RAM:
~`DOC:
~RAM:
`DOC:
~`RAM:
~`DOC:

Uh, de spituaat- , spiritus, ortt- ontkleuren
Nee, doe je boek dicht, kijk mij aan, vertel wat je moet doen.
Nou kijk om te te met spiritr~s, met spiritus moeten we ~`I
In de fik steken?
Nee, ik weet het tive! ntaar ik ken het niet zo in m'rt eigen woorden rtitleggerr
Nee, jij hebt dus je huiswerk niet gedaan,

Het is niet vast te stellen of de docent in zijn reactie gelijk had of dat Ramona alleen de
woorden niet kon vinden.
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Andere voorbeelden van het duidelijk vermijden van verbale inbreng door leerlingen
zijn te zien in de wiskundelessen. Op een aantal momenten komt het voor dat leerlingen
de beurt krijgen om te vertellen hoe ze een som hebben opgelost, waarbij ze vervolgens
vragen of ze de som op het bord mogen schrijven in plaats van de gehanteerde aanpak te
verwoorden. 'Kan niet in ivoorden uitleggen' zegt Warol daarbij.

Er is nog een tweede vorm van ontwijkend gedrag waar het aankomt op het zelf formu-
leren van antwoorden. Leerlingen houden sterk vast aan gegeven formuleringen uit het
leerboek. Met name bij aardrijkskunde, natuurkunde en biologie is dat goed mogelijk,
omdat een groot deel van de oefenvragen uit het boek letterlijk in de tekst wordt beant-
woord. Het komt dan aan op het doorvragen van de docent om leerlingen ook in eigen
woorden de gevraagde kennis te laten verwoorden. Dat doet de biologiedocente het meest
expliciet. Zo vraagt zij in les 1 om in eigen woorden weer te geven wat het begrip 'verte-
ring' inhoudt en neemt zij vervolgens geen genoegen met citaten uit het boek. De overige
docenten nemen daar wel genoegen mee.

Terzijde kan worden vermeld dat ook in de schriftelijke taalproduktie bij de toetsing
beide vormen van vermijdingsgedrag te constateren zijn. Zo vragen leerlingen of ze in
plaats van het beschrijven van de waterkringloop een tekening mogen maken. In de
antwoorden is bovendien ook een sterke trend tot reproduktie te zien: leerlingen herhalen
eerder in de les gedicteerde formuleringen. Het komt ook voor dat leerlingen eigen, op
zich correcte, formuleringen doorhalen en alsnog terugvallen op reproduktie van door de
docent gegeven frasen. Zo schrijft Samira bij haar biologieproefwerk eerst op: 'enzvmen
zijn stoffen die scheikundige processen versnellen en zelf niet o~gaan' maar zij verbetert
die laatste formulering in 'die zelf niet verbruikt worden' (onderstrepingen M.H.). Samira
probeert overigens opvallend vaak de gegeven formuleringen uit les en boek in eigen
woorden om te zetten, al lukt dat niet altijd even goed. Zo luidt haar antwoord op de
biologie-proefwerkvraag 'waartoe dient speeksel'?' 'het voedsel week (nat) maken en slijm
dien dat het makkelijk is in te slikken en zetmeel uit het voedsel maken'.

Omdat de meeste uitingen maar in beperkte mate produktief zijn te noemen en in
wisselende contexten voorkomen, is systematische analyse van de vormkenmerken van
mondelinge leerlinguitingen niet mogelijk. Daarom is de mondelinge taalproduktie slechts
in globale termen beoordeeld. Het gaat dan om afwijkingen van de basisstructuur in het
Nederlands die naar het oordeel van een moedertaalspreker van het Nederlands, in casu de
onderzoeker, niet door moedertaalsprekers zouden worden gebezigd. Veel twijfelgevallen
zijn niet als linguïstisch gemarkeerd aangemerkt.

In de protocollen van de mondelinge data is per uiting aangegeven of sprake was van
duidelijke citaten of enigszins aangepaste citaten uit de schoolboektekst, dan wel van
gemarkeerdheid op het gebied van morfosyntaxis of lexicon. Fonologische aspecten zijn
buiten beschouwing gelaten.

De resultaten wijzen uit dat buiten de voorleesbeurten vooral bij aardrijkskunde citaten
voorkomen. Het gaat daarbij om overgeschreven formuleringen uit het schoolboek, als
antwoord op oefenvragen. Bij de resterende leerlinguitingen is over alle vakken bekeken,
in 7 q sprake van een formulering die lingu'istisch gemarkeerd is. Van dergelijke marke-
ringen worden nu enige voorbeelden gegeven.

Morfosyntactisclae aspecten
Leerlingen formuleren in het algemeen geen lange en samengestelde zinnen. Proberen ze
dat wel, dan zijn er op diverse momenten ontsporingen te constateren in zinsbouw, werk-
woordgroepen en voorzetselgroepen.
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Allereerst enkele voorbeelden van gemarkeerdheid met betrekking tot werkwoordgroe-
pen. Van congruentiefouten is een beperkt aantal voorbeelden te vinden. Daarnaast ontbre-
ken soms werkwoord(svorm)en.

AARD-2 Tijdens uitleg nieuwe stof:
~`DOC: Wat is dat, wat is een riolering?
~`TOL: Ja een buis met een xxx -
~`DOC: Ja laat laat Saba het eens even uitleggen, zeg het nog eens.
~`SAB: Een buis onder de grond.
~`DOC: Ja, een buis onder de grond, en wat gebeurt daar wat uh
~`SAB: Uh uh afvalwater d'r in.
~`DOC: Ja, afvalwater, dus, afvalwater van de huishoudens, en ook uh uh wat uit het

toilet komt, dat wordt afgevoerd via de riolering naar, vroeger was het vooral
naar sloten, he.

BIO-5 Tijdens vraagbespreking
~`DOC: Maar het is ... je tand is natuurlijk gezonder als die wel helemaal functioneert

en een zenuw heeft.
~`IMA: En als je een kunstgebit? Wordt dan al die zertuwen eruit getrokken?
~`DOC: Ja.

Andere vormen van gemarkeerdheid op het niveau van morfosyntaxis betreffen zinsbouw
en voorzetselgroepen. Herhaaldelijk formuleren leerlingen nevengeschikte zinnen in een
reeks korte uitingen, aaneengeregen door middel van het voegwoord 'en', waar een
samengestelde zin met onderschikkende voegwoorden verwacht kon worden:

B[O-4 Tijdens het individueel maken van opdrachten:
~`DOC: Ik kom langs als je iets te vragen hebt.
~`MOH: Als je tanden weggaan. Wat is de oorzaak?
~`DOC: Als je de tanden?
~`MOH: Zeg maar Je bent 40jaar. Je tanden gaan los, hè, moet eraf 2, 3 tanden. Wat is

de oorzaak?
~`DOC: Het kan zijn dat je ze niet goed verzorgd hebt. Niet goed gepoetst hebt. Dan

hebben die bacteriën dat wortelvliesje [?] hier aangepakt. En dan laten ze los.
Dan heb je teveel onder je tandvlees gepoetst.

~`MOH: Dat was in het verleden gebeurd?
~`DOC: Kan.
~MOH: Dat je vroeger niet goed gepoetst hebt?
~DOC: Dat kan.

AARD-9 Tijdens behandeling van vragen
~`DOC: Nee, hoe kwam dat eigenlijk in feite dat ze nie[ voldoende beschermden?
~`TOL: Mensen gingen op teveel lopen en zo, werden duinen zwak.

WIS-1 Tijdens opdrachten behandelen
~`LEE: Meester hoe bereken je die middelste uit daar op die methode?

Lexicaal opvallende uitingen
Opvallende kenmerken op lexicaal niveau betreffen zowel functiewoorden als inhouds-
woorden. Bij functiewoorden valt het verkeerd gebruik of juist het ontbreken van verwijs-
woorden op. In een beperkt aantal gevallen worden verkeerde verwijswoorden gebruikt,
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vermoedelijk samenhangend met verkeerd lidwoordgebruik. Enkele voorbeelden waarin de
plaatsen waar verwijswoorden ontbreken met het teken [0] zijn aangegeven:

SCHEf-3 Demonstratie
~`WAR: Manr nteester, je drinkt toch wijn. Maar daarin zit toch ook alcohol in?
~DOC: Ja, die haal ik er nu uit.
~`WAR: Dns a!s je die alcohol drir:kt in die, je drinkt toch [OJ ntet die wijn ntee?

AARD-3 Vraagbehandeling
xABD: "Uh, Als je beide kaartjes vergelijkt, wat valt je dan op aan de kwaliteit van het

Maaswater". Dat (OJ ir: 1980 veel schorter is dcrn in 1973.

AARD-9 Tijdens vragen maken
~`MEH: [0] is eigenlijk roch niet goed meester bescherrnd; een grote golf en dan is
~DOC: nee is een gigantisch moet je kijken hoe breed die dijk is een hele grote dijk
~`MEH: Maar (OJ is toch niet hoog?
xDOC: na hij is ook hoog

AARD-3 Uitleg nieuwe stof
~`DOC: Warol, de laatste vraag.
~WAR: Was er uh, die water ntengen ze toch zo ntet chloor.
~DOC: Ja.
XWAR: Maar nh gaat die cJ:loor nooit op of zo?
~DOC: Chloor uh ~``
~WAR: Om waar van tivaar wordt het gernaakt?

BIO-2 Uitleg nieuwe stof
~WAR: Ik ntag [OJ niet overlezen, ik moet [OJ zelf verzinnen.

Diverse uitingen geven blijk van tekortschietende inhoudelijke woordenschat, waarbij de
leerlingen hun toevlucht zoeken tot dummy-formuleringen als 'doen', 'gaan' of 'ding'. Het
gebruik van dergelijke 'dummies' is een bekend verschijnsel bij tweede-taalverwervers.
Vooral de leerlingen die veel initiatieven nemen gebruiken deze strategie ter compensatie
van ontbrekende woorden. Er lijken persoonlijke voorkeuren te bestaan bij het hanteren
van dergelijke dummies. Zo gebruikt Ramona bij voorkeur dinges en gebruikt Tolga in
verschillende vakken het woord ~wak waar meer specifieke woorden hem kennelijk ontbre-
ken. Samira gebruikt vaak gaan. Enkele voorbeelden van dit soort markeringen:

AARD-9 Tijdens het maken van vragen:
~`DOC: wat wil men eigenlijk bereiken met dat plan.
~`RAM: De gebouwen niet te laten verdingesen.
~`DOC: Nee, ja hoe noem je, hoe noem je dat eigenlijk, hoe noem je, wat willen ze met

dat gebied, wat willen ze voor dat gebied bereiken?
~RAM: VerO eh dat, weet ik veel?

SCHEI-2 Tijdens het maken van vragen:
"RAM: Wrj hebbert thtds ook een afzuigkap, ntaar ik iveet rtiet x~narvoor die filter die

dht uh dinges, ntaar het wordt helernaal raar boven
~`DOC: vet
~`RAM: Ja
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B[O-5 Klassikale vraagbespreking: "Wat kan het gevolg zijn als het wortelvlies van een
tand of een kies ontstoken is."

~`LEE: Je tanden gamr losraken
(...)
~`SAM: Onrdat het tmulti~lees ontstoken gaat tivorden.

Het gaat ontstoken en dan gaat het los zitten.

Ook het in hoofdstuk 4 geciteerde fragment uit de aardrijkskundeles over 'zout' geeft aan
hoe leerlingen kunnen zoeken naar de goede woorden om begrepen te worden. Het is niet
altijd mogelijk voor leerlingen om door te praten met de docent en in tweede of derde
instantie een formulering te proberen die wel overkomt. Jermain lukt dat uiteindelijk wel
in biologie-les 5, als Helga tijdens het maken van vragen door de klas loopt:

BIO-5 Tijdens het maken van vragen:
~`JER: Ja hoe krijg je zure tauden?
~`DOC: Zure tanden?
~`JER: Ja.
~DOC: Dat bestaat niet. Wel dat in je mond gewoon zuur wordt omgezet [??] suiker

wordt omgezet in zuur. dat is het.
~JER: Ja maar juffrouw f I
~DOC: Wat is zure tanden dan?
~`JER: Ik weet niet uh. Uh heb je pijn aanje tanden als je iets gaat eten of als je gaat

drinken tivordt f `
~`DOC: Oh nee dan ja dan is je tandvle- dan is je tandvlees dus al een beetje terug. Dan

komen die halzen open en die zijn heel gevoelig. Dat bedoel je.
~JER: Ja.
~DOC: Dat is door niet goed poetsen (...) (ingekort)
~JER: Juffrouw als je iets kouds eet of warnr dan krijg je een soort raar gevoel.
~`DOC: Dat kan ook als het eh de halzen vrij zijn. Dan is het pijnlijker.
~`JER: Door wat'?
~`DOC: De zenuw wordt eerder geraakt. Kijk hier is het veel dunner.
~`1ER: Je hebr iets kouds iets wanns gegeten danne ..
~`DOC: Je zenuw is dan gevoelig omdat hier het halsje vrij ligt kan die zenuw eerder

geraakt worden omdat het hier dunner is dan hier dichter bij de zenuw.
~JER: Dus ?
q corn docent loopt weer naar voren

Tabel 5.4 laat in een samenvattend overzicht zien welke linguïstisch gemarkeerde uitingen
er aangetroffen zijn. Voor de volledigheid moet bij deze gegevens worden bedacht dat een
beperkt aantal uitingen van twee codes is voorzien omdat in een zelfde uiting twee typen
markeringen werden aangetroffen.
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Tabel 5.4 Citaten en linguïstisch gemarkeerde leerlinguitingen per vak

Biologie Scheik. Aardrk. Natuurk. Wisk. Totaal
N N N N N N

Totaal aantal leerling-uitingen 642 870 1280 247 1246 4285

citaat 47 19 171 4 - 241
aangepast citaat 10 - 19 I - 30

Produktieve uitingen: 585 851 1090 242 1246 4014

gemarkeerd
a. morfosyntaxis
- werkwoordgroepen 8 4 11 2 12 37
- overig morfosynt. 10 10 23 12 15 70

b. le.aicon:
- functiewoorden 12 7 34 13 18 84
-inhoudswoorden 12 15 27 3 24 91
c. overige markeringen - 1 I S 16

Totaal: 42 37 120 30 69 298

Er zijn in het materiaal zodoende wel enige voorbeelden gevonden van duidelijke tweede-
taalverwervingsverschijnselen, in de vorm van gemarkeerde uitingen, maar dat zijn er niet
bijzonder veel. Binnen de leerlinguitingen is een aanzienlijk deel geciteerd uit het boek,
soms met een geringe wijziging ervan. De geobserveerde kenmerken van leerlinguitingen
wekken de nieuwsgierigheid op naar meer inzicht in de produktieve taalvaardigheid van de
26 leerlingen in de klas. Het feit dat de spontane taalproduktie van leerlingen zeer beperkt
is in het onderzoeksmateriaal wordt ín de hand gewerkt door de aard van de vragen van
de docent en de opdrachten in het lesmateriaal. Deze zijn niet gericht op het bevorderen
van het zelf verwoorden van de leerstof.

In dit verband rijzen de volgende vragen. Zouden leerlingen met andere taken gecompli-
ceerdere logische relaties uitdrukken, ook in samengestelde zinnen? Is het ontbreken van
verwijswoorden een kenmerk van hun spreektaal, terwijl ze bij het schriftelijk formuleren
wel passend gebruik van dergelijke cohesieve elementen maken? Speelt formuleervaardig-
heid een rol in de actieve participatie van leerlingen in de klas; als meer verschillende
leerlingen zouden participeren in de interactie, zou het beeld van linguïstische kenmerken
daarmee veranderen? In hoeverre zijn er individuele verschillen te constateren in formu-
leervaardigheid binnen de klas?

5.4 Reacties van docenten op leerlinguitingen

In 5.2 is aangegeven dat docenten nauwelijks expliciet aandacht geven aan de taal van het
vak in informerende zin. Ook in terugkoppeling op leerlinguitingen geven ze zelden
aandacht aan de vorm van de uiting: ze blijken vooral op de inhoud van de communicatie
gericht. Ze beantwoorden ook vragen en reageren op antwoorden wanneer die niet fout-
loos zijn aeformuleerd. Soms is impliciet een verbeterde formulering voor de leerling
terug te vinden, maar meestal is dat niet het geval. Er is een klein aantal voorbeelden te
vinden van juist weinig inlevingsvermogen van de docent. Een verkeerde woordkeus van
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leerlingen leidt daarbij niet tot pogingen van de docent de bedoeling van de leerling te
achterhalen:

AARD-5 Vraagbehandeling
~`RAM: "Op figuur 2E zie je twee foto's van irrigatie. De eerste is in een arm land, de

tweede in een rijk land. Welke verschillen zie je?"
~`DOC: Wat heb je voor verschillen?
YRAM: Ik heb plaatje l: Ziet er heel droog uit, het was uitgedroogd.
~`DOC: Ja
~`RAM: en plaatje 2 zit veel meer water.
~`DOC: Ja. Maar ik heb verteld, plaatje l heeft ook met water te maken. Maar er zit

verschil tussen rijk en atm land. Wat, wat?
MRAM: Daar zit droog water in.
'DOC: Je hebt geen droog water. Ssst.
~`RAM: Opgedroogd. Daar zit te weinig in.
~`DOC: Droog water bestaat niet, bestaat niet hè? Gadier.
~GAD: Stilstaand water en stromend water

Wanneer de docenten linguïstisch gemarkeerde leerlinguitingen impliciet verbeteren, doen
ze dat meestal door herhaling van de uiting in verbeterde vorm en soms door een verder-
gaande herformulering. In het totale materiaal zijn 152 voorbeelden van enige vorm van
impliciete terugkoppeling op de vorm van de leerlinguiting gevonden, waarvan 103 bij
aardrijkskunde en 36 bij biologie. De docenten die het meest met de leerlingen praten,
geven zodoende ook de meeste evaluatieve reacties op de vorm van de leerlinguitingen.
Daarbinnen vormen de herhaling met verbetering en de herformulering van een lingu-
istisch gemarkeerde uiting de meest voorkomende terugkoppeling met 58 respectievelijk
62 keer. Het herhalen van de uiting met behoud van de gemarkeerde kenmerken, het
geven van een synoniem of de verwoording van een antwoord in vaktaal zijn andere
voorbeelden van impliciete terugkoppeling.

Expliciete aandacht voor de vorm wordt zelden in reactie op leerlinguitingen gegeven.
Een uitzondering vormt het volgende fragment:

AARD-7 Klassikale bespreking gemaakte vragen
~`DOC: Astrid twee tien twee lees um op.
~`AST: "waarom is waterverontreiniging door chemische industrie het gevaarlijkst?"

omdat er giftige stoffen in zitten.
~`DOC: ja je kan zeggen omdat er stoffen in komen die giftig zijn. en Mohamed wat kun

je erbij zeggen?
~`MOH: van water wordt het gif7ig.
~`DOC: nou je kan beter zeggen het wnter wordt vergiftigd hè. dus nogmaals en die

stoffen dat kun je er ook nog bij zeggen kunnen niet door de natuur worden
afgebroken.

In de volgende voorbeelden reageren de docenten op gemarkeerde leerlinguitingen door
impliciet alternatieve formuleringen te bieden. Zo kan Tolga uit de reactie van de docent
afleiden dat hij 'reageerbuis' had kunnen gebruiken in plaats van 'dinges' en Ramona had
'bewegen, doorheen brengen' kunnen gebruiken in plaats van 'van de ene plaats naar de
andere plaats'.
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SCHEI-3
~`TOL: Als je azijnzttttr en water in eeu dinges.
'DOC: Irt een reageerbuisdoet.
~`TOL: Ja. En je doet het hier doorheen. Wat komt er beneden?
'DOC: Allebeí. Want het loopt er allebei doorheen natuurlijk.
~TOL: En als je weer zo een stof doet?
~DOC: Niks, want azijn is niet gekleurd.
XTOL: Het blijft hetzelfde.
~DOC: Ja.

BIO-1 Introductie op het thema
XDOC: "je leert wat er gebeurt bij het inslikken van je voedsel en hoe het voedsel in je

spijsverteringsstelsel wordt verplaatst". wat betekent dat wordt verplaatst?
~`WAR: plaatsen.
~`LEE: ergens anders.
~DOC: "en hoe het voedsel in het spijsverteringsstelsel wordt verplaatst". wat betekent

dat Ramona'?
~`RAM: vnu de ene plaats naar de audere plaats.
~DOC: precies het begint bij je mond en het wordt heletnaal door al die argmten wordt

het doorheeu gebracht. dus het wordt verplaatst het beiveegt er doorheen.

Het is niet vast te stellen welk effect verschillende vormen van terugkoppeling hebben op
de taalverwerving. Er zijn daarvan weinig positieve voorbeelden te vinden. In het volgen-
de fragment pikt Warol de verbetering van de docent duidelijk niet op:

WIS-3
~WAR: zeg maar kun je ook tussen haakjes doer: als bij die andere?
9conr: Door geroezemoes rriet te verstaan.
~`DOC: Nee, bij een twee-term zijn er twee soorten. Ik heb die andere nog niet gedaan.

Bij een twee-term zijn er twee soorten Jl of eentje met X. Daar moet je iets
buiten de haakjes halen of deze.

~WAR dus kan niet twee keer haakjes doen?
~`DOC: nee.

Warol blijft praten met de vage aanduiding haakjes doen en neemt niet de formulering
buiten haakjes halen over.

In het aardrijkskundemateriaal werd het volgende fragment aangetroffen, waarbij
leerlingen ondanks diverse verbeteringen van de docent vasthouden aan alledaagse formu-
leringen, 'scltoner lvorden'. Wanneer expliciet uit twee vaktalige formuleringen gekozen
moet worden, gebruikt de leerling uiteindelijk in plaats van het alledaagse 'schoner' of
'vuiler worden' de bedoelde formulering 'de waterkwaliteit is verbeterd' dan wel 'ver-
slechterd'.

AARD -3 Bespreking gemaakte vragen
~`DOC: C, Abdelmajid.
~ABD Uh, "Als je beide kaartjes vergelijkt, wat valt je dan op aan de kwaliteit van het

Maaswater" .
~ABD: Dat in 1980 ~~eel schoner is dan in 1973.
~`DOC: Ja, wat ken je dan t... Vingers wil ik zien. Wat kenje dan zeggen. Dat het ...
~`SAD: Is verbeterd.
~`DOC: Ja, het is verbeterd. Schrijf...
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xRAM: Het water is veel schoner.
~`DOC: C, het water, dat is schoner geworden. Je kan zeggen dat het verbeterd is. Goed

zo, Sadik. D, Mohammed.
~MOH: "En aan die van het IJsselmeer". Heb ik niet.
~DOC: Die heb je niet. Wie heeft um wel'? Malika?
~MAL: Dat wordt ook steeds schoner.
~DOC: Ja, nog steeds schoner. Ook verbeterd i1. E, Malika, doe die ook.
~`MAL: "Is de waterkwaliteit sinds 1973 verbeterd of verslechterd" Verbeterd.
~`DOC: Ja, verbeterd. Dus je krijgt drie keer achter elkaar verbeterd eigenlijk. Dus

nogmaals je kan zeggen dat vanaf 1973 uh het water steeds schoner is gewor-
den.

Het zou kunnen zijn dat juist de herhaling in de opdracht, waarbij steeds eenzelfde formu-
lering gevraagd wordt, de aandacht van de leerlingen op die vorm van het antwoord richt.
Meestal is van een dergelijke herhaling geen sprake. Het zou echter ook kunnen zijn dat
vooral de in de vraag ingesloten keuze tussen 'verbeterd' en 'verslechterd' de uitspraak
van Malika uitgelokt heeft. De opdracht stimuleert dan het gebruik van de vakterm.

Een voorbeeld waaruit blijkt dat leerlingen vaktermen uit de terugkoppeling door de
docent wel kunnen overnemen komt uit de zesde wiskundeles. Hierin gebtuikt de docent
voor het eerst accolades op het bord. Hij praat daarover met vermijding van die vaktetm.
Door de vraag van Jamila verandert dat en zij neemt die aanduiding vervolgens over.

WIS-6
~JAM: meester moet je die haakjes zetten?
~`DOC: ja maar als ik deze haken niet gebruik dan krijg ik twee van deze soort bij

elkaar. en ik wil gewoon een beetje onderscheid maken tussen de ene soort
haken en de andere soort haken. of bedoel je dat niet?

~JAM: nee dus die dingen moet je die zetten?
hcom: gebaart accolades.
~DOC: ja nou hier hoefde ze niet maar hier wel anders krijg ik twee de zelfde soort

haken en dan raak je in de war. ik laat dus zien dat deze min slaat op dit hele
geval. als ik deze grote haken weghaal N accolades als ik die weghaal dan houd
ik deze nog over. dus deze min doet niks met deze min. komt er niet aan. want
hij blijft buiten deze haken staan.

~JAM: alleen als er een min staat moet je die accolades zetten?
~DOC: ja.

Bij schei- en natuurkunde valt voorts op dat de docent binnen zijn elicitaties geen direct
commentaar geeft op de leerlinguitingen. De aardrijkskunde- en wiskundedocent geven
dergelijke rechtstreekse terugkoppeling op leerlinginbreng het meest.
Ook deze recherche draagt zodoende gegevens aan die het 'spreekklimaat' in de klas
helpen karakteriseren en verschillen te zien geven tussen docenten.
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5.5 Conclusies ten aanzien van kenmerken van uitingen

De in 5.1 geformuleerde deelvragen met betrekking tot docent- en leerlinguitingen kunnen
als volgt worden beantwoord.

De voornaamste functie van docent- en leerlinguitingen is het geven van informatie, al
dan niet in reactie op gestelde vragen. Bij de leerlingen is iets minder dan de helft van
hun inbreng daarop gericht, bij de docenten meer dan de helft. Uitzondering hierop
vormen de natuurkundelessen, waarin de leerlinginbreng voornamelijk op het stellen van
vragen gericht is. Het regelen van de interactie maakt circa een vijfde van de totale
communicatie uit.

De complexiteit van docent- en leerlinguitingen verschilt, zoals te verwachten valt. De
gemiddelde uitingslengte van de docenten is aanmerkelijk hoger dan die van de leerlingen.
De woordvariatie is in grote lijnen vergelijkbaar, maar is bij biologie en aardrijkskunde
groter dan die van de docent en bij de andere vakken juist kleiner. Dit kan samenhangen
met de grotere inhoudelijke inbreng en de ruimte voor het stellen van inhoudelijke vragen
in de eerstgenoemde vakken.

De aan leerlingen gestelde taken lokken weinig spontaan produktief taalgebruik uit. De
mogelijkheden om de leerlinguitingen systematisch te analyseren zijn daardoor beperkt.
Binnen het beperkte aantal leerlinguitingen die geen citaten zijn, is in 7q van de gevallen
sprake van markante afwijkingen van standaardtaalgebruik. Deze betreffen vaker lexicale
dan morfosyntactische aspecten. De docenten reageren in hun terugkoppeling voornamelijk
op de inhoud van leerlinguitingen, ook als deze qua vorm linguïstisch gemarkeerd zijn.
Waar zij ook op vormkenmerken reageren, gebeurt dit meestal impliciet door herformule-
ringen en herhaling met verbetering. Ook op andere momenten in de lessenreeks besteden
zij slechts zeer zelden expliciet aandacht aan de taal van het vak in de vorm van metalin-
guïstisch commentaar. Het taalgebruik van het vak is geen onderwerp van de les.

De wijze waarop docenten inbreng van leerlingen stimuleren maakt duidelijk dat het
klimaat in die zin verschilt tussen lessen. Terwijl bij wiskunde, aardrijkskunde en biologie
de docenten veel meer pogingen doen de leerlingen te stimuleren tot bijdragen in de les
dan die te ontmoedigen, ligt bij scheikunde de verhouding ongeveer gelijk. Natuurkunde
neemt in dit opzicht een middenpositie in. Bij dit vak gaat het echter om extreem weinig
leerlinguitingen, waarmee overigens ook het interactieklimaat wordt getekend.

De aard van de spontane inbreng van leerlingen laat een betrekkelijk grote betrokken-
heid bij de lesstof zien. Van de leerlingvragen is het merendeel gericht op verdieping van
de stof. Verhelderingsvragen komen op de tweede plaats, terwijl procedurele vragen het
kleinste aandeel hebben. De absolute aantallen verschillen daarbij echter sterk. De aard-
rijkskundelessen vallen in twee opzichten op: vanwege het grote aantal gestelde vragen en
vanwege het grote aandeel verhelderingsvragen daarbinnen. Als leerlingen daartoe de
ruimte krijgen, hebben ze kennelijk grote behoefte aan het stellen van dergelijke vragen
om herhaling, begripscontroles en woordbetekenissen, al kan het ook zijn dat tekort
schietende uitleg van de docent tot meer vragen aanleiding geeft. Leerlingen stellen hun
verhelderingsvragen overigens vooral tijdens het bespreken van gemaakte opdrachten. De
verhouding tussen verdiepings- en verhelderingsvragen is zodoende indicatief voor het
'vraagklimaat' in de les.
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6. STRtiCTUUR EN FUNCTIE VAN DE KLASSE-INTERACTIE:
KENSCHETS EN COMMENTAREN

In de voorgaande hoofdstukken is verslag gedaan van de analyses van de interactie in de
geobserveerde vaklessen. Daarbij zijn de gefonnuleerde onderzoeksvragen in een reeks
deelvragen uitgesplitst en achtereenvolgens beantwoord. Dit afsluitende hoofdstuk van deel
II is bedoeld om de hoofdvragen van het onderzoek op een globaler niveau te hernemen
(6.1).

In de voorgaande hoofdstukken is met de ogen van een buitenstaander gekeken naar het
onderwijs aan de leerlingen van klas M3 door vijf van hun vakdocenten. De betrokkenen
komen nu zelf aan het woord. Ter afsluiting van deel II, over interactiepatronen in vakles-
sen in een meertalige klas, worden de algemene opvattingen van docenten en leerlingen
over de lessen en met name de interactie daarbinnen weergegeven (6.2 resp. 6.3).

6.1 Kenschets van de klasse-interactie

Aangenomen wordt dat verbale inbreng van leerlingen in de les van groot belang is voor
hun tweede-taalverwerving (Swain 1985, Van Lier 1988, Pica 1991, 1994). Daarom
richten de hoofdvragen die in deel II beantwoord worden zich op de aard van de voorko-
mende interactiesituaties, op de condities waaronder leerlingen daarin actief participeren
en inbreng leveren, alsmede op de kenmerken van die inbreng en van docentreacties op
die inbreng.

De leerlingen van klas Mavo-3 zijn in de vaklessen geobserveerd in situaties waarin een
gevarieerd beroep wordt gedaan op hun taalvaardigheid en met name op hun mondelinge
inbreng. In die variatie zijn duidelijke patronen te ontdekken, binnen afzonderlijke vakken
en binnen lesfragmenten. In de meeste vakken is sprake van een vaste koppeling van
lesfragmenten aan manieren van communiceren in de klas. Zo weet een leerling wanneer
er gelegenheid is om vragen te stellen en wanneer de docent van zijn kant vragen zal
stellen. De docent stelt vragen in elk geval tijdens de klassikale behandeling van gemaakte
opdrachten. Tijdens die fragmenten is de vaste communicatievorm in alle vakken de triade
initiatief van de docent, reactie van de leerling, evaluatie door de docent. Deze momenten
vormen daarmee de vaste punten om directe reactie te krijgen op geleverde inbreng. De
interactie is in de verschillende vakken in deze momenten bij uitstek tevoren bepaald,
ofwel 'preplanned' (Van Lier 1988). Een andere typisch schoolse communicatievorm die
is geobserveerd is de 'externe tekst-dialoog', waarbij de schoolboekauteur als het ware
meespreekt in de gezamenlijke lezing en bespreking van een tekst.

De verhouding in inbreng van docent versus leerlingen in de lessen is zeer ongelijk,
zoals te verwachten was. De dominantie van de docent in de omvang van de inbreng is
echter niet altijd even groot. Of leerlingen meedoen aan de communicatie in de klas lijkt
af te hangen van het klimaat in de betrokken vakles. Een docent heeft de mogelijkheid
voornamelijk in eenrichtingverkeer tegen de klas te spreken, leerlinginbreng niet expliciet
te stimuleren en initiatieven van leerlingen kort te houden, dat wil zeggen niet uit te
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bouwen tot intensieve beurtreeksen. Een docent kan daarentegen ook zelf vragen stellen
aan de klas op uiteenlopende momenten, leerlingen uitnodigen om vragen te stellen,
daarop vervolgens ingaan en de interactie intensiveren. Hoe initiatiefrijk de docent ook is
om aan de praat te komen met zijn leerlingen, de leerlinginitiatieven blijven van groot
belang. Meer dan de helft van alle uitingen van leerlingen komen voort uit zelf-geïnitieer-
de beurtreeksen.

De gelegenheid voor leerlingen om zelf uit eigen beweging inbreng in de les te hebben,
doet zich bij uitstek voor tijdens niet-klassikale verwerkingsfragmenten, tijdens het maken
van opdrachten. Deze gelegenheid bestaat echter niet in alle vakken. Tijdens overige
lesfragmenten is de gelegenheid tot inbreng voor leerlingen minder groot en is het sterk
van de docent afhankelijk in hoeverre zij bij de communicatie betrokken worden. Actíeve
inbreng in niet-klassikale fragmenten waarbij leerlingen onderling moeten communiceren,
is schaars. Opdrachten zijn kennelijk niet zo geconstrueerd dat deze samenwerking en
gezamenlijke bespreking noodzakelijk maken.

Inbreng door leerlingen is niet op alle momenten even welkom, zo blijkt. De initiatie-
ven die zij nemen worden niet altijd gehonoreerd en leiden in wisselende mate tot langere
beurtreeksen. Stimulerende signalen van de docent naar leerlingen kunnen ertoe leiden dat
beurtreeksen met meer zetten worden verlengd. De docenten die het sterkst inbreng-
stimulerende signalen geven zijn ook degenen die het duidelijkst differentiëren in de
interactie binnen diverse lesfragmenten waar het gaat om de intensiteit ervan. Bij alle
vakken is sprake van een tegengestelde verhouding in de intensiteit van docent-elicitaties
en -bearipscontroles ten opzichte van die van leerling-elicitaties en -begripscontroles in
verschillende lesfragmenten. In klassikale lesfragmenten voeren vooral de docenten de
boventoon, in niet-klassikale fragmenten zijn dat de leerlingen. Vooral bij wiskunde,
aardrijkskunde en biologie is een dergelijke differentiatie in de intensiteit van de beurt-
reeksen zichtbaar.

De waarde van leerlinginbreng voor de taalverwerving wordt vooral duidelijk in de
intensievere beurtwisselingen: de resultaten geven aanwijzingen dat een groter aantal
zetten, volgend op een initiatief, de kans vergroot dat de bron van onduidelijkheid aan het
licht komt en er een oplossing voor wordt gevonden. In het materiaal zijn hiervan diverse
voorbeelden gevonden. In de lessen met de meeste docent-elicitaties en -begripscontroles,
namelijk bij aardrijkskunde, zijn deze beurtreeksen langer in uitingen en zetten. Leerling-
elicitaties zijn bij dit vak het langst en de docent reageert daarop met relatief veel evalue-
rende opmerkingen. Of interactie in de context van het geobserveerde vakonderwijs ook
invloed heeft op de verwerving van vaktalige formuleringen is twijfelachtig. De leerlingui-
tingen zijn beperkt qua produktiviteit en qua lengte. Wanneer er duidelijk sprake is van
gebrekkige formuleringen, reageert de docent op de inhoud ervan en geeft geen duidelijk
voorbeeld van een verbeterde formulering. In dit opzicht lijkt de interactie tussen de
vakdocent en de tweede-taalleerders minder op die tussen tweede-taaldocenten en hun
leerlingen dan tussen gesprekspartners in buitenschoolse, informele situaties.

Het belang van de geobserveerde interactiekenmerken voor het leersucces in een vak is
hiermee nog niet te bepalen. Daarom zal in deel III op de inhoud van de interactie worden
ingegaan. De observaties van buitenaf worden ter afsluiting van deel II nu aangevuld met
uitspraken van de betrokken docenten en leerlingen zelf.
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6.2 Docenten aan het woord

In paragraaf 2.2.1 is als een van de algemene onderzoeksvragen genoemd:
V. hoe oordelen docenten en leerlingen ot~er het taalgebruik in de vaklessen?

Het oordeel van de docenten is gedestilleerd uit de volgende bronnen. De docenten zijn na
afloop van de observatieperiode geïnterviewd. Daarbij werd op basis van de geobserveerde
werkwijze gevraagd naar de achterliggende gedachten van de docenten bij de keuze van
hun aanpak. Ook aantekeningen van informele contacten tijdens de observatieperiode zijn
bij de beantwoording van de onderzoeksvragen betrokken, evenals die van een bijgewoon-
de rapportvergadering over de geobserveerde klas. Uit deze gegevens zijn passages
geselecteerd die relevant zijn voor het beantwoorden van de volgende deelvragen:

a. beschouwen docenten hettaalgebruik als complicerende factor in de onderzochte klas
en, zo ja, in welke zin?

b. welke argumenten hanteren docenten voor hun lesopbouw en interactieroutines in de
klas'?

De docentuitspraken zijn gerelateerd aan de observaties in de geanalyseerde lessenreeksen,
om zo de volgende slotvraag te beantwoorden:

c. hoe verhoudt zich de mening van docenten ten opzichte van het in de lessen geobser-
veerde gedrag'?

6.2.1 Lesgeven aan een meertalige klas
Hoe denken de docenten over de mogelijke rol van het taalgebruik in hun vaklessen aan
meertalige klassen`? De weergave van hun opvattingen begint bij een algemene indruk en
gaat dan nader in op de geobserveerde lessenreeks.

De vijf ervaren docenten hebben in hun loopbaan steeds meer met leerlingen uit etni-
sche minderheden te maken gekregen. Allen noemen het taalgebruik van de leerlingen als
opvallend nieuw aspect in het werken met meertalige klassen, al is dat niet de eerste en
enige factor die het lesgeven mede beïnvloedt. Helga, de biologiedocente, vond aanvanke-
lijk juist de culturele en religieuze verscheidenheid het meest opvallend. Zij noemt,
evenals de natuurkundedocent Bram en de wiskundedocent Henk ook de onzekerheid van
leerlingen en faalangst als veel voorkomend probleem. Henk vindt het sociale milieu een
belangrijke factor in het functioneren van de leerlingen. Gert Jan, de scheikundedocent,
noemt als verklaring van de zwakkere taalvaardigheid van de leerlingen de omstandigheid
dat ze thuis een andere taal gebruiken dan Nederlands. Daarnaast is het niveau van de
basisschool gedaald, zo meent hij.

AI1e docenten zijn van mening dat de mceste leerlingen over een beperkte leesvaardig-
heid en een geringe woordenschat beschikken. Uit hun voorbeelden blijkt dat ze daarbij
doelen zowel op alledaagse woorden als specifiek schoolse woorden. Daarnaast vinden ze
de vaardigheid van de leerlingen in het formuleren tekort schieten. De volgende citaten
illustreren deze opvattingen.

Helga (biologie)
Ik ben eigenlijk gestart met de culturele achtergronden. Toen heb ik nog een cursus gevolgd
over de Islam en we hebben ook nog iets gehad over de ontwikkeling van Turkse kinderen
en de Marokkaanse kinderen en het verschil. Nou ja, de tweede generatie. En dan ben ik
natuurlijk via de problemen met het Nederlands in aanraking gekomen. Kijk, dat ik merk dat
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ze niet alles begrepen. En dat hun kennis wat biologie aangaat, laag was. Fauna en flora in
de omgeving.
Op zo'n manier werd ik er voor het eerst mee geconfronteerd. De weinige referenties waar
ze op terug kunnen vallen in hun kennis van de natuur. He[ niet weten wat een madeliefje is.
Terwijl wij ervan uitgaan dat iedereen het weet. Ja dat dat helemaal ontbrak. Dat merk je in
proefwerkvragen waar dat in voorkwam, dat ze het verkeerd aangekruist hadden dat je zei,
hoe kan je dat nou aankruisen! Ja, zulke kennis. En de proefwerken, de vragen [~~] de
opdrachten lezen in het boek. Dat ze gewoon niet wisten wat een functie is, ja woorden-
schat.

Bram (natuurkunde)
De sociale achtergronden van die leerlingen vind ik wezenlijker in feite dan taalproblemen,
omdat taalproblemen bij Nederlandse kinderen vaak net zo groot zijn. (...) Maar je merkt
wel op het moment dat ik de vraag wat lastiger stel met gewoon meer woorden tja dan haakt
de helft al af. En dan heb ik toch de indruk het zit hem toch in de taalvaardigheid. Ze
gunnen zich de tijd vaak ook niet om het goed te lezen en ja dat is wel iets waarvan ik vind
dat het steeds slechter wordt.

Dirk (aardrijkskunde)
Ik lees de tekst toch goed en dan struikelen ze over gewone woordjes waarvan je verwacht
dat ze die kennen. Dat gebeurt heel veel bij ons. (...) [k denk dat daar grote verschillen
liggen in woordenkennis. En dat lezen gaat ze wel aardig af maar wat ze er nou van oppik-
ken. (...) je moet heel voorzichtig zijn in de woorden die je gebruikt, in dat opzicht heb ik
me wel aangepast de afgelopen jaren. (...) En de vraagstelling. De vraag hoe die wordt
gesteld eigenlijk. Je hebt weleens van die vragen. Ze vragen het op een heel onduidelijke
manier. En dan struikelen ze er echt over. En dan wordt het ech[ heel moeilijk voor ze.

Henk (wiskunde)
Toen ik na vele jaren in een kleinere plaats hier in Amsterdam begon, merkte ik dat taal een
enorm probleem was, vergeleken met m'n vorige schooL Ik heb toen een vreselijke klap in
m'n gezicht gekregen. Ik gaf in de eerste en tweede Mavo Nederlands en wist wat ik hier
moet doen daar lachen ze me in de zesde klas basisschool over uit, zo simpel. Maar ja, daar
kwamen de kinderen uit sociaal heel sterke gezinnen. (..) Als je zegt kijk eens in je boek
naar het voorbeeld 1 en voorbeeld 2 dat ze dat toch niet zelf kunnen lezen, en dan toch die
steun weer moeten hebben. Het kan ook best zijn dat het gemakzucht is. Da[ als ze naar mij
komen leg ik het altijd wel weer braaf uit. En dan laat ik ze zelf knoeien. En dan zeg ik: ik
heb niets gedaan, je hebt het zelf gezegd. En dan gaan ze stralend weer naar hun plaats toe.
Steun zoeken, ook een beetje faalangst. Een beetje boel faalangst. (..) En ze kunnen het zelf
slecht onder woorden brengen. Heel slecht. Ze zeggen ook vaak dingen verkeerd. Als er
bijvoorbeeld staat drie appels kosten dertig cent, dan moet je drie door dertig delen. Ze
bedoelen ook wel dertig gedeeld door drie, maar ze zeggen drie delen door dertig. Daar wijs
ik ze dan ook wel op. Ja maar dat is toch hetzelfde. Ik zeg nee. Dan moet ik weer allerlei
voorbeelden ... 'O ja, o ja'. Dat is dan toch niet hetzelfde. Ja dat kunnen ze heel slecht.

Gert Jan (scheikunde)
De resultaten worden gewoon minder doordat kinderen gewoon minder werken. En dat heeft
volgens mij ook niks met allochtone kinderen te maken. Dat heeft gewoon met een kwestie
van niveau te maken. Het algemene niveau is teruggelopen. Maar of dat nou alleen met die
taal te maken heeft, of dat het ook met de tijd te maken heeft? Ik denk dat het ook heel
belangrijk is hoe die kinderen op de lagere school die boel gehad hebben. Maar ik moet wel
zeggen dat ik het opmerkelijk vind dat de laatste jaren de Nederlandse taal achteruit gaat.
Kennis daarvan. Kinderen vragen steeds vaker: wat betekent dít? Wat betekent dat'? Normale
woorden ook. En dat eh. Nou, zo'n woord als 'definitie'. Als je in de derde klas zit! En dat
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heeft dus wel met allochtonen te maken. Dat is het grote verschil of ze thuis wel of niet
Nederlands spreken of dat ze met elkaar omgaan en dan ook nog de Marokkaans of Turks
onderling spreken. (...) Het punt is wat je wel vaak merkt is dat die kinderen het wel weten,
maar het niet goed kunnen schrijven. Ik heb ook echt kinderen meegemaakt, die van mijn
God, je zag geen kop of staart aan een zin. Er stond drie keer het zelfde en het was gewoon
een ratjetoe. Het is dat je weet waar zo'n kind het over heeft, want anders snap je er dus
niks van. Dat waren dan gewoon Nederlandse kinderen. Dus ik denk dat over het algemeen
het hele niveau gedaald is. De laatste tien jaar. En ik weet niet of dat met allochtoon of niet
allochtoon te maken heeft.

Is de geobserveerde Mavo-3 klas een uitzondering op dit algemene beeld van de leerlin-
gen? Dat vinden de vijf docenten niet. Het is een wat onrustige klas, maar niet uitzonder-
lijk. Helga vindt dat ze minder contact met deze klas krijgt dan gewoonlijk in een dergelij-
ke Mavo-klas. Verder is de klas een gewone, gemiddelde klas.

Henk (wiskunde)
Ik vind de Turkse inbreng erg groot. En het irriteert mij dat ze dan heel veel Turks
praten. Maar ik vind het op zich een prettige groep. Geen uitspringende klas in de positieve
of in de negatieve zin. Ik heb allemaal klassen waarvan ik denk daar werk ik prettig in. Ik
kan er ouk niks aan doen.

Gert Jan (scheikunde)
M3 is niks specifieker, aardiger, lastiger, vervelender, alleen het feit dat er toch zes
zeven van die hele vervelende jongens inzitten. Het blijft toch een samengeraapt zootje bij
elkaar hoor. En dat heeft vaak wel met allochtonen te maken dat Marokkaanse meisjes altijd,
of bijna altijd een gesloten groep vormen. Dat Nederlandse meisjes dientengevolge een
ander groepje gaan vormen. Wat da[ betreft zijn Turkse meisjes en Turkse jongens ook veel
opener.

Bram (natuurkunde)
het is geen klas die er in positieve of negatieve zin uitspring[. Er zitten een paar
figuren in waarvan je kan zeggen van nou, een beetje druk. En dan zitten er ook een paar
meisjes in die echt er ofwel niks van snappen of er weinig voor doen. Maar het wijkt niet
echt af van andere jaren nee.

Helga (biologie)
Ik vind het een klas die niet ech[ actief is. Die ook niet zo'n heel positieve instelling heeft.
Dat is het voornaamste. Ze werken wel maar je komt niet echt op de hoogte [~l] je bent niet
echt op de hoogte wat er in ze om gaat. Mijn contact met de klas is ook niet zo bijzonder.
Het wordt nu wat beter. Sinds ik merk dat ik minder aan ze trek. Dus ik zit er minder
bovenop. En ik merkte dat toen jij in de les was dat ik daar toen eigenlijk veel meer wilde
dan ik eigenlijk met ze aankon. Ze duwden terug terwijl ik trok. Zo op zo'n manier. En eh
maar als ik mijn eisen lager zet dan gaat het een stuk beter. Wat ik heel duidelijk merk dat
ze niet veilig in de groep voelen, dat merk je. En als ze opmerkingen maken bij lesgesprek-
ken. Die meiden die durven niks te zeggen. Volgens mij komt dat gewoon ook omdat ze
zich niet veilig voelen. Maar het is in dat opzicht wel een bijzondere groep hoor. Dat is niet
in elke Mavogroep, derde klas zo. Op een gegeven moment heb je wel contact en dan kan
dat niet meer stuk.

Dirk (aardrijkskunde)
't is een moeilijke Mavo-3 klas, maar geen super uitzonderingsgeval. We hebben
wel eens een moeilijker gehad, waar ze niet alleen vervelend waren maar ook hun prestaties
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gingen achteruit. En dat kun je bij deze klas niet zeggen. Ze zijn wel vervelend, maar ze
blijven toch presteren op een bepaald niveau, het zakt niet echt helemaal weg. (...) Die
jongens overheersen het wel. Maar het heeft ook met het leeftijdsprobleem te maken (er
zitten vrij veel oudere jongens in de klas, MH) en uit wat voor sociale situatie ze komen. En
die jongens krijgen dan alle aandacht.

6.2.2 Lesopbomt~ en uitleg van nieuwe stof
Na deze algemene indrukken komt nu de werkwijze aan de orde en de beweegredenen die
de docenten daarvoor aanvoeren. De uitspraken hierover worden waar mogelijk vergele-
ken met de analyseresultaten uit de voorgaande hoofdstukken.

In vier vakken wordt volgens een eigen, vast stramien van lesfragmenten en interactie-
vormen gewerkt. Alleen bij scheikunde is een dergelijk patroon niet te ontdekken. Aan
alle docenten is een beschrijving van de geobserveerde werkwijze voorgelegd met de
vraag of deze werkwijze representatief is voor hun lessen. Ook is gevraagd naar de
motieven voor de gekozen lesopbouw.

De docenten geven een eigen onderbouwing voor de gekozen werkwijze en lesopbouw.
Uit de uitspraken van de docenten spreekt herhaaldelijk de overtuiging dat zij zelf een
grote rol spelen in de leerstofoverdracht. Een uitzondering vormt de scheikundedocent.

De natuurkundedocent is vooral gericht op het leveren van een beknopte, begrijpelijke
mondelinge uitleg en spreekt in termen van aanpassing van zijn mondeling taalaanbod.

Bram (natuurkunde)
Ik heb gemerkt dat je hoe langer hoe meer dingen moet uitleggen toch wel op een andere
manier ... Dat je het meer naar ze toe moet vertalen en dat is wel iets wat door de jaren
heen steeds meer is toegenomen. Ik heb dat boek helemaal niet nodig, alleen voor plaatjes of
voor vragen toch een beetje leidraad houden en voor mezelf en voor de leerlingen. Maar
het gaat hoofdzakelijk om het vertalen van de problematiek. Maar dat heeft niks met de
groei van het aantal allochtone kinderen te maken, dat heeft meer met mij te maken. En ik
probeer zo min mogelijk moeilijke woorden te gebruiken en het lukt niet altijd, maar daar
doe ik wel mijn best voor. (..) Als ik aan het woord ben zeg maar dan verwacht ik ook dat
ze opletten. En dat is dan ook niet lang, twee keer tien minuten of zo. Er zijn collega's die
praten eindig door. Die zijn de hele tijd bezig maar zonder duidelijk overzicht van oké nu
komt er iets wat we niet mogen missen ja dan mag je je afvragen wat het meesre effect
heeft. Dezelfde stijl van lesgeven doe ik ook als ik drie keer in de week heb, alleen gaat het
dan nog sneller. Dus qua tempo gaat het over het algemeen vrij snel toch wel.

De biologiedocent noemt als vaste structuur de lesfragmenten die ook in de observaties
werden gesignaleerd.

Helga (biologie)
Mijn gewone manier van werken is meestal eerst terugblik van de laatste les. lets
terugkijken. En zo werk ik ook in de andere klassen. Dan het huiswerk bespreken of gedeel-
telijk bespreken en controleren. Als opdrachten makkelijk waren bespreek ik ze niet alle-
maal. En daarna introductie nieuwe stof. En dan weleens toelichting of dan tekening uitleg-
gen of gezamenlijk lezen een stukje tekst. Dan zet ik ze weer aan het werk. Dan krijgen ze
weer een opdracht. Dat is eigenlijk zo ongeveer de opbouw van mijn les.

De scheikundedocent ~~eeft aan zonder plan aan de lessen te beginnen. Dat weerspiegelt de
observaties.
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Gert Jan (scheikunde)
ik ga nooit naar school van nou dit uur doe ik dit. Behalve als er practicum is hè,
dan bespreek ik dat met Jan ~MH: de amenuensis] een paar dagen van te voren. En dan
gebeurt dat ook. En als er geen practicum is dan ga ik gewoon naar school toe, en ik sla het
boek open en ik kijk waar we gebleven waren. En daar uit ga ik jaar in jaar uit onbevangen
aan het werk. (... ) Je moet alleen maar weten wat het onderwerp is. Hoe je dat vertelt dat is
elke keer anders.
(...) De volgorde proef - oefenstof maakt eigenlijk niet uit. Als termen lastig zijn bij het
maken van de vragen dan leg ik ze dan uit.

Dirk, de aardrijkskundedocent, beaamt dat de vaste werkwijze is: tekst lezen en toelichten,
soms met enkele aantekeningen, vragen maken, vragen behandelen.

Dirk (aardrijkskunde)
Ik probeer eraan te denken om bij begin van de les te vertellen wat we deze les gaan doen.
(...) En dan tekst lezen, vragen maken, vragen nabespreken. Ik denk dat zo'n werkwijze
nodig is. Ik ben bang dat ze een heleboel missen als ze zelfstandiger moeten werken en je
zelf steeds rondloopt. Ze missen een hele hoop als je gaat kijken naar woordjes en begrip-
pen. Dan kunnen ze 't toch niet vinden zonder handleiding van de docent. (..) Ik geef korte
aantekeningen als de tekst iets moeilijker wordt. Je zou ze dat misschien ook zelf kunnen
laten doen, maar ik heb uit ervaring geleerd dat van de 26 kinderen er twee het goed doen,
dus dan kun je net zo goed zelf dictaat geven. Maar ik ben ook gek op teksten laten lezen in
de les, want dat is voor mij een soort rust in de klas. En je kunt meteen meten vaak of
kinderen struikelen over woorden.
(...) Verder blijf ik erbij dat die tweetallen nog steeds de beste manier is bij het maken van
vragen. le moet gewoon goed in de gaten houden dat ze met z'n tweeën blijven werken. In
grotere groepjes dat gaat niet bij dit soort drukke klassen. Veel docenten hebben een hekel
aan die aclitergrondruis, maar ik ben al blij als ze aan het werk zijn.

In de wiskundelessen geeft Henk steeds uitgebreid uitleg, waarna leerlingen voor zichzelf
opdrachten gaan maken. Van die breedvoerigheid is hij zich bewust.

Henk (wiskunde)
Je kunt kinderen hier bijna geen opdracht laten doen zonder dat je alles erbij vertelt en doet.
(...) Dus ik leg heel veel uit stapje voor stapje. En dan steeds weer trainen. (...) Ze willen
weten hoe moet ik het doen. En dat ze dat zelf niet kunnen. Ik weet niet. Dat weet ik niet.
Misschien dat ze teveel aan de hand gehouden worden door mij. Dat kan best hoor. (...) En
dan gaan ze voor zichzelf de sommen maken. Ze mogen het wel samen doen van me. Elke
klas hoor. En sommige klassen gaat het ook wat makkelijker. In groepjes van twee. En soms
een groepje van drie. Spontaan. En ik zeg het ook. Alleen als het ook weer te druk wordt
dan moet ik het weer afremmen omdat het anders een te grote bende wordt. Maar ja, het
zijn individuutjes.

6.2.3 Interactie: inbreng van leerlrngen
Uit de observaties blijkt dat docenten in wisselende mate inbreng van leerlingen uitlokken.
Met name de natuurkundedocent doet dit nauwelijks, de scheikundedocent is daar evenmin
actief in. Bij aardrijkskunde, biologie en wiskunde zoeken de docenten meer contact en
honoreren zij daarnaast ook leerlinginitiatieven.

Wat zeggen de docenten over de mate waarin de leerlingen inbreng leveren in hun
lessen en het belang van die inbreng om de voortgang van de leerlingen in beeld te krij-
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gen? De docenten verschillen van mening over de noodzaak om begrip van de leerstof
expliciet te controleren in hun lessen. Er zijn twee standpunten te onderscheiden. De
docenten natuurkunde en scheikunde refereren vooral aan hun ervaring: jarenlang lesgeven
in Mavo-klassen heeft hen geleerd welke leerstofonderdelen lastig zijn en speciale aan-
dacht behoeven. Ze vinden het niet nodig om na te gaan wat de leerlingen zelf zeggen
lastig te vinden. De scheikundedocent noemt inbreng van leerlingen vooral noodzakelijk
vanwege de levendigheid van een les:

Bram (natuurkunde)
in principe is 't natuurlijk essentieel om te weten wat de leerlingen van de stof weten,
maar op een gegeven moment houdt dat in zoverre op je gaat ergens van uit omdat je
gemerkt hebt dat is gewoon een ervaringsfeit denk ik ... Dat je gemerkt hebt dat bepaalde
dingen niet een twee drie aanslaan. En dan vertel je het of op een andere manier of je slaat
het over. Dan denk je dat is toch niet het belangrijkste. Maar om in dit stadium te peilen wat
ze wel of niet van wanntetransport weten, nee. (...) Ik ben nogal afstandelijk. En ik heb nu
maar I uur per week, als ik er 2 had zou ik wat meer heen en weer praten.

Gert Jan (scheikunde)
Het zijn allemaal nieuwe begrippen. En dat is allemaal moeilijk. Denk ik hoor. Kijk
dat is het gevaar van o, filtreren dat is koffie zetten. Maar dat is dus geen filtreren. Dat
maakt het moeilijk omdat ze denken dat ze het weten. Terwijl ze het niet weten. Zand en
zout, dat is een simpel proefje. Zand en zout mengen. Dan vertel je wat indampen is,
filtreren is. Ik denk daar niet over na nee. Op een gegeven moment weet je gewoon wat ze
moeilijk vinden.
(...) De klas kan bij mij weinig vragen, ik stel de vragen. (..) Helga is heel gevoelig voor
die taalkwesties en op een gegeven momen[ gaan de leerlingen daar dan misbruik van maken
door veel te vragen. (..) Maar ik wil wel dat ze wat zeggen. Een klas die helemaal niks
zegt, dat is voor mij dodelijk. Dan ga ik huilend naar huis. Daar kan ik niet tegen.

De docenten biologie en aardrijkskunde praten meer in termen van je weet {tet nooit', dus
je moet dat zelf achterhalen in de lessen. De aardrijkskundedocent ziet de inbreng van
leerlingen vooral als signaal dat deze de lastige woorden niet begrijpen. Hij hecht eraan de
inbreng van meer leerlingen dan alleen de grootste roepers te krijgen, mede om leerlingen
te kunnen stimuleren en complimenteren. Het nut van leerlinginbreng om het leerproces te
kunnen volgen is ook voor de docent wiskunde evident. Hij noemt herhaaldelijk het belang
van het bemoedigen van individuele leerlingen in reactie op hun vragen. De biologie-
docente hecht ook veel waarde aan interactie met de klas om expliciet aandacht te kunnen
hesteden aan de vaktaal in de les, maar vindt het niet altijd mogelijk vanwege ordeproble-
men.

Dirk (aardrijkskunde)
Als je aan het lezen bent wordt er opeens een vraag gesteld waarbij je denkt, waarom heb ik
daar nou niet aan kunnen denken, dat ze dat niet wisten! Dat heb ik weleens, nou, vaak, laat
ik eerlijk zijn. En er zijn er een aantal die het gewoon vragen. (...) En als vragen niet
beantwoord zijn uit het werkboek, dan merk je ook dat stof lastig is. Maar dat is ook weer
heel verschillend. Leerlingen willen vaak een bevestiging hebben of het antwoord goed is en
dat is ook heel vaak zo. (...) Verder probeer ik het gesprek te stimuleren, de leerlingen wat
los te krijgen, proberen het gesprek te stimuleren. Bijvoorbeeld als ik vragen laat beantwoor-
den en vragen maak dan zeg ik eh o ja hier wordt geantwoord op die vraag maar geef er
wat meer uitleg bij. En al krijg je er dan niet een geweldig gesprek uit, als ze nou maar de
kans krijgen in twee of drie zinnen daar antwoord op te geven. (...) En ik let er de laatste
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tijd ook op dat ik Martijn niet vergeet, Amrah niet vergeet, Malika niet vergeet, dat die ook
wat aandacht krijgen. Eigenlijk kijk je te weinig naar een heel aantal kinderen die juist goed
aan het werk zijn. Die moeten ook complimentjes hebben.

Henk (wiskunde)
Je probeert het ook wel los te maken. Ik zeg dan "als je niet vraagt ben je een sukkel. Want
daar leer je niks vaa Dus vraag me maar". Ik geef ze ook weleens op hun donder, dat wat
je nou vraagt dat heb ik net uitgelegd. Want ik wil wel dat ze niet drie keer hetzelfde vragen
aan me. Maar normaal gesproken als het enigszins mogelijk is hoef ik niet alles uit te leg-
gen. Maar dit onderwerp leent zich er goed voor. Dat wil zeggen, ze hebben er moeite mee.
(...) Ze komen ook vaak met vragen gewoon om steun te zoeken. Dan laat ik ze zelf wat
knoeien en dan zeg ik 'ik heb niets gedaan, je hebt het zelf gezegd' en dan gaan ze stralend
weer naar hun plaats toe.

Helga (biologie)
Ik vind 't nodig met de klas te communiceren, ze bestoken en zorgen dat ze 't echt begrij-
pen. Ze moeten uitleg van die teksten hebben bijvoorbeeld. (...) Maar hoe uitgebreid je met
ze op die taal in kunt gaan, bijvoorbeeld de buitenkant van de tekst of zo of de antwoorden
op vragen, hangt erg van de klas af. Ik sta erachter om het zo wel weer te doen, maar als ik
merk dat eh dat ze de aandacht er niet zo bij kunnen houden dat ik teveel onderwijsleerge-
sprekken doe he, dat het ordeproblemen geeft, dan zou ik het eigenlijk niet meer zo willen
doen. Ik zou ze gewoon meer zelfstandig zelf laten uitzoeken.

6.3 Leerlingen aan het woord

Met de leerlingen is aan het einde van de observatieperiode in duo's een half-gestructu-
reerd interview gevoerd waarin hen aanvankelijk open vragen naar verschillen tussen
vakken werden gesteld. Vervolgens is ook om reacties op een aantal observaties gevraagd.
Kort na die gesprekken vulden de leerlingen een gedetailleerde vragenlijst in met betrek-
king tot hun oordeel over de werkwijze van de vijf docenten (zie bijlage 3).
Aan de hand van deze gegevens zijn de volgende deelvragen beantwoord:

d. noemen leerlingen aspecten van de interactie als factor díe vakken moeilijker maakt,
en, zo ja, welke aspecten?

e. menen zij dat er voldoende ruimte bestaat voor het stellen van eigen vragen in de
vijf vakken?

Ook de verhouding tussen de meningen en commentaren van leerlingen en de geobser-
veerde kenmerken van de klasse-interactie is bekeken. Daarmee wordt de volgende slot-
vraag beantwoord:

f. hoe verhoudt zich de mening van leerlingen ten opzichte van het in de lessen geob-
serveerde gedrag?

6.3.1 Leren in een meertalige klas

"Ik Iteb nu een paar tiveken met jullie klas meegelopen bij verschillende vakken. 't Viel me
op hoe verschillend die lessen in die vakken Zijn. Vind jij dat ook?" Met deze vrij open
impuls startten de meeste interviews. De antwoorden erop waren verrassend voor iemand
die wekenlang vooral op het taalgebruik in de lessen heeft gelet. Dat lessen in de diverse
schoolvakken sterk verschillen vinden alle leerlingen. Maar die verschillen zitten voor hen
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zeker niet in eerste instantie in het taalgebtvik of in de interactie in de klas. "Scheikunde
is veel leuker, daar doen we bijna niks en je krijgt weinig huiswerk. Bij biologie is het een
en al in je boek kijken", zegt Amrah. "Somrnigen geven rustig les, anderen schreeuwen",
noemt Mohamed als eerste verschil. "Biologie moet je goed opletten in de klas maar ook
tlzuis de samenvatting leren. Maar bij wiskunde of natuurkunde moet je gewoon begrijpen
in de les, als je daar oplet gaat het makke[ijker" vindt Tolga.

Uit de spontane reacties blijkt dat ook vaste werkwijzen en interactiepatronen relevante
verschillen voor de leerlingen zijn. Het hebben van een overzicht over wat komen gaat is
kennelijk een voor leerlingen relevante factor. "Scheikunde is zo snel en onrustig. Hij
prctat snel, mcrakt intussen grapjes. Je weet niet wanneer hij uitleg geeft" zegt Fatiha.
Docenten verschillen daarin en dat betekent dat bij wisseling van de docenten tijd nodig is
om aan een nieuwe werkwijze te wennen. "Ik kan rnet X(de scheikundedocent) of Y(de
wiskundedocent) minder goed x-erken dan met de leraarDuits. Ze moeten je leren kennen"
zegt Warol. "Het duurt maanden voor je snapt hoe deze meester uitlegt en hoe je een
proefwerk moet leren. Vorig jaar werkten tive hee! anders bij Engels. Bij aardrijkskunde
zijn we al drie jaargewend aan deze meester".

De sfeer in de lessen is een andere factor. Sommige leerlingen praten in vrij vage
termen over 'gezelliger', waarmee bedoeld lijkt dat er door leerlingen onderling meer
gepraat kan worden. Tolga en Mehmet gaan uitgebreid op de sfeer in, maar dan in termen
van wederzijds respect tussen docent en leerlingen. "De meester van wiskunde is aardig,
dan doen de kinderen ook aardig. Zeg maar je hebt een leraar die geen respect voor jou
heeft die zeg maar 'hou je kop', heb je ook geen zin om mee te doen. Dan denk je ik ga
wel in m'n agenda schrijven". Amrah: "Aardrijkskunde is wel leuk, alleen is altijd eerste
uur en dan zegt ie 'mijn ochtendhumeur is niet Zo goed' en dan beginnen we al meteen met
werken ".

De oordelen over het plezier dat de leerlingen in de lessen hebben zijn hieronder af te
lezen.

Tabel 6. l Leerlingantwoorden op de vraag " Biologie-(resp..) lessen vind ik leuke lessen"

biologie aardrijkskunde scheikunde natuurkunde wiskunde
N q N ~o N l N `7 N Í

helemaal eens 12 48 14 56 9 37.5 8 61.5 I l 84.6
beetje eens 12 48 10 40 ]0 41.7 3 23.1 2 15.4
beetje oneens 1 4 1 4 4 16.7 2 15.4 -
helemaal oneens - - 1 4.2 - -

Over de wiskundelessen zijn de betrokken leerlingen het meest tevreden. Over de andere
lessen zijn de leerlingen over het algemeen positief, maar minder uitgesproken. De schei-
kundelessen vallen het minst in de smaak. In tegenstelling tot hun eerste spontane opmer-
kingen in de interviews lijken leerlingen lessen toch leuk te vinden als er t7ink gewerkt
wordt. Het is niet zo dat lessen waarin eisen worden gesteld aan de leerlingen, als minder
leuk worden beoordeeld.

De oordelen kunnen samenhangen met de duidelijke structuur. Toch wordt aardrijks-
kunde, het vak met de meest voorspelbare structuur, niet het meest positief beoordeeld.
Sommigen noemen de lessen saai, omdat er steeds eenzelfde structuur gehanteerd wordt.
De waardering hangt ook samen met de succesbeleving, zo blijkt uit de reacties. Zo ligt in
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de wiskundelessen een uitdaging in het leren begrijpen van de stof, waarbij individuele
successen en vooruitgang duidelijker vast te stellen zijn dan in andere vakken. "Je let of je
goede cijfers haalt, dan weet je dat 't goeie les is en dat je het ook wilt graag doen.
Telkens als je een lokaal binnenkomt bijvoorbeeld Engelse les dan heb je zin in. Dat
scheelt hoe je tnee doet" zegt Mustafa. "Je vindt iets leatk omdat je het ook begrijpt. Als je
het t:iet begrijpt vind je het ook niet leuk. " zegt Amrah.

6.3.2 Opvattingen over de interactie
Wat de interactie in de lessen betreft is vooral gevraagd naar de mening van de leerlingen
over de gelegenheid om zelf vragen te stellen. In de schriftelijke enquête reageren de
leerlingen als volgt op de stelling die daarop betrekking heeft.

Tabel 6.2 Leerlingantwoorden op de vraag "Als ik iets niet snap kan ik altijd vragen om uitleg"

biologie aardrijkskunde scheikunde natuurkunde wiskunde
N ~~ N ~o N `7~ N ~o N ~70

helemaal eens 20 80 23 92 12 48 7 53.8 10 76.9

beetje eens 4 16 2 8 9 36 5 38.5 2 15.4

beetje oneens - - 3 12 1 7.7 -

helemaal oneens 1 4- 1 4- -

De leerlingen zijn het meest tevreden over de gelegenheid tot vragen stellen in de aard-
rijkskundelessen. Over biologie en wiskunde zijn ze iets minder uitgesproken positief. Het
minst tevreden zijn ze over de scheikundelessen. De leerling die het bij biologie en
scheikunde 'helemaal oneens' is met de stelling blijkt Ramona te zijn, een van de vijf
leerlingen die in de geobserveerde lessen het meest aan het woord komt. Kennelijk heeft
ze behoefte aan nog meer ruimte in de lessen.

In de observaties bleek er een opvallend verschil tussen leerlingen te bestaan in wie
vragen stelt en wie niet, zoals Ramona aan de ene kant en Tine aan de andere kant. Daar
is in de interviews expliciet naar gevraagd. Veel-praters als Warol en Tolga zeggen
daarover: "Als ik iets niet snap wil ik 't weten. Als je vraagt leer je ervan ". "Als ze goed
opletten hoeven ze vaak niet te vragen. En wij schamen ons niet om veel te vragen. Meis-
jes schatnen zich. Zijn bang om voor schut gezet te worden". Ook diverse anderen wijten
het niet-meedoen van met name de meisjes aan schaamtegevoelens. De stille leerlingen
doen er ook uitspraken over. Zo zegt Amrah: "Als ik er echt niet uitkom vragen we eerst
elkaar, en dan eventueel aan de meester. Leerlingen die nooit iets vragen durven mis-
schien niet". Haar vriendin Tine beaamt dat. Samira, Fatiha en Malika reageren lacherig
en doen geheimzinnig. "Ja maar kijk... ""Anderen vragen het vaak al. Of ik durf 't niet.
Je wordt zo vaak afgekat, dan laatje 't .maarzo. Bij aardrijkskunde begrijp ik 't wel, daar
valt niks te vragen".

Rachida en Saba zeggen "Als je in kleinere groepjes werkt kan je meer vragen stellen.
Als een docent langs komt krijg je goed uitleg vind ik. Dan krijg je het meest aandacht.
A[s iedereen luistert weet je niet wat je moet zeggen soms". Gulcan zegt: "De anderen zijn
een beetje brutaler. We stellen zelf geen vragen omdat we 't al begrijpen. Maar ik durf
ook niet zo goed, bang dat ik 't verkeerd zeg of vraag. 't Is makkelijker als de docent
rondloopt. Biologie en aardrijkskunde doen dat wel, scheikunde blijft achter z'n tafel
zitten. " Deze meningen corresponderen met de observatie dat een vijftal leerlingen in alle
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lessen het meest vragen stelt en de overige leerlingen alleen in individueel contact met de
docent hun vragen stellen. Bij met name aardrijkskunde, biologie en wiskunde krijgen ze
daartoe veel gelegenheid. Ze vinden die gelegenheid van groot belang.

De stillere leerlingen maken wel een onderscheid bij wiens vragen in klassikaal verband
ze wel of níet hun oren spitsen: "Bij de vragen van Tolga luister je wel mee, die stelt
slimme vragen. Soms ste[t die vragen die je zelf ook had. Warol stelt altijd van die
domme vragen".

Maken de leerlingen een ander, genuanceerder verschil tussen de wijze waarop in de
verschillende vakken in de klas gepraat wordt? In de enquëtes is dat niet nader gevraagd.
In de interviews kwam het soms wel spontaan aan de orde: "Bij scheikunde stel je een
vraag, dat is zo, klaar. Die praat zo snel ". "Biologie is ook wel ntakkelijk want ze geeft
veel uitleg in de !es en ze vraagt of je 't snapt en ze vraagt terug om te kijken of je 't nog
weet en dan snap je 't" zegt Samira. Sedat heeft een uitgesproken mening: "Bij biologie
praten we heel lang over teksten, zij is zo'n type ervoor. Ze zegt iets dan moet heel lang
gesprek erover. Bij anderen niet. Soms slaan ze je over, soms luisteren ze niet naar je
soms wel effe kort om van je af te komen. Maar bij mevrouw xx (Helga) wel even heel
lange gesprek legt ze goed uit. Wel goed van 'r, kun je veel leren" . Deze observaties van
leerlingen corresponderen met de in de klas geobserveerde lengte van docent-elicitaties,
zoals beschreven in hoofdstuk 4. De meest uitgesproken verschillen in dit opzicht tussen
docenten vallen leerlingen kennelijk op.

6.4 Samenvatting van de meningen van docenten en leerlingen

Voor docenten is het taalgebruik in hun meertalige klas van groter belang dan voor de
leerlingen, al beschouwen zij het niet als de meest brandende kwestie. De rust en het
sociale klimaat in de klas alsmede de werksfeer waarin leerlingen inzet tonen en docenten
ondersteuning bieden, zijn evenzeer belangrijk in de waardering van het onderwijs. De
leerlingen blijken bij gerichte vragen naar taalgebruik wel een genuanceerd oordeel te
hebben over de vijf vakken. Dat oordeel correspondeert in veel gevallen met de observa-
ties.

De docenten vinden allen dat de taalvaardigheid van de leerlingen betrekkelijk zwak is.
Ze noemen met name leesvaardigheid, woordenschat en formuleervaardigheid. Bij woor-
denschat worden voorbeelden genoemd die getypeerd kunnen worden als 'algemene
schooltaal' en als minder frequente alledaagse woorden. Met name de docenten wiskunde,
natuurkunde en biologie noemen daarnaast hun onbekendheid met de socioculturele achter-
grond van leerlingen en het beperkte zelfvertrouwen van leerlingen als factoren die het
onderwijs beïnvloeden.

De docenten verklaren hun werkwijze voornamelijk vanuit hun jarenlange ervaring.
Voor een deel lijkt de werkwijze ook een persoonlijke keuze: "Ik ben vrij afstandelijk",
zegt de natuurkundedocent ter verklaring van zijn eenrichtingsbetoog. De scheikundedo-
cent verklaart zijn werkwijze zonder vaste lesopbouw vanuit zijn gewoonte om lessen niet
voor te bereiden. Wat de inbreng van leerlingen betreft, achten beiden het niet noodzake-
lijk om actief te peilen in de klas in hoeverre de leerstof overgekomen is. Ze beschouwen
allebei hun jarenlange ervaring als het kompas waarop zij varen. De scheikundedocent
vindt inbreng van leerlingen vooral van belang vanuit zijn behoefte aan levendigheid van
de lessen. De overige drie docenten noemen contact met leerlingen in de lessen wel van
waarde omdat dit een bron van inzicht is in hun leerproces.
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De docenten zijn zich klaarblijkelijk wel bewust van de werkwijze zoals die ook geob-
serveerd is. Ze geven in de interviews verklaringen voor die keuzes. Uit zichzelf leveren
ze wel globale uitspraken over interactieroutines, maar er blíjkt geen beset uit van de mate
waarin leerlingen initiatieven nemen en van de lengte en intensiteit van beurtreeksen, zoals
geobserveerd in de lessen.

Voor leerlin~tien blijkt taal niet het belangrijkste aspect waarin vaklessen van elkaar ver-
schillen, zo blijkt uit de antwoorden op de open vraag die daarop betrekking heeft. Wel
blijkt het oordeel over de moeilijkheid van vakken samen te hangen met oordelen over de
gegeven talige ondersteuning. Het vak aardrijkskunde wordt als gemakkelijk beoordeeld
waar het gaat om het leren van proefwerken en het maken van vra~en, terwijl daarin
uitgebreid uitleg wordt gegeven van schoolboektekst, van woorden en van opdrachten en
er ook ruime gelegenheid is tot het stellen van eigen vragen. Bij biologie is dat oordeel
van de leerlingen vergelijkbaar. Het vak scheikunde, waarin niet duidelijk is wanneer
uitleg wordt gegeven, verwerkingsopdrachten rond niet eerder toegelichte begrippen
moeten worden gemaakt en de schoolboektekst niet wordt toegelicht, wordt kritisch
beoordeeld. De relatief simpele proefwerkvragen maken het desondanks mogelijk een
voldoende te halen op de toets.

De leerlingen zijn tevreden over de gelegenheid tot vragen stellen bij aardrijkskunde,
biologie en wiskunde. Over natuur- en scheikunde zijn ze minder positief. De stillere
leerlingen hechten eraan de docent buiten de klassikale momenten aan te kunnen spreken,
wat bij de genoemde drie vakken mogelijk is.

Leerlingoordelen corresponderen in hoge mate met het geobserveerde docentengedrag.
Waar relatief veel gelegenheid bestaat tot het stellen van vragen, ook individueel, (aard-
rijkskunde, biologie, wiskunde) waarderen leerlingen dat positief, waar weinig gelegen-
heid bestaat (natuur- en scheikunde) waarderen ze dat negatief. Ook andere interactiecon-
venties worden door leerlingen op hun waarde geschat, zoals het uitgebreid en gezamen-
lijk beantwoorden van gestelde vragen bij biologie.
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7. DE INHOUD VAN DE LESSENREEKSEN

7.1 Inleiding

7.1.1 Opzet van het hoofdstuk
In hoofdstuk 1.3.2 is de veronderstelling besproken van Van Lier (1988) dat de structuur
en functie van interactie in een klas niet los te zien is van de inhoud van het besprokene.
De overdracht van leerstof inet een relatief grote cognitieve complexiteit zou gebaat zijn
bij een vrijere interactie met relatief veel inbrenggelegenheid voor leerlingen. In deel II
zijn voornamelijk de structuur en functie van de interactie in de klas aan de orde geweest.
De inhoudelijke aspecten worden in dit derde deel uitvoerig behandeld.

De onderzoeksvragen die op de inhoud van de lessenreeksen betrekking hebben, zijn de
vo(gende:
IV. Op welke wijze worden centrale begrippen in een [essenreeks in de interactie

ontwikkeld ?
V. Hoe oordelen docenten en leerlingen over hettaalgebruik in de vaklessen?

In de voorgaande hoofdstukken zijn de vijf geobserveerde vakken steeds op vergelijkbare
interactie-aspecten naast elkaar gezet. Wat de inhoud van de lessen aangaat, is een
vergelijking op deelaspecten echter lastiger. Daarom zijn de lessenreeksen in hoofdstuk 7
in afzonderlijke paragrafen per vak besproken. Inhoudelijke aspecten van de klasse-
interactie zijn niet eerder in een vergelijkbare context onderzocht. Daarom moest een
nieuwe analysewijze worden gevonden. Er is voor gekozen om de centrale begrippen in
de lessenreeksen hee] precies onder de loep te nemen. Het verslag van deze exercitie
weerspiegelt deze microscopische blik: met name rond enkele voor leerlingen lastige
begrippen wordt veelal woordelijk weergegeven hoe de klasse-interactie zich ontspint. In
het afsluitende hoofdstuk 8 volgt een vergelijking van de gegevens over de vijf vakken
heen. Deze kenschets wordt tenslotte ook in dit deel weer gecompleteerd met commen-
taren van de betrokken docenten en leerlingen.

De gegevens die ten grondslag liggen aan de analyses in dit hoofdstuk zijn de lesproto-
collen en observatieaantekeningen, de gebruikte leermiddelen (schoolboeken, oefenboe-
ken, schriften) en de toetsen. Ter oriëntatie is in figuur 7.1 een overzicht opgenomen.
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Figuur 7.1 Overzicht van de gegevens die ten grondslag liggen aan de inhoudelijke analyses

aardrijkskunde biologie scheikunde natuurkunde wiskunde

Aantal lestranscripten 8 7 S 5 10

Schoolboek:
lengte in pagina's IO 18 ~`~` 32~`~ 11 n.v.t.
aantal woorden 3195~` 5220~`~ 6165~~` 2909

Kopieën werkschriften t f f f f

Proefwerken 2 2 2 1 2
~`- Exclusie de kranteberichten naast de tekst. ~`~`-exclusie de zelfbeoordelingstoets

7.1.2 Onderzoeksvragen en analysewijze
Uit de centrale onderzoeksvragen is een aantal deelvragen afgeleid die aan de basis van de
analyses liggen. Deze worden nu nader toegelicht.

De inhoudelijke begrippen in de uiteenlopende vakken zijn te analyseren naar aanbie-
dingsvorm, plaats in de interactie en leerresultaat. Omdat er in de geobserveerde lessen
en de gebruikte leermiddelen een zeer groot aantal inhoudelijke begrippen voorkomt, zijn
als eerste stap zogenoemde 'centrale begrippen' vastgesteld. Daarmee wordt gedoeld op
begrippen die de docent een centrale plaats geeft in de doelstelling van de lessenreeks.
Als criterium zijn de aan het eind van de lessenreeks afgenomen toetsen gehanteerd.
Vakbegrippen die leerlingen als antwoord op een vraag moesten noemen, of die in de
vraagformulering zelf gebruikt werden, zijn als centrale begrippen aangemerkt. Bij de
beschrijving van centrale begrippen per vak is ook aangetekend op welke wijze deze
getoetst zijn, dat wil zeggen met welke toetsvorm en welk type vragen. Daarbij zijn de
vragen ingedeeld in vijf typen: vragen naar afzonderlijke feiten (zoals plaats, naam,
definitie), vragen naar de classificatie van gegevens (vergelijk, wat hoort bij wat, geef
kenmerken van), vragen naar logische verbanden (wat is de functie, de oorzaak, het
gevolg, het doel), vragen om evaluatie van gegevens (hoe zou het komen dat, verklaar) en
tenslotte handelingsvragen waarin leerlingen vaardigheden in bijvoorbeeld rekenen moeten
tonen. Deze classificatie is gebaseerd op de taxonomie van leerdoelen van Bloom (1956).
Hiermee kunnen de volgende deelvragen beantwoord worden:

a. welke begrippen staan centraal in de lessenreeks'?
b. hoe komen centrale begrippen in de toets voor?

Voor leerlingen is het essentieel om te weten welke begrippen centraal staan in de lessen
voordat zij een proefwerk maken. Ze kunnen zich anders immers niet prepareren op de
toets en hebben ook tijdens de lessen geen aanwijzingen bij welk deel van de uitleg ze
gericht moeten luisteren en zo nodig vragen stellen. Die aanwijzingen voor het belang van
begrippen zijn te halen uit verschillende bronnen: het leerboek, de overige leermiddelen
en de lessen.

De betrokken hoofdstukken uit de schoolboeken zijn ingevoerd als CHAT-bestand (zie
hoofdstuk 2.5.2.). Dit maakt een vergelijking op twee linguïstische aspecten mogelijk,
namelijk de gemiddelde zinslengte en de woordvariatie, berekend door het aantal types te
delen door de wortel uit het aantal tokens ( Guiraud 1959). Voor de leerboeken is
vervolgens nagegaan in hoeverre het belang van de betreffende begrippen duidelijk wordt
door specifieke vormgevingskenmerken, zoals opname in paragraaftitels of cursivering.
Ook expliciete vermelding in doelstellingen of samenvatting kan zo'n aanwijzing zijn.
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Daarnaast is nagegaan of er over de centrale begrippen oefenvragen zijn gesteld in het
boek.

Het belang van centrale begrippen in de les komt naar voren uit de gebruiksfrequentie
en uit de expliciete uitleg die eraan gewijd wordt. Ook het vóórkomen van de begrippen
in dictaat is een aanwijzing voor het gewicht ervan. He[ bespreken in de klas van
oefenvragen waarin de centrale begrippen voorkomen geeft eveneens hun belang aan.
Deze gegevens zijn gebruikt om de volgende deelvragen te beantwoorden:

c. welke bronnen staan leerlingen ter beschikking voor de verwerving van centrale
begrippen'?

d. welke linguïstische kenmerken hebben de gebruikte schriftelijke bronnen'?
e. in hoeverre krijgen leerlingen uit verschillende bronnen aanwijzingen voor het

belang van centrale begrippen'?

Vervolgens wordt een relatie gelegd tussen de interactieanalyses uit deel II en de
gevonden centrale begrippen. Aktieve participatie van leerlingen in de klasse-interactie is
immers vooral van belang als zij daarbij praten over begrippen waarover zij later
toetsvragen krijgen voorgelegd. Op die momenten is een duidelijke relatie te leggen
tussen de inbrenggelegenheid van leerlingen en de verwerving van de leerstof: de docent
kan merken welke relaties leerlingen leggen en hun veronderstellingen zonodig bijsturen.
Daarom is het nodig om naast een karakterisering van de interactiepatronen in de lessen te
bezien in hoeverre die interactie ook betrekking heeft op de centrale begrippen.

Ten eerste is bekeken hoe de centrale begrippen in de lessen worden geïntroduceerd,
tijdens welk lesfragment en communicatievorm, en of er sprake is van een vaste route
door de lesfragmenten heen. Daartoe zijn de centrale begrippen getraceerd door de
lessenreeksen heen. Voor elk moment dat zo'n begrip valt, is vastgesteld in hoeverre de
context een beurtreeks betreft met eenrichtingsverkeer (docent-informatief of -directiet~,
of tweerichtingsverkeer op basis van docentinitiatief (docent-elicitatie of -begripscontrole)
dan wel leerlinginitiatief (leerling-elicitatie of -begripscontrole). Uit deze overzichten zijn
patronen afgeleid in de aanbieding en bespreking van centrale begrippen.
Met deze gegevens worden de volgende deelvragen beantwoord:

f. komen centrale begrippen volgens een vast patroon voor in uiteenlopende lesfrag-
menten'?

g. in hoeverre heeft de interactie in de klas betrekking op centrale begrippen?
h. in hoeverre wordt het goed begrijpen van centrale begrippen tijdens de lessenreeks

door de docent gecontroleerd?

Bovendien is het daarbij de vraag of de inbreng van leerlingen rondom de centrale
begrippen in de loop van de lessenreeks toeneemt en of zich een opbouw aftekent in de
behandeling van deze begrippen van receptief naar produktief gebruik. Er is verondersteld
dat er een toename in participatie en initiatief bestaat van leerlingen in de volgende reeks:

docent-directieven en -informatie (eenrichtingverkeer)
docent-begripscontroles en -elicitaties (interactie uitgaande van de docent)
leerling-begripscontroles (interactie vanuit de leerling, weinig produktiet)
leerling-elicitaties (idem, meer produktief)

Wanneer centrale begrippen in enige vorm van tweerichtingverkeer voorkomen, zoals bij
begripscontroles en verhelderingsverzoeken, kunnen deze worden aangemerkt als vorm
van betekenisonderhandeling (Deen 1995). Er is dan echter nog geen rekening gehouden
met het effect van dergelijke inititiatieven: een verhelderingsverzoek kan tot een enkel
antwoord leiden of tot een uitgebreide gezamenlijke bespreking. De intensiteit van de
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interactie, uitgedrukt in zetten, is daarom een belangrijk criterium voor de aard van de
betekenisonderhandeling. In de lessenreeksen is bekeken op welke begrippen de intensie-
vere beurtreeksen betrekking hebben. Soms strekt een bespreking zich over meer
beurtreeksen uit en ondernemen zowel docent als leerling pogingen om gezamenlijk tot
begrip te komen. Die fragmenten zijn aan te duiden als uitgebreide betekenisonderhande-
ling.
Met de resultaten worden de volgende deelvragen beantwoord:

i. is er in de loop van de lessenreeks sprake van een toenemende inbreng van
leerlingen rond centrale begrippen?

j. doen zich momenten van uitgebreide betekenisonderhandeling voor in de lessen en
hebben deze betrekking op centrale begrippen?

Nadat op deze manier het voorkomen van centrale begrippen in de lessen beschreven is,
wordt een relatie gelegd met het leersucces. De overhoringen en proefwerken vormen de
belangrijkste informatiebron voor de mate waarin begrippen bij de leerlingen zijn
overgekomen. De resultaten op deze toetsen zijn op twee manieren bekeken: de punten
die de docent per vraag aan antwoorden heefttoegekend zijn nagegaan, en tevens zijn de
geformuleerde antwoorden zelf bestudeerd op inhoud en formulering.

De beoordeling van een toets vormt een bouwsteentje voor het schoolsucces van
leerlingen. Om op dit microniveau factoren op te sporen die dit schoolsucces kunnen
beïnvloeden is een begrip of begrippenpaar geselecteerd waarop de klas slechte resultaten
behaalde. Voor dit begrip is nagegaan hoe het in de lessenreeks en het boek is voorgeko-
men. Daarbij is gekeken naar de frequentie van voorkomen, de nadruk die het begrip
krijgt, de wijze van uitleg, de gelegenheid tot inbreng en betekenisonderhandeling en
uiteindelijk de toetsvorm. Het verslag hiervan vormt een zeer gedetailleerde beschrijving
van het gegeven onderwijs.
Hiermee zijn uitspraken te doen over de subvragen:

k. in welke mate hebben de leerlingen zich de centrale begrippen eigen gemaakt?
I. welke factoren in de klasse-interactie zijn van invloed op de mate van succes bij

toetsing van centrale begrippen`?

Ten slotte is bekeken of zich op de onderzochte dimensies opvallende overeenkomsten of
verschillen voordoen tussen de vijf verschillende vakken. Daarvan wordt in hoofdstuk 8
verslag gedaan,ter beantwoording van de vraag:
m- doen zich verschillen voor tussen vakken op de onderzochte inhoudsaspecten?

De volgende paragrafen 7.2 tot en met 7.6 hebben voor de vijf vakken dezelfde opbouw.
In de eerste subparagraaf is steeds een overzicht gegeven van de begrippen die als
centraal in de lessenreeks kunnen worden aangemerkt op basis van de uiteindelijk
afgenomen overhoringen en proefwerken. Daarna worden de bronnen besproken die de
leerlingen in principe ter beschikking hebben om de centrale begrippen te verwerven.
Vervolgens worden de centrale begrippen getraceerd binnen één van die bronnen,
namelijk de interactie in de lessen. De frequentie en het voorkomen ervan in diverse
lesfragmenten en beurtreeksen worden daarbij beschreven. Om uitspraken te kunnen doen
over het resultaat van de lessen zijn de leerlingantwoorden op de toetsen en de beoorde-
ling van de docent beschreven, terwijl ook opvallende signalen van begrip of onbegrip in
de lessen in de analyses betrokken zijn. Tot slot wordt bij elk vak een kennelijk lastig
begrip uit de voorafgaande lessen nader beschouwd, om factoren te zceken die een goed
begrip mogelijk in de weg hebben gestaan.
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Alleen voor het vak wiskunde is een afwijkende opzet gekozen. De inhoudelijke doelen
van dit vak zijn veeleer in vaardigheidstermen te beschrijven dan in de kennis van
begrippen en begripsrelaties. De analyses voor de overige vier vakken bleken niet op
dezelfde wijze repliceerbaar bij wiskunde. De paragraaf is daarom beperkt tot de aspecten
waarop dat wel mogelijk bleek.

7.2 Thematische opbouw van de aardrijkskundelessen

7.2.1 Centrale begrippen
Bij aardrijkskunde zijn tien lessen geanalyseerd rondom het thema Water. De centrale
begrippen in deze lessenreeks zijn afgeleid uit de twee proefwerken die werden afgeno-
men. De centrale begrippen die in deze vragen en de verwachte antwoorden voorkomen
zijn in figuur 7.2 schematisch weergegeven:

Figuur 7.2 Centrale begrippen in de lessenreeks aardrijkskunde

WATER
- Vormen van water: vast, vloeibaar, gas
- Kringloop: verdamping, condensatie, neerslag
- Soorten water: zoet - zout

~i
grondwater oppervlaktewater

rivieren: water van gletsjers, grondwater en neerslag

WATERGEBRUIK
- Huishoudens: drinkwaterwinning uit grondwater

betere waterkwaliteit
daling grondwaterpeil - verdroging van planten

drinkwaterwinning uit oppervlaktewater
vuiler water - waterzuivering

- [ndustrie: grondstof - frisdrankindustrie
hulpstof - suiker, textiel, papierindustrie
koelwater - hoogovens, elektriciteitscentrales

- Landbouw: irrigatie

WATERPROBLEMEN
- Te weinig water - ~ watertekort

oorzaak: grote verdamping, weinig neerslag
op[ossing: irrigatie

wadi - droge rivierbedding
- Te veel water

oorzaak: regen in combinatie met erosie, ontstaan door ontbossing
gevolg: overstromingen, verdwijnen vruchtbare bodem

- Te vuil water -~ watervervuiling
oorzaken: landbouw - stikstof, fosfaten, mes[, bestrijdingsmiddelen

bioindustrie
maatregelen: spaarbekkens, drinkwaterreservoirs

- Zure regen
oorzaken: industrieën, elektriciteitscentrales, landbouw, verkeer
gevolgen: water aangetast, planten sterven, gebouwen aangetast
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De proefwerken zijn door de docent zelf gemaakt en worden al verscheidene jaren
gebruikt. Ze bestaan elk uit tien open vragen, met samen in totaal 24 items. In paragraaf
7.2.4 worden deze nader besproken.

7.2.2 Centrale begrippen in de leermiddelen
Bij het vak aardrijkskunde kunnen de leerlingen informatie vergaren uit het schoolboek,
uit hun eigen werkschrift en uit de lessen. Van deze bronnen worden nu eerst de
leermiddelen (boek en schrift) nader toegelicht.

De lessenreeks wordt gegeven aan de hand van hoofdstuk 2'Water' uit het schoolboek,
Driesprong, deel 3LM (Hoek e.a. 1989). Dit hoofdstuk volgt op "Nederland heuvelland"
maar wordt daar niet aan gerelateerd. Het hoofdstuk is onderverdeeld in basisstof, extra
stof en verdiepingsstof. De uiteindelijk getoetste stof omvat 10 pagina's en 3195 woorden.
Van deze teksten is de gemiddelde zinslengte 12.78 woorden (standaarddeviatie 6.417).
Dat is betrekkelijk lang vergeleken met andere vakken. De woordvariatie, uitgedrukt in de
index van Guiraud, geeft een indruk van de redundantie in het taalaanbod. Het resultaat,
16.36 duidt op een relatief grote woordvariatie en geringe redundantie in vergelijking met
andere vakken.

Steeds worden vrij beknopte stukken tekst voorafgegaan door enkele in blauw afgedruk-
te zinnen waarin de kern van de paragraaf wordt weergegeven. Om de teksten heen staan
veel gekleurde afbeeldingen en foto's die zich in principe goed lenen om de leerstof al
pratend aan de klas uit te leggen. In de tekst zelf zijn regelmatig kernbegrippen onder-
streept. Er is geen samenvatting opgenomen in het hoofdstuk.

Door te letten op typografische aanwijzingen als vet, blauw gedrukte of onderstreepte
woorden kunnen de leerlingen alle centrale begrippen achterhalen. Alleen de semantische
relaties waarnaar bij de toets gevraagd wordt zijn niet op die manier te achterhalen: dat
grondwater en drinkrvaterwinning belangrijk zijn wordt bijvoorbeeld wel duidelijk uit de
vormgeving, maar niet dat het belangrijk is om te weten dat drinkwaterwinning uit het
grondwater ook nadelen heeft. De topografische kennis waarnaar op het proefwerk
gevraagd wordt, is niet in de teksten terug te vinden.

Onder aan elke paragraaf staan verwijzingen naar oefenvragen uit het bijbehorende
werkboek. Deze oefenvragen zijn als volgt te karakteriseren. Een kwart van de 80 vragen
bestaat uit feitenvragen, waarin de betekenis van vaktermen moet worden gegeven,
plaatsen moeten worden aangeduid en dergelijke. De helft van de vragen zijn classificatie-
vragen, waarin voorbeelden moeten worden gegeven van vakbegrippen, voor- en nadelen
op een rijtje moeten worden gezet enzomeer. Het resterende kwart is te typeren als
verbandvragen, waarin oorzaken, gevolgen en functies moeten worden aangeduid. Vrijwel
op al deze vragen is het antwoord letterlijk in de tekst te vinden of impliciet door
gegevens uit twee opeenvolgende zinnen te combineren. Enkele vragen moeten met
behulp van de atlas worden beantwoord. Slechts een enkele vraag vereist het inbrengen
van eigen informatie door de leerling, zoals het thuis nagaan van het dagelijks waterver-
bruik; juist deze vragen worden overigens niet gezamenlijk in de les behandeld.

De oefenvragen staan in een losbladige klapper. De docent heeft, om de kosten van
jaarlijkse aanschaf van nieuwe werkboeken te vermijden, de betrokken pagina's voor de
leerlingen gekopieerd en in een ringband gedaan. De kwaliteit van de kopieën is niet al te
best, wat in een aantal gevallen tot verwarring in de les leidt. Zo zijn de opdrachten rond
het vergelijken van foto's van akkers met en zonder irrigatiesystemen eigenlijk niet te
maken voor de leerlingen.
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31

gebruiken veel kcelwater. Dit water hocft met
schoon [e zijn rn wordt daarom zo uit nvicren
gehaald. Na gebruik verdwijm hct vcrwarmdc
water weer terug in de rivier. Hierdonr stijgt de
temperatuur van hct rivicrwater. Dit vormt cen
btdrciging voor het plantcn-en dicrcnlevcn in dc
rivier.

~ 2.D8

2ts ~
Wner als rWlpeld b) hN
meken van yaVier

z.te
Droqe rivisrDMOinq: wadl
in Tuneeii.

~
Industrle

Door het stijgen ven de welvaart is de industrie
steeds mcer produkten gaan maken. Bij die pro-
duktie zijn de fabrieken ook steeds meer wnter
gaan gebruiken.
Sommige fabrieken gebruiken water als r8 ond.
stnC Het water is dan in hct eindprodukt nog
aánwetig. Je moet maar eena kijkcn hoeval we-
terer zit in limonade, bieren bronwater (fig.
2.14).
Andcre industrie.rn hebben water nodig om te
wassen of te spcelen. Suikerfabrieken, papicrfa-
brieken en textielfabricken zijn hier voorbeelden
van. Voor hen is water cen hulpsto((fig. 2. I S).
Er zijn ook bedrijven die water gcbruiken als
koclwatcc Bij het maken van produkten koml
vaak veel warmte vrij. Deu warmte wordl mel
behulp van kcelwater afgevcerd. Dechemische
industrie, staalindustrieen ekktriciteitscentrala

2.3 Waterproblemen
~ Extra stof
Watttproblemen komen iuwtl in riit.c::i. in
anne landcn vour ~

Voldcende zuiver water is van leccnsbclang. Uat
geldt niet allcen voor drinkwater, maar ook voor
water om jpelf, jc kleding, vocdsel cn huis tc rci-
nigen. lang niet iedereen op aarde heeft vol-
doende en schoon water. In dc arme landcn ster-
ven per jaar zo'n :5 miljoen mcnscn door gcbrck
aan weter en door zickten dic door vuil watcr
worden overgedragen. In de rijke landen is wel
voldoende schoon water. Maar hoe lang nng'?
Want in deu landen wordt het water stccds mecr
bedreigd door gevaarlijke stoffcn die we mFtkcn
en in het water lozen. Wc zullcn derc problemcn
naderbekijken.

2.3.1 Watsrproblemen In de arme landen

Problemcn in dcannc landrn nin~. i, ~~eini~ ~a.r
ter, [e val water cn vw I~c, t; r.

zta ~
FriWrenWn.

Uit: Driesprong, deel 3LM, Hoek e.a. 1989, p. 31

Om gezond en schoon te blijven heeft een mens
gemiddeld 30 tol SO liter water per dag nodig. In
veel atme landen is dit een problecm, omdat htt
kli meat er droog en warm is.
Door dc geringc nccrslag en dc grotc vcrdam-
ping worden het grondwater en het oppervlakte-
wattt niet of nauwelijks aangevuld. Op figuur
2.16 zieje zo'n droog gebied. Eigenlijk is het niet
mcer dan een droge bcdding, waar maar enkele
weken perjaar waterdoorhan stroomt. Zdn ri-
vier noemen wc ecn wadi.

Omdat wattt vaak van kilometers vcr uit cen put
of riviergehaald mcet worden, gebruiken de
mcnsen uit dcze landcn wcinig watcr. Jc begrijpt
dat dat erg onhygiënisch is. Stel je voor datje je-
ulf tn je kleding wekenlang nict wast cn datje
ook de afwas niet kum doen. Rekenje daar nog
bij dat w.c.'s ontbrcken, dan is het niet vreemd
datje binnen de kortste keren ziek zult zijn van
alk bactenm om ie heen.

De antwoorden zijn op de werkbladen in te vullen in de daarvoor opengelaten ruimte.
Er wordt niet met een klad- en netschrift gewerkt, wat betekent dat de leerlingen
eventuele verbeteringen in hun antwoorden op dezelfde werkbladen moeten aanbrengen.
Inspectie van de werkbladen geeft aan dat deze niet voor alle leerlingen bruikbaar zijn als
bron bij het leren. Sommige leerlingen zoals Mohammed en Hafid hebben een uiterst
rommelig schrift, bij diverse anderen zijn de schriften onvolledig: er ontbreken bladen of
antwoorden zijn niet ingevuld. In een aantal gevallen zijn antwoorden incorrect genoteerd.
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Voor een groot deel van de klas is dat bijvoorbeeld zo bij de invulvraag waarin de
kringloop beschreven moet worden. De concluderende zin in deze opdracht luidt: "Dit
noernt men de ... van het water". De meeste leerlingen hebben daar niet kringloop
ingevuld, maar neerslag en dit na de bespreking in de klas niet gecorrigeerd. Het dictaat
van de docent levert soms ook problemen op, zowel bij de antwoorden op de oefenvragen
als bij de losse aantekeningen tussendoor. Zo schrijft Mohamed bij de vraag over
'spaarbekkens': 'Zijn knnstrnatige meren waar water wordt bewaard in noodtoestand'.

Vrijwel alle proefwerkvragen zijn in het boek als oefenvraag aan bod gekomen. Het
voorkomen van begrippen in oefenvragen is dus een goede indicator voor het belang
ervan. Omdat alle leerlingen voor het derde jaar achtereen aardrijkskunde van deze zelfde
docent krijgen, mag worden verondersteld dat zij zijn gewoonte kennen om oefenvragen
als proefwerkvraag te laten terug komen.

Wat andere leermiddelen dan boek en werkschrift betreft, kan nog vermeld worden dat
de leerlingen bij een aantal oefenvragen de atlas gebruiken. Daar lijken ze goed mee
overweg te kunnen. Eén keer gebruikt de docent een landkaart van Nederland om de
plaats van dijken en duinen aan te wijzen.

De docent dacht, tenslotte, bij aanvang van de lessenreeks aan de mogelijkheid tot een
excursie als didactisch middel. Hij wilde de rioolzuiveringsinstallatie die dicht bij de
school ligt bezoeken, maar is daar toen de lessenreeks eenmaal begonnen was niet meer
op teruggekomen.

7.2.3 Centrale begrippen in de interactie
De lessen zelf vormen de tweede bron van informatie voor de leerlingen. Zoals eerder
vermeld zijn deze sterk gerelateerd aan het schoolboek. Het merendeel van de teksten
wordt in de les voorgelezen. De docent geeft een leerling die duidelijk kan voorlezen de
beurt en onderbreekt de leerling dan om woordbegrip te controleren of een onderdeel toe
te lichten. Ook komt het voor dat het voorlezen wordt onderbroken voor een onderwijs-
leergesprekje met de leerlingen. Op een aantal onderdelen vult de docent de tekst aan met
eigen aantekeningen.

De docent nodigt in de klassikale lesfragmenten de leerlingen niet met zoveel woorden
uit om zelf vragen te stellen. Tijdens het maken van vragen bij de tekstfragmenten loopt
de docent rond en geeft hij desgevraagd toelichting aan leerlingen. Bij de klassikale
bespreking van die vragen vult hij nogmaals informatie aan of herhaalt de kern van de
stof.

De leerlingen krijgen in principe aanwijzingen voor het belang van de centrale
begrippen, wwanneer deze frequent voorkomen, omstandig worden toegelicht, als er
dictaat over gegeven wordt en als ze in oefenvragen voorkomen. Bij aardrijkskunde zijn
de centrale begrippen alle in de lessen aan de orde gekomen. De in figuur 7.3 genoemde
frequenties van de centrale begrippen zijn berekend op basis van alle geluidsopnamen in
klassikaal lesverband. De momenten waarop de docent bij individuele leerlingen aan hun
tafeltje uitleg stond te geven zijn dus buiten de telling gehouden.
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Figuur 7.3 Frequentie van centrale begrippen in klassikale lesfragmenten bij aardrijkskunde

Frequentie Centrale begrippen

~ 450 water
60-100 industrie, rivier(en), vervuilenwervuiling
50-59 drinkwater, grondwater, regen, zout
40-49 neerslag, landbouw
20-29 irrigatie, oppervlak[ewater, planten,verdampinglverdampt, Rijn, zoet, regenwater,

stikstof, fabrieken, chemische, vervuiling, bac[eriën, kunstmatig, mes[, zure,
giftig, fosfa(a)t(en)

10-19 condenseren-condensatie, waterdamp, tekort, rivierwater, bioindustrie, droogte,
waterproblemen, chemicaliën, kringloop, elektriciteitscentrales, (water)kwaliteit,
aan(ge)tast

5-9 erosie, gletsjers, grondstof, verkeer, ammoniak, bestrijdingsmiddelen, drinkwa-
terreservoir, hulpstof, noodvoorraad, bodemerosie, Biesbosch, gas, koelwater,
spaarbekken, verdrogen

2-5 irrigatiesysteem, frisdrank, grondwaterspiegel, rivierbedding, wadi, waterveront-
reiniging, zoetwaterreservoirs, hoogovens, waterkwaliteit, wateraanvoer,
(drink)waterwinning, peil, watervoorraad, watervoorziening,
bedding, daling, grondwaterstand, ontspringen, oppervlaktewateren, waterwinning

Uit deze gegevens wordt duidelijk dat alle centrale begrippen in de lessen aan bod zijn
geweest. De frequentie van voorkomen lijkt echter niet in alle gevallen een indicatie van
het belang van de begrippen. Er zijn centrale begrippen als 'wadi' en 'spaarbekken' die
zeer sporadisch zijn voorgekomen. Naast de hierboven genoemde begrippen zijn er
bovendien tientallen andere vakbegrippen die ook met een frequentie van meer dan 20 zijn
voorgekomen maar niet in de toets terugkomen.

De centrale begrippen zijn allemaal expliciet toegelicht. Er zijn begrippen die in de
gelezen teksten zijn toegelicht en vervolgens nogmaals door de docent zijn uitgelegd:
kringloop, drinkwaterwinning uit grondwater, spaarbekkens, waterproblemen in arme
landen, wadi, erosie, zure regen, watervervuiling door de landbouw. Over de volgende
begrippen werd bovendien extra dictaat gegeven: zure regen, waterproblemen van arme
landen, watervervuiling door de landbouw. Daarnaast zijn er begrippen die wel zijn
toegelicht in de les, maar in tekstfragmenten staan die niet gezamenlijk zijn gelezen:
soorten zoet water (oppervlakte- en grondwater), herkomst van het water in rivieren,
gebruik van water door landbouw en door industrie, als hulp- of grondstof of koelwater of
voor irrigatie.

Alle oefenvragen die in de proefwerkvragen terug zijn gekomen, zijn in de lessen
besproken. Bij die bespreking zijn alle centrale begrippen daardoor nogmaals aan de orde
geweest.

De conclusie is dat ook uit de lessen zelf de centrale begrippen pregnant naar voren
komen, niet altijd door een hoge frequentie maar wel steeds door het voorkomen in
oefenvragen. Er zijn echter ook begrippen, zoals de waterzuiveringsinstallaties en hun
werking, die uitgebreid besproken zijn maar niet op de toets aan bod komen; het kan zijn
dat dergelijke opvallende begrippen andere hebben overschaduwd.

Hoe komen de centrale begrippen nu voor in de interactie en op wiens initiatief komen ze
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ter sprake? De nieuwe leerstof komt meestal voor het eerst aan bod bij het hardop
voorlezen van een tekstfragment. De docent stopt de voorlezer dan om woordbegrip te
controleren, in een betoogvorm (docent-informatief) een onderdeel toe te lichten en de
tekst te parafraseren, of een enkele keer om een leergesprekje met de klas over het
onderwerp van de tekst te voeren (docent-elicitatie).

Opvallend is dat de meeste begripscontrolerende vragen van de docent niet zozeer
betrekking hebben op centrale begrippen, maar op andere termen die in de uitleg van die
begrippen voorkomen. "Lo vraagt hij naar de betekenis van globe, kreek, gletsjer,
metaaldeeltjes, afbreekbaar, geisoleerd, bacteriën. Het zijn meestal 'wat is..'-vragen. Een
enkele keer stelt hij verbandvragen zoals 'hoe worden die hellingen ontbost', 'hoe wordt
die akkergrond zout'. Echte 'denkvragen' stelt hij zelden en hij zegt daarbij dat ze
speciaal zijn 'voor de slimmeriken' zoals de vraag 'waarom heeft men de Westerschelde
niet afgesloten?'.

De leergesprekjes lijken vooral pogingen om de stof inet de voorkennis van leerlingen
te verbinden. De wijze waarop de docent die probeert te activeren is echter nogal onge-
richt: 'wie heeft er gisteravond tv gekeken?... Wat kon je daar zien?'

Bij de bespreking van gemaakte oefenvragen komen veel docent-elicitaties voor. Die
vraagbehandeling leidt in de meeste gevallen niet tot interactie ter verdere verduidelijking
van het begrip. De docent heeft de neiging de beurten snel door te geven totdat een
leerling de bedoelde antwoordfotmulering uit de schoolboektekst geeft. Hij herhaalt deze
dan en licht deze eventueel nogmaals toe. De leerlingen worden niet aangezet tot eigen
formuleringen of verdere inbreng rondom de besproken begrippen. Het volgende fragment
uit les 5 is daarvoor exemplarisch:

DOC: de laatste vraag nog even 2.0.9.7. sst Attika lees hem even op.
ATT: "in deel twee van driesprong is gesproken over erosie en over bodemerosie. wat is

het verschil daartussen?" heb ik niet.
DOC: bodem.
ATT: bodemerosie .. . weet ik niet.
DOC: wie heeft hem wel? de 2.0.9.7.? Abdeslam?
ABS: bodemerosie is erosie van landbouwgrond.
DOC: perfect. dus nogmaals bodemerosie is erosie van landbouwgrond.
RAM: bodemerosie?
DOC: bodemerosie is erosie van landbouwgrond.

De docent lokt het voorlezen uit van de betreffende vraag en het door de leerling
genoteerde antwoord. Aan aarzelingen of foutieve antwoorden schenkt hij in eerste
instantie weinig aandacht, maar hij geeft de beurt door om zo het goede antwoord naar
boven te krijgen. Dat herhaalt hij. Soms omschrijft hij het nog eens in andere woorden.
Er komt vaak wat meer interactie tot stand wanneer meer leerlingen foute antwoorden
geven en de docent daardoor inziet dat meer uitleg nodig is.

DOC: dames heren 2.0.3.4. we gaan verder we zetten even het tempo erin. Attika lees
maar even op.

ATT: die heb ik niet.
DOC: Abdelmajid.
ABD: "voor de a- voor de aanvoer van een van zoet water zijn grote rivieren van

belang. wl vul in onderstaande zinnen de juiste plaa[sen wateren of landen in. de
Maas ontspringt in Maastricht stroomt door Roermond Venlo en C xxx ~.

166



Hoofdstuk 7lnhoud van de lessenreeksen

DOC: Ja je hebt het dus alleen in Nederland bekeken. maar de Maas die ontspringt niet
in Maas[richt. die ontspringt ergens anders. dat gaat om landen. ik wil vingers
zien. Martijn?

MAR: de Maas ontspringt in Zwitserland stroomt door België Duitsland en Luxemburg.
DOC: nee is ook niet goed. sst sst sst. Mohammed?
MOH: de Rijn.
DOC: nee.
RAM: Duitsland.
DOC: je hebt dus eigenlijk in feite wat heb je nou echt moeten doen? ja de kaart van ...
LEE: bingo.
DOC: Europa.
LEE: grapje.
DOC: kaart van ... nee niet gokken Mehmet. je had de kaart van Europa moeten nemen

en je had even moeten gaan kijken waar de Maas ligt. en je had hem even moeten
volgen waarnaar dit waar die begint eigenlijk. en Sadik waar begínt ie?

SAD: in Frankrijk.
DOC: ja begint in Frankrijk. dus je schrijft op de Maas begint in Frankrijk ft. en door

welke landen stroomt ie Sadik?
LEE: België.
SAD: België Frankrijk en Nederland.
DOC: Ja ja is goed. dus als je volgorde doet vanaf de bron. dus waar die begint dan is

het Frankrijk België en Nederland. en dan stroomt het eigenlijk in de Noordzee
kan je zeggen heel simpel.

Attika heeft de vraag om onduidelijke redenen niet kunnen beantwoorden. Abdelmajid
krijgt als tweede de beurt en laat de Maas in Maastricht ontspringen, waarop de docent de
beurt doorgeeft aan Martijn, die Zwitserland noemt en aan Ramona die Duitsland noemt.
Hier blijkt enige steun nodig. Die geeft de docent door aan te geven welke kaart er uit de
atlas gebruikt had moeten worden. In zijn aanwijzingen gebruikt hij 'waar die begint' als
synoniem van 'ontspringen'. Nadat Sadik vervolgens het goede antwoord heeft gegeven
volgt een herhaling plus commentaar van de docent op dat antwoord. In dat commentaar
zit nog een andere omschrijving van het begrip ontspringen verborgen, namelijk 'dus als
je volgorde doet vanaf de bron...' In zo'n geval van een onbekend woord in de vraagstel-
ling lijkt het gunstig voor leerlingen als er diverse foute antwoorden gegeven worden,
omdat de docent hierdoor tot parafrasering en impliciete uitleg van het begrip komt.
Expliciete uitleg geeft hij overigens niet en het is de vraag of hij zich bewust is geweest
van deze, voor sommige leerlingen kennelijk onbekende vaktetm. Die twijfel over de
vraag of de docent het overdragen van de betrokken vaktermen wel als leerdoel voor ogen
heeft wordt gevoed door een andere observatie bij bovenstaand fragment. Hij hanteert
namelijk in zijn uiteindelijke antwoord de in het lesmateriaal aangegeven vakterm 'mondt
uit in' niet, maar gebruikt het meer alledaagse 'stroomt in..'. Overigens blijkt bij de
afname van het proefwerk de impliciete uitleg van 'ontspringen' nog niet voldoende
geweest te zijn. Leerlingen vragen uitleg van dat woord zodra ze dat weer tegenkomen in
de vraagstelling 'Noem drie grote rivieren in ons land en geef aan waar ze ontspringen'.
De docent geeft die uitleg met het synoniem 'beginnen'.

Als de leerlingen zelf het initiatief nemen, op welke inhoud heeft hun inbreng dan
betrekking? Tijdens de toelichting op nieuwe stof stellen zij enerzijds vragen naar de
betekenis van woorden die in de uitleg van de docent voorkomen (wat is fosfaat?, wat is
drinkwaterreservoir?), maar dat doen ze niet vaak. Juist tijdens die fragmenten stellen zij
namelijk de meeste verdiepingsvragen. Deze betreffen bijvoorbeeld de vraag waar schuim
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op sloten vandaan komt, wat er gebeurt met vuil slib uit de rivieren, hoe diep grondwater
nu precies zit. Ook vragen ze naar de zuiveringsinstallatie om de hoek: 'meester hier in
de buurt is toch ook zoiets?'. Uit dit soort vragen blijkt dat een aantal leerlingen poogt de
stof te begrijpen en te relateren aan al aanwezige kennis. Soms blijkt uit hun vragen dat
de docent voor een deel van de klas een te grote stap dreigt te zetten, zoals bij de
behandeling van de extra stof over de strijd tegen het water in Nederland, een onderwerp
waarbij de klas overigens opvallend aandachtig luistert:

DOC: Zuiderzeewerken, wie zegt dat wat?
LEE: wat?
DOC: de Zuiderzeewerken.
LEE: wat wat..
MAR: Overijssel of zo.
DOC: nou niet Overijssel maar de Zuiderzee. wat wat welke naam heeft het tegenwoor-

dig?
TOL: wat is het'? ik weet niet eens wat het is.
DOC: de Zuiderzeewerken.
TOL: ja wat is dat?
LEE: oh.
DOC: Zuiderzeewerken. deltawerken heb je dat weet je. maar de Zuiderzeewerken zijn

ook heeft ook iets met dijken te maken en met landwinning tt. wa- waar kan je die
vinden Zuiderzeewerken?

De docent vraagt naar de ligging van de Zuiderzeewerken, maar merkt niet op dat het
begrip zelf eerst toelichting behoeft.

Op verscheidene momenten komt de docent er vanuit leerlinginitiatieven toe om meer
uitleg te geven in meer gevarieerde bewoordingen. Hij geeft leerlingen daarmee een rijker
taalaanbod rondom de centrale begrippen. Als er een langere beurtreeks tot stand komt
vanuit de verdiepingsvragen van leerlingen gaat het echter zelden om de uiteindelijke
getoetste, centrale begrippen.

Bij het maken van oefenvragen stellen leerlingen minder verdiepingsvragen. Hun
vragen zijn vooral procedure- en verhelderingsvragen en betreffen vaak de vraagstelling
en de manier waarop de opdracht moet worden uitgevoerd. Noeni drie vonnen van water
roept bijvoorbeeld vragen op in les 1. Ook leggen leerlingen antwoorden voor aan de
docent om goed- dan wel afkeuring te krijgen. Soms stellen veel leerlingen dezelfde
vraag, zoals in het geval van de onduidelijke foto's bij de vragen over irrigatie, die door
negen leerlingen wordt gesteld. De docent geeft daarbij elke leerling apart antwoord en
grijpt het signaal van onduidelijkheid niet aan om klassikaal de opdracht uit te leggen. Iets
soortgelijks gebeurt bij de opdracht waarbij de waterkwaliteit afgelezen moet worden van
kaartjes in de atlas.

Tijdens de klassikale behandeling van de oefenvragen zijn de vragen van leerlingen
vooral gericht op het uitlokken van een reactie van de docent op hun alternatieve
antwoorden of van een herhaling van het eerder genoemde antwoord. Kennelijk hebben
veel leerlingen behoefte aan dit soort begripscontroles. De docent beantwoordt ze met
korte adequate antwoorden waarin veelal synoniemen voor de betreffende begrippen zijn
gegeven. Omdat de proefwerkvragen zo sterk overeenkomen met de oefenvragen is het
inderdaad van groot belang dat de leerlingen de antwoorden goed noteren; het is verklaar-
baar dat zoveel leerlingen willen horen of hun antwoord goed was en zij lokken op deze
manier veel extra taalaanbod uit over de meest relevante begrippen van de lessenreeks.
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Er zijn weinig voorbeelden te vinden van uitgebreide betekenisonderhandeling. Daarbij
proberen zowel docent als leerlingen tot een gezamenlijk begrip te komen van nieuwe
concepten. Het is natuurlijk zo dat de docent in beginsel degene is die kennis overdraagt
en niet andersom. Het zijn daarom juist leerlingvragen die incidenteel aanleiding zijn voor
een langere sequentie waarin van beide kanten naar begrip gezocht wordt. In hoofdstuk
4.3.1 is de passage opgenomen waarin Mehmet verduidelijking vraagt over het tijdstip
waarop de overstromingsramp in Zeeland plaatsvond. Een ander lang voorbeeld in les 1
komt voort een vraag van Ramona over soorten zout. De uitgebreid besproken verschillen
komen echter niet tetug bij de toets.

7.2.4 Toetsing van de centrale begrippen
Hoe wordt in de lessenreeks uiteindelijk nagegaan of de ]eerlingen de lesstof hebben
begrepen? Er zijn twee toetsen afgenomen, na les 5 en na les 8, die elk 10 vragen
bevatten met in totaal 22 items. De vragen zijn als volgt te karakteriseren:

~ vijf definitielbeschrijfvragen: kringloop, irrigatie, spaarbekken, wadi, erosie;
~ zes classificatievragen met betrekking tot twee soorten zoet water, drie manieren

waarop rivieren aan hun water komen, het nadeel en voordeel van drinkwaterwin-
ning uit het grondwater, voorbeelden van watergebruik in de industrie (als
hulpstof, grondstof, koelwater), drie waterproblemen in atme landen, twee stoffen
die via de landbouw in het water komen;

~ zes verbandvragen: twee oorzaken van watertekort in arme landen, de oorzaak van
erosie, manieren waarop de landbouw water vervuilt, drie veroorzakers van zure
regen, gevolgen van zure regen, manieren waarop het water is vervuild;

~ vijf topografische kennisvragen: vier oppervlaktewateren in Friesland, de grootste
rivieren met de plaats waar ze ontspringen, de plaats van een spaarbekken in
Nederland, drie Duitse zijrivieren van de Rijn, een Waddeneiland dat gas levert.

De vragen zijn vrijwel in identieke votYrt als oefenvraag aan de orde geweest. Alleen de
vraag naar de oorzaak van erosie is niet eerder aan de orde geweest: de oefenvraag bij dit
begrip vroeg juist naar het gevolg ervan. In sommige gevallen wijkt de formulering van
de proefwerkvraag enigszins af van die vraag, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden:

Formulering oefenvraag: Formulering proefiverkvraag:
Noem ... meren in Friesland Noem ... oppervlaktewateren in Friesland
Hoe... Op welke drie manieren...
Waardoor ... Door welke twee natuurlijke oorzaken ..

In de proefwerkvragen lijkt sprake te zijn van een formeler taalgebruik dan in de
oefenvragen. Dat is te verklaren omdat duidelijk moet zijn op welk element uit de lesstof
de vraag slaat. Bij een oefenvraag is dat minder nodig omdat duidelijk is op welke
passage de vraag betrekking heeft.

De resultaten op de toetsen zijn als volgt samen te vatten. Goed gemaakt (meer dan 75qo
van de klas correct) werden de vragen met betrekking tot de soorten zoet water (grond-
en oppervlaktewater), waterproblemen in arme landen, het Waddeneiland dat aardgas
levert en de herkomst van water in rivieren.

Wisselend succes (50-75~o correct, grote spreiding in antwoordscores) boekten de
leerlingen bij de vragen over zure regen, kringloop, voor- en nadelen van drinkwater-
winning uit het grondwater, spaarbekken, wadi, oorzaken van watertekort in arme landen
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en watervervuiling door de landbouw.
Het slechtst gemaakt (meer dan SOq fout) werden vragen naar voorbeelden van

watergebruik door de industrie, irrigatie, erosie en de topografische vragen over meren in
Friesland, rivieren in Nederland en zijrivieren van de Rijn.

In de beoordeling van antwoorden door de docent lijkt geen sprake te zijn van strikte
normen als het gaat om vaktalige formuleringen. Zo keurt hij vrij gebrekkige, alledaagse
omschrijvingen goed als vervanging voor meer vaktalige zoals bijvoorbeeld de 'daling
van het grondwaterpeil' die ook mag worden omschreven als 'water in de grond zit laag'.
Op te merken is dat de docent in zijn mondelinge uitleg ook vaktalige formuleringen in
meer alledaagse bewoordingen omzet, zoals de in 7.2.3 opgenomen passage over
'ontspringen'.

Er zijn diverse voorbeelden te vinden van niet geheel consequente becijfering. Zo
wordt 'kunstmatig water aanvullen' en 'kunstmatig water aanvoeren' wel goed gerekend
maar 'kunstmatige water aanvoeren' niet. Hietuit spreekt enige twijfel bij de interpretatie
van de gegeven antwoorden. Ook bij biologie en scheikunde zijn hiervan voorbeelden
gevonden.

7.2.5 Problematische begrippen nader bekeken: irrigatie en watergebruik
Zijn er aanwijzingen dat de klasse-interactie van invloed is geweest op de uiteindelijke
resultaten? Om die vraag te beantwoorden is voor twee begrippen die bij de toets lastig
bleken, nagegaan hoe zij in de lessenreeks zijn voorgekomen. Het gaat om irrigatie en om
watergebruik door de industrie.

Irr~atie
Het begrip irrigatie komt voor het eerst aan bod in de behandeling van oefenvragen in de
vierde les. Het betreffende stukje tekst uit het schoolboek is niet gezamenlijk in de klas
gelezen en besproken, wat vrij uitzonderlijk is in de aardrijkskundelessen. De oefenvraag
luidt: in welke twee opzichten speelt water in de landbouw en in de industrie een rol?

ABD: hulpstoffen en grondstoffen.
DOC: ja is goed dus nogmaals hulpstof en grondstof. maar je vergeet nou de landbouw

Abdeslam en nog eentje hoort erbij.
RAM: omdat ze het water omdat de grond droog is.
DOC: om de grond is droog en wat doen ze met water dat brengen ze op.
LEE: op het wa- op de grond.
DOC: ja op de grond en hoe noem je dat eigenlijk het woordje ervoor?
LEE: grondwater.
DOC: nee vingers wil ik zien hè.
MEH: koelwater.
TOL: plantjes water geven.
com: gelach in de klas.
DOC: nee. men noemt dus het dus op kunstmatige manier water naar he[ land toe

brengen om voor te zorgen dat de dat de planten weer water krijgen noem je
irrigatie. ik schrijf het even op het bord. dus nogmaals je hebt wat Abdeslam al
zei je kan water gebruiken als hulpstof en grondstof. nou ik hoorde net al hulpstof
eigenlijk in feite koelwater bijvoorbeeld. dus moet je iets kan je iets mee afkoelen
bijvoorbeeld als je een heel grote berg staal hebt of ijzer wat gesmolten is en dat
moet afgekoeld worden dan gehruik je water voor. en grondstof bijvoorbeeld van
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in de industrie is bijvoorbeeld bij frisdranken hè je heb water nodig om frisdrank
te maken dus als grondstof.

RAM: maar dat is een andere vraag hoor meester.
DOC: maar dat komt zo direct maar ik geef het als voorbeeld en daarnaast heb je in de

landbouw kun je water gebruiken ten behoeve van irrigatie. ik schrijf het even op
irrigatie want ik vind belangrijk woord onthoud dat even goed is een begrip die
vaak terugkomt het woord irrigatie.

TOL: meester irrigatie staat toch onder daar al?
LEE: ja meester.
DOC: dus nogmaals irrigatie.
com: schrijft op het bord.
DOC: bij nogmaals bij 2.0.8.1 hoort dat. ja nou bij 2.0.8.2 wordt het uitgelegd maar ik

wil dat je het toch goed begrijpt.
RAM: dus irrigatie en?
DOC: irrigatie hulpstof en grondstof.
DOC: 2.0.8.2. nou komt uitleg en nou wil ik toch goed horen. Samira lees hem even

goed op.
SAM: irrigatie is xxx.
DOC: wat is dat? nog keertje.
SAM: hulpstof hulpstof en grondstof.
DOC: nee is het niet ik wil vingers hebben. Martijn.
MAR: kunstmatige wateraanvoer.
DOC: perfect kunstmatige wateraanvoer dus nogmaals kunstmatige wateraanvoer. je

zorgt dat in een droog gebied dat daar water komt van veraf via kanalen kleine
slootjes. en zorg je dat dat water op het land komt en zo dat de planten kunnen
groeien dat de planten water hebben. dus nogmaals kunstmatige aanvoer van
watcr.

Het begrip irrigatie wordt zodoende geïntroduceerd in samenhang met watergebruik door
zowel landbouw als industrie. 'Hulpstof, grondstof en irrigatie' worden in een adem
genoemd. Irrigatie heeft echter niet met industrie maar alleen met landbouw te maken. In
de vraagbehandeling wordt het begrip in vaktaal gedefinieerd als 'kunstmatige wateraan-
voer', maar de docent parafraseert dat vervolgens in alledaagse taal.

Uit de reacties van de leerlingen blijkt ook afbakening nodig ten opzichte van de
begrippen 'grondwater' en 'koelwater'. Die relatie wordt niet expliciet verwoord.
Een belangrijke bron bij de verwerving van dit begrip zijn de foto's van irrigatie in arme
en rijke landen in het oefenboek. Op de slechte kopieën zijn die foto's echter in grijze
vlekken veranderd. Daardoor hebben de leerlingen geen voorbeeld van irrigatie gezien en
moeten ze het doen met de verbale toelichting van de docent. Negen leerlingen roepen de
docent daarover bij zich en krijgen toelichting op wat er eigenlijk te zien zou zijn
geweest. Daarbij blijkt in een aantal gevallen dat leerlingen niet begrijpen wat irrigatie is:

DOC: let op het gaat om allebei om irrigatie. nou je weet wat irrigatie is. wat is irrigatíe
ook alweer?

corn: tegen Jermain en lmad.
LEE: uh. even spieken. drinkwater.
DOC: nee is geen drinkwater irrigatie.
JER: oh kunstmatige uh uh ...
DOC: ja zeg je goed ja kunstmatige
JER: kunstmatige aanvoer.
DOC: van..
LEE: water ja.
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DOC: je hebt het hartstikke goed.

Irrigatie wordt gerelateerd aan drinkwater, waaruit verwarring blijkt over de aard van het
watergebruik: voor landbouw of inenselijke consumptie. Daar gaat de docent echter niet
op in. Hij prijst het reproduceren van de vaktalige omschrijving die uit het boek is
overgenomen: 'kunstmatige aanvoer vnn ivater' en controleert daarbij niet of leerlingen de
betekenis werkelijk begrijpen. De definitie in vaktaal is met andere woorden niet het
resultaat van de inhoudelijke bespreking in meer alledaagse woorden van het begrip, maar
vervangt dergelijke, meer alledaagse bewoordingen ineens.

Ook de relatie met andere begrippen leidt tot verwarring, zoals met 'wadi', een droge
rivierbedding:

DOC: en daarboven is het geïrrigeerd gebied. daar is water terechtgekomen xxx zie je
een beetje dijkjes en hier heeft men eigenlijk in feite.

TOL: dat is die wadi of zo wadi.
DOC: ja dat is water 11. dus daar wordt daar wordt het water uh dus gebruikt. hier

gebruikt men het water eigenlijk in het gebied om landbouw te bedrijven.

De docent is kennelijk niet verdacht op deze associatie, want hij verstaat 'wadi' als
'water' en geeft er geen aandacht aan. Inhoudelijk is die associatie niet vreemd: een
droog gebied zou je kunnen bevloeien. Uit Tolga's reactie komt naar voren dat het nodig
is aan te geven welk soort droog gebied daar voor in aanmerking komt: wel droge
landbouwgrond, maar geen droge rivierbedding.

Bij de toets wordt vervolgens de vraag gesteld 'wat is irrigatie?'. Van de 19 leerlingen
hebben er 8 de vraag goed beantwoord. De meesten hanteren de gegeven definitie
kunstmatige wateraanvoer of een formulering die daarbij in de buurt ligt: Op een
kunstmatige manier water aanvullen. Soms ligt de formulering er dicht bij, maar twijfelt
de docent over de juistheid: kunstmatig water toevoegen van Sedat wordt goed gerekend,
maar kunstmatige water toevoegen van Mohamed wordt, zoals gezegd, afgekeurd. Samira
probeert het antwoord in eigen woorden te formuleren: watervervoering naar tvaar niet
water ligt bijv, die watersproeiers Bij de foute antwoorden blijken leerlingen veelal het
begrip 'kunstmatig' als houvast te hebben gebruikt, soms zelfs zo dat de omschrijving
eerder bij het begrip 'spaarbekken' past, waarbij immers ook 'kunstmatig' in de definitie
voorkwam. Voorbeelden hiervan zijn: Kunstmatige meren aanvullen en de kunstmatige
water dat wordt aangelegd, en watervoorraad. In het antwoord het bijvullen van
kunsttnatige meren combineert de betreffende leerling ook duidelijk de betekenis van
irrigatie en spaarbekken.

Welke factoren kunnen een rol hebben gespeeld bij het slechte resultaat op deze proef-
werkvraag'? Ten eerste zijn er geen concrete voorbeelden van irrigatie getoond en is niet
aan leerlingen gevraagd wat zij zelf al eens gezien hebben in Nederland of elders.
Besparing op lesmateriaal waarin die voorbeelden wel geleverd werden, werkte averechts.
Ten tweede is na uitleg van het begrip geen inbreng van de leerlingen gevraagd om te
controleren of zij begrijpen wat eronder wordt verstaan en om gezamenlijk de betekenis af
te bakenen. Er is bij dit begrip zodoende geen opbouw van receptief naar produktief ge-
bruik. Wat hierbij ook blijkt is dat woorden in de uitleg zelf toelichting behoeven,
namelijk het begrip 'kunstmatig', dat niet wordt uitgelegd. Ook bij het later besproken
'spaarbekken' wordt de term 'kunstmatig' gebtuikt zonder uitleg en deze term levert
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duidelijk verwarring op. Het is daarom ook twijfelachtig of de leerlingen die de definitie
'kunstmatige wateraanvoer' juist wisten te reproduceren, de inhoud ervan wel begrijpen.
Het criterium voor succes is natuurlijk de beoordeling door de docent, die dergelijk
gebruik van vaktaal veelal honoreert.

Water,gebruik door de industrie
Het tweede proefwerk in de lessenreeks bevatte een vraag over waterverbruik door de
industrie. Slechts 3 van de 24 leerlingen wisten deze vraag helemaal goed te beantwoor-
den. Wat is daaraan vooraf gegaan in de aanbod- en oefenfase?
In les 2 komt aan de orde dat mensen veel water gebruiken. De docent voegt daar aan
toe:

DOC: frisdrankindustrie die gebruikt veel water eh die heeft water nodig voor hun
frisdranken. en ja die verbruikt veel. en daardoor is het ligt het getal hoog.
daarnaast heb je bijvoorbeeld als je gaat kijken naar de Hoogovens in IJmuiden
heb je daar de industrie die staal maakt of eigenlijk in feite ijzererts smelt. en dan
daar dan dat je daar staal van krijgt. en die heeft veel koelwater nodig. nou dat is
ook eigenlijk industrie en die verbruikt gigantische hoeveelheden water.

Hier wordt voor het eerst het begrip 'koelwater' gebruikt. In de schoolboektekst staat de
volgende passage:

Sommige fabrieken gebruiken water als rondsto . Het water is dan in het eindprodukt nog
aanwezig. Je moet maar eens kijken hoeveel water er zit in limonade, bier en brortwater.
Andere industríeën hebben water nodig om te wassen of te spoelen. Suikerfabrieken,
papierfabrieken en textielfabrieken zijn hier voorbeelden van. Voor hen is water een
hu! sto . Er zijn ook bedrijven die water gebruiken als koelwater. Bij het maken van
produkten komt vaak veel warmte vrij. Deze wannte wordt met behulp van koelwater
afgevoerd. De chemische índustrie, staalindustrie en electriciteitscentrales gebruiken veel
koelwater (...).

Deze tekst is niet klassikaal gelezen. De leerlingen hebben er als huiswerk vragen bij
moeten maken, die in les 4 behandeld worden. De bespreking in de klas van de oefen-
vraag "In welke twee opzichten speelt water in de landbouw en in de industrie een rol"
werd hierboven bij de bespreking van 'irrigatie' weergegeven. 'Hulpstof en grondstof
worden daar genoemd, maar niet toegelicht. Daarop volgen de vragen:
- noem drie eindprodukten uit de industrie waarin water voorkomt;
- noem drie fabrieken die water als hulpstof gebruiken;
- noem drie industrieën die water als koelwater gebruiken.

DOC: nou ik hoorde net al hulpstof eigenlijk in feite koelwater bijvoorbeeld. dus moet je
iets kan je iets mee afkoelen bijvoorbeeld als je een heel grote berg staal hebt of
ijzer wat gesmolten is en dat moet afgekoeld worden dan gebruik je wa[er voor.
en grondstof bijvoorbeeld van in de industrie is bijvoorbeeld bij frisdranken hè je
heb water nodig om frisdrank te maken dus als grondstof.

Opvallend is dat de docent hier geen duidelijk onderscheid tussen hulpstof en koelwater
maakt.

DOC: 2.0.8.3. dat is een vervolg op mijn verhaal Sadik.
SAD: uh " noem drie eindprodukten uit de industrie waarin water voorkomt". bier

bronwater en frisdrank.
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DOC: perfect dus nogmaals bier komma bronwater bier komma bronwater en frisdrank.
com: op dicteersnelheid.
DOC: als jij wat wil vragen Mehmet steek je vinger even op ja.
MEH: door elkaar of uh naast elkaar.
DOC: naast elkaar ik geloof dat hoef ze niet ja naast elkaar kun je ze gewoon zetten. dus

nogmaals bier bronwater en frisdrank maakt niet uit welke volgorde als je die drie
maar hebt.

com: Onderbreking weggelaten.
DOC: Gulcan 2.0.8.4.
GUL: "noem drie fabrieken die water als hulpstof gebruiken". suikerfabrieken.
DOC: goed dus suikerfabrieken. nog eens rustig dus suikerfabrieken. ga verder.
GUL: papierfabrieken.
DOC: papierfabrieken en ...
GUL: textielfabrieken.
DOC: ja perfect dus nogmaals suikerfabrieken papierfabrieken en textielfabrieken.

2.0.8.5. Abdelmajid.
ABD: "noem drie industrieën die water als koelwater gebruiken". chemische industrie

staalindustrie en elektriciteitscentrales.
DOC: ja dus nogmaals chemische industrie staalindustrie ... Waar vinden wij hier in de

buurt een bekende staalindustrie?
MOH: Hoog- is Hoogovens.
DOC ja de Hoogovens hè. en waar vind je dat?
MOH: IJmuiden.
DOC: ja IJmuiden. dus nogmaals chemische industrie staalindustrie en elektriciteitscen-

trales.

Wat er gebeurt bij deze vraagbehandeling is dat leerlingen de expliciet in de tekst gegeven
antwoorden reproduceren. De docent herhaalt deze maar legt niet uit waarom dat nu
voorbeelden zijn van watergebtuik als hulpstof, grondstof of koelwater. Deze begrippen
zelf zijn dus niet toegelicht. Opvallend is dat leerlingen er ook niet naar vragen. Wat ze
immers doen bij de bespreking van oefenvragen is controleren wat ze als het goede
antwoord kunnen opschrijven. Ook de docent is vooral op reproduktie gericht, getuige
een uitspraak als 'als je die drie maar hebt'. Hij stimuleert niet dat leerlingen uit eigen
kennis andere voorbeelden aanreiken die niet in de tekst genoemd staan.

Op de toets is te zien waartoe deze behandeling geleid heeft. De hele vraag luidde "Water
wordt in de industrie gebruikt als a. grondstof, b. hulpstof en c. koehvater. Geef van elk 2
voorbeelden ". Slechts drie leerlingen hebben de vraag goed beantwoord. Uit het antwoord
van de anderen blijkt dat velen de begrippen hulpstof, grondstof en koelwater niet
begrepen hebben. Twee voorbeeldantwoorden van Rachida en Gulcan:

Rachida: a. Grondstof en hulpstof
b. grondstof - afkoeling van de water
c. hulpstof - condensatie

Gulcan: Grondstof: staalindustrie en elektriciteitscentrales
hulpstof: suikerfabrieken, textielfabrieken, papierfabrieken
koelwater, bier, bronwater, frisdrank

Hoewel de proefwerkvraag nauw aansluit bij de behandelde stof en oefenvragen, geven de
leerlingen niet het gewenste antwoord. Het kan natuurlijk zijn dat Rachida haar huiswerk
niet geleerd heeft en Gulcan het niet precies genoeg heeft geleerd. Maar de stof is in
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beide gevallen niet zo verwerkt in de les dat de meisjes een voorbeeld uit het dagelijks
leven kunnen geven bij de gegeven vakbegrippen. Dat kan te maken hebben met de kleine
verandering in de vraagstelling: in de oefenvraag was sprake van het voorkomen van
water in het 'eindprodukt', terwijl nu gevraagd wordt naar water gebruikt als 'grondstof'.
Die essentiële semantische relatie is niet gelegd in de les. Zodra dus niet precies kan
worden gereproduceerd wat er in de les is besproken, blijkt het begrip van de leerlingen
wankel.

In een poging de vraag te beantwoorden, associëren verscheidene leerlingen vervolgens
vanuit bekende onderdelen van de samenstelling 'grondstof' en geven als antwoord:
'grondwater' of 'planten, landbouw (groei)' of 'voor planten in de grond' of 'landbouw,
akkerbouw'. Misschien heeft daarbij ook de eerste introductie, waarbij watergebruik in
industrie en landbouw tegelijk aan bod kwamen, voor verwarring gezorgd.
Bij sommige leerlingen blijkt de inperking in de vraag 'water wordt in de industrie
gebruikt..' dus niet duidelijk. Zij geven voorbeelden die niet uit de industrie komen.
Sadiks antwoord is daar ook een voorbeeld van:

Sadík: a. voor planten in de grond. boeren voor hun grond
b. als je iets gaat koken. In fabrieken
c. In fabrieken om iets af te koelen. Om iets warm af te laten koelen.

Het begrip 'industrie' is in de les bekend verondersteld.

Kortom, wanneer de docent werkelijk begrip van typen watergebruik in de industrie
had willen bereiken had hij vermoedelijk ook de begrippen 'grondstof, eindprodukt,
hulpstof en koelwater' nader moeten toelichten. Bespreking van goede en foute voorbeel-
den had de gelegenheid gegeven de begrippen hulpstof, eindprodukt en koelwater beter af
te bakenen. Bovendien zou in de toelichting het watergebruik in de landbouw duidelijker
onderscheiden moeten worden van dat in de industrie.

7.2.6 Conclusies
De aardrijkskundelessen zijn gericht op de ontwikkeling van een aantal begrippen rondom
watergebruik. Het gaat daarbij om omschrijvingen van afzonderlijke begrippen, het leggen
van een aantal vrij eenvoudige semantische relaties ertussen en om topografische kennis.
De toetsvragen zijn open vragen waarop korte antwoorden gegeven kunnen worden.

De betreffende stof is in het schoolboek helder opgebouwd in thema's, met afgeronde
leerstofonderdelen en bijpassende verwerkingsvragen. De docent volgt op een consequente
manier deze opbouw en geeft extra uitleg bij het lezen van teksten en (in mindere mate)
tijdens de behandeling van de oefenvragen. Alle centrale begrippen komen expliciet in de
les voor. Ook uit het lesboek en het schrift kunnen de leerlingen de relevante begrippen
herkennen. Uit de bronnen (schoolboek, lessen en schriften) is het belang van de centrale
begrippen duidelijk op te maken.

De meer intensieve interactie in de klas heeft maar voor een deel betrekking op de
centrale begrippen uit de lessenreeks. De docent gaat gesprekken met leerlingen vooral
aan over andere dan die centrale begrippen. Hij is daarbij weliswaar alert op het voorko-
men van onbekende begrippen ('zoutkreek', 'ge~isoleerd'), maar de vraag is of dat ook
voor deze leerlingen de lastigste en belangrijkste begrippen zijn. Een stimulans tot het zelf
aangeven van moeilijke woorden geeft hij niet. Leerlingen stellen vooral verhelderingsvra-
gen, bedoeld om de antwoorden op oefenvragen goed in hun schrift te kunnen opschrij-
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ven. Maar uit eigen beweging komen ze nauwelijks tot verdiepingsvragen over de centrale
begrippen.

In relatie tot de soms ruime uitleg in de ]es lijken de uiteindelijk gestelde toetsvragen
vrij eenvoudig. Het gaat steeds om ge'isoleerde begrippen, of om expliciet besproken en
uit het hoofd te leren classificaties. De leerlingen worden niet aangezet om in eigen
woorden hun begrip van de stof te tonen, noch wordt hen naar relaties tussen verschillen-
de vakbegrippen gevraagd. Ook is opvallend dat de onderwerpen waarover het meest
intensief samen gepraat is in de klas, niet terugkomen op de toets, zoals de werking van
waterzuiveringsinstallaties.

De volgende factoren zijn mogelijk van invloed geweest op het slechte resultaat op
enkele proefwerkvragen. Wanneer leerlingen gewend zijn op een toets de antwoorden op
gemaakte oefenvragen te reproduceren, kan ook een geringe afwijking van dit patroon een
lage score veroorzaken. Een van de oefenvraag afwijkende formulering van de toetsvraag
kan de leerlingen in verwarring brengen (eindprodukt - grondstof) of verkeerde associaties
oproepen (grondstof - grondwater). Vermoedelijk zijn tevoren in de uitleg centrale
begrippen onvoldoende verankerd in een netwerk van begrippen. Dit kan ermee te maken
hebben dat de docent leerlingen niet activeert bij de bepaling van de betekenis van de
centrale begrippen, noch tijdens de uitlegfase, noch tijdens de verwerking. Bij de
beantwoording van oefenvragen prijst hij de goede reproduktie van formuleringen uit het
tekstboek, zonder verder te controleren of de inhoud ervan begrepen is. Signalen van
verkeerd begrip die leerlingen geven met onjuiste antwoorden krijgen zelden aandacht.
Besparing op duidelijk lesmateriaal (de foto's van irrigatie) is een laatste factor.
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7.3 Thematische opbouw van de biologielessen

7.3.1 Centrale begrippen
Het centrale thema van de lessenreeks is Vertering. Dit thema volgt op de lessenreeks

rondom Voeding en wordt daar uitdrukkelijk mee verbonden. Uit de twee eindtoetsen is

afgeleid welke begrippen centraal staan in de biologielessen. Het gaat om een overhoring
en een proefwerk. Hieronder volgt een schematische weergave van de centrale begrippen
daarin.

Figuur 7.4 Centrale begrippen in de lessenreeks biologie

(SPIJS)VERTERING - SPIJSVERTERINGSSTELSEL

VOEDING voedingsbestanddelen, voedingsvezel

ORGANEN KLIEREN SAP
enzymen, inwerkend op voedingsstoffen

Mondholtelgebit Speekselklieren Speeksel zetmeel
- Opbouw melk- en blijvend gebit
. Functie kiezenltanden, Tandformule
. Bouw tandenikiezen: cement, tandbeen,

tandvlees, zenuwen, glazuur
~ Gebitsverzorging, zuurstoot, bacteriën,

tandbederf, verkalken, tandsteen, tandplak

DARMENIDARMKANAAL
Peristaltische beweging: kringspieren, lengtespieren

Slokdarm - -
Maag Maagsapklieren Maagsap - zoutzuur
Maagportier - -
Twaalfvingerige darm Alvleesklier Alvleeskliersap

Lever
Galblaas Gal - emulgeren

Dunne darm in de Darmwand:
Darmsapklier Darmsap
Darmplooien, Darmvlokken,
Oppervlakte-vergroting

Dikke darm - -
Onttrekking van water aan de voedselbrij. Bij slechte werking: diarree
Opname van verteerde voedselbestanddelenl verteringsprodukten in het bloed

Anus
Uitscheiding onverteerde voedselbestanddelen - uitwerpselen

In de opbouw wordt het betreffende hoofdstuk uit het lesboek 'Biologie voor jou' (Van
Engelen e.a. z.j.) strikt gevolgd. De behandeling start met het definiëren van het
overkoepelende begrip vertering. Daarna wordt het spijsverteringsproces gevolgd, te
beginnen bij de mond. Functie en verzorging van het gebit krijgen uitgebreid aandacht.
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Daarna wordt de route van het voedsel verder gevolgd, waarbij de betrokken organen en
klieren benoemd worden alsook hun functie in het proces, de afgescheiden spijsverterings-
sappen en de voedingsbestanddelen die door deze sappen verteerd worden.

7.3.2 Centrale begrippen in de leerntiddelen
In de biologielessen kunnen de leerlingen in principe de relevante informatie vergaren uit
het boek en uit de les, met name uit de instructie van de docent en uit de in de les
voorkomende interactie tussen docent en leerlingen. Daarnaast zijn er incidenteel andere
leermiddelen gebruikt. Van deze bronnen wordt nu eerst in de leermiddelen gezocht naar
aanwijzingen voor de pregnantie van de centrale begrippen.

De belangrijkste bron is het schoolboek, Biologie voor jou, deel 2(Van Engelen e.a.,
z.j.). Het thema 'vertering' beslaat 18 pagina's, met in totaal 5220 woorden (exclusief de
5 pagina's en 1180 woorden van de zelfbeoordelingstoets die bij dit tekstgedeelte hoort).
De gemiddelde lengte van de zinnen is 9.8 woorden (s.d. 5.13) en de woordvariatie is
12.30 op de index van Guiraud. De teksten onderscheiden zich daarmee niet bijzonder
van die in de andere vakken. De tekst is gedrukt in zwarte letters met een rode steunkleur
en is veelvuldig voorzien van functionele illustraties, zoals een schematische voorstelling
van het spijsverteringsstelsel en een tekening van de bouw van een kies.

In het begin van het hoofdstuk worden expliciete doelstellingen geformuleerd. Daarna
volgt instructieve tekst met vervolgens vragen bij elke paragraaf. Aan het einde volgen
een samenvatting in korte formuleringen en een diagnostische toets met verwijzing naar
herhalingsstof en verrijkingsstof. Bij het boek hoort een antwoordenboek.

In 'Biologie voor jou' wordt het belang van bepaalde begrippen ook typografisch
benadrukt. Op een enkele uitzondering na (bijvoorbeeld 'kauwen') komen alle centrale
begrippen tenminste eenmaal gecursiveerd in de tekst of vetgedrukt in paragraaftitels
voor. De cursiveringen betreffen steeds afzonderlijke begrippen en niet de relevante
semantische relaties die uiteindelijk in de toetsvragen aan de orde komen, met uitzonde-
ring van enkele in hun geheel gecursiveerde definities van de begrippen 'vertering' en
' enzymen' .

In totaal worden er in de lessenreeks 27 oefenvragen gemaakt. Het gaat voornamelijk
om classificatievragen, een kwart verband-vragen en een enkele feitenvraag. Het
antwoord op de helft van deze vragen is letterlijk in de tekst te vinden, bij meer dan een
kwart staat het antwoord impliciet in de tekst, terwijl bij 4 vragen gegevens uit de tekst
met eigen kennis gecombineerd moeten worden. Niet alleen in de teksten, maar ook in
deze oefenvragen komen alle centrale begrippen aan bod, maar niet alle op de toets
gevraagde semantische aspecten. In oefenvragen komen bijvoorbeeld niet expliciet voor:
de functie van enzymen, de functie van kauwen en van speeksel, de samenstelling van
tandbeen of het maken van een tandformule aan de hand van een afgebeeld gebit.

Naast het boek wordt van andere leermiddelen gebruik gemaakt. Allereerst zijn dat het
werkschrift en het netschrift van de leerlingen. Het is de bedoeling dat zij huiswerk
maken in het werkschrift en dat na behandeling of controle in de klas overnemen in hun
netschrift. De docente hecht sterk aan een goede verzorging van het netschrift. Aan het
eind van de lessenreeks zamelt zij de netschriften in en geeft de leerlingen er een cijfer
voor dat meetelt voor het rapport. De leerlingen zijn daarvan op de hoogte. Bij het
bekijken van de netschriften bleek dat deze in het algemeen goed verzorgd zijn en
correcte antwoorden bevatten. De leerlingen schrijven echter niet allemaal volledige
zinnen. Die leerlingen die hun antwoorden in steekwoorden hebben genoteerd zullen het
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schrift niet goed als bron bij het leren kunnen gebruiken.
Naast het schoolboek gebruikt de docente diverse voorwerpen om delen van de stof

aanschouwelijk te maken: een torso met uitneembare organen, een wandkaart met een
voorstelling van de datmwand, een bolus om door te snijden ter illustratie van het
fenomeen 'oppervlaktevergroting' en - spontaan - een blad papier om de peristaltische
bewegingen mee na te bootsen, haar eigen trui om de inplooiing van de darmwand mee
na te bootsen. De docente had aanvankelijk het voornemen een videofilm te laten zien
over het spijsverteringsproces, maar zij kon deze niet snel genoeg vinden en blies het plan
af.

76 VERTERING-BASISSTOF

APo. 19.
De llppinp ven maap,

fweallvinperlpe
Oarm,lever,galDlaas

en elvleesklier.

Twaalfvingerige darm, lever, galblaas en alvleesklier

In de twaallvingerige darm monden de afvoerbuizen van de lever en
de alvleesklier uit (zfe afbeelding 1g). De lever maakt gal. Gal wordt
tijdelijk opgeslagen in de galbleas. Via de galbuis wordt gal naar de
twaalfvingerige darm gevoerd, als dat nodig is. De galblaas is dus
geen klier maar een opslagplaats.
Vetten mengen zich niet met water, maar vormen grote druppels. Gal
emulgeert vetten (zie afbeefding 20). Datwil zeggen dat gal grote vet-
druppels in kleine vetdruppeltjes verdeelt. Hierdoor wordt het opper-
vlak van de vetten sterk vergroot, zodat enzymen beter op de vetten
kunnen inwerken.
De alvleesklier maakt alvleessap. Dit spijsverteringssap bevat drie
soorten enzymeri die helpen bij de vertering van elwitten, koolhydra-
ten en vetten.

Alb. 20.
Emulperen door pal

~

..
~

vefdruppel

(schematlschJ. vat- ,,,~jp, :.:~-ypebmulpeerd
druppN "~i'~~ ... ; In kldns

vetdruppeftJea

Opdracht 15 Beantwoord de volgende vregen.
1 Welke twee spijsverteringsklieren geven spijsverteringssap-

pen af aan de voedselbrij in de twaalfvingerige darm?
2 Wat is de functie van de galblaas?
3 Gal emulgeert vetten. Wat betekent dat?
4 Wet is het nut van emulgeren voor de vertering van vetten?

5 Welke groepen voedingsstoften worden verteerd door enzy-

men in alvleessap?

Dunne darm

De dunne darm is bij de mens ongeveer 8 meter lang. In de wand
Iiggen darmsapk!leren die darmsap afscheiden. In darmsap bevínden

Uit: Biologie voor jou, tweede leerjaar MHV, Van Engelen e.a. z.j., p.76
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7.3.3 Centrale begrippen in de interactie
De bespreking van de stof in de lessenreeks votmt voor de leerlingen een tweede bron
van informatie. De docente blijft in haar uitleg dicht bij het schoolboek. Vrijwel alle stof
wordt aan de hand van gelezen teksten nader toegelicht, met uitzondering van het
onderdeel over slikken en speeksel. De werkwijze is dan zo dat de docente zelf een
tekstfragment voorleest, waarbij de leerlingen worden aangespoord om mee te lezen. Na
een afgeronde passage vraagt zij of er onduidelijkheden zijn, waarbij 'moeilijke woorden'
speciaal genoemd worden. Komen deze vragen niet, dan controleert zij zelf of een aantal
begrippen goed is overgekomen. Na de introductie gaan leerlingen opdrachten maken die
op de centrale begrippen betrekking hebben. De opdrachten worden niet allemaal in de les
nabesproken; de docent selecteert de haars inziens meest problema-tische.

Aanwijzingen voor het gewicht van begrippen kunnen zijn de frequentie van voorko-
men, een uitdrukkelijke toelichting erop en een nadere discussie tussen docent en
leerlingen ter verduidelijking van deze begrippen. Analyse van de lessen laat zien dat alle
centrale begrippen in de lessen zijn voorgekomen, maar de semantische aspecten die in de
toetsen ter sprake komen, zijn nie[ allemaal expliciet aan bod gekomen. Wanneer
frequentie van voorkomen in de klassikale fragmenten als criterium van hun belang wordt
beschouwd, zien we het volgende.

Figuur 7.5 Frequentie van de centrale begrippen biologie in de klassikale lesfragmenten

Frequentie Centrale begrippen

109 Voedsel
71-80 Verteren, verteerd
61-70 Vertering, darm, oppervlakte
41-50 Tanden, voedingsstoffen
31-40 Bacteriën, enzymen, maag, gebi[, tandvlees
21-30 Tandplak, twaalfvingerige darm, glazuur, darmvlokken, vlokken, kiezen, verte-

ringsprodukt(en)
16-20 Darmkanaal, mondholte, hoektand(en), spijsverteringsstelsel, uitwerpsel(en),

spijsverteringsklier(en), spijsverteringssap(pen), peristaltische beweging, tandbeen
l l-IS Snijtanden, alvleesklier, galblaas, (darm)plooien, bloedvaten, gal, slokdarm
6-10 Maagsap, organen, samentrekken, kringspieren, lengtespieren, speeksel, wand,

(maag)portier, bestanddelen, emulgeren, galsap, darmsap, zuurstootlstoten,
cement, kringspier, zoutzuur, hals, inwerken, kauwen, tandformule, wortel

5 Melkgebit, tandglazuur, voedselbrij
4 Ontsteking, stimuleren, tandsteen, af(ge)geven, speekselklier(en), darmsap-

klier(en)
3 Alvleeskliersap, leverklier, maagsapklier, spijsvertering, zuurvorming
2 Beitelvormig, diarree, endeldarm, klier, opgeslagen, opslagplaats

1 Darmwand, emulgering, emulgeert, gebitsonderdelen, ontlasting, spijsverterings-
kanaal

0 (Blinde darm)

De docente licht in haar lessen een aantal begrippen uitgebreid toe. Dat zijn bijvoorbeeld
het overkoepelende begrip 'vertering' of het verschijnsel dat de oppervlakte groter wordt
als voedsel in kleine stukjes wordt verdeeld. Het is echter niet zo dat overkoepelende
begrippen of hyponiemen allemaal worden besproken om er vervolgens de onderverdelin-
gen snel aan te kunnen relateren. Zo worden bij bespreking van de organen uit het
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spijsverteringsstelsel steeds orgaan, bijbehorende klier en sap besproken, zonder dat het
begrip 'spijsverteringsklier' apart toegelicht is.

De bespreking van centrale begrippen in de interactie in de klas is in verschillende
typen onder te verdelen:

~- begrippen waarvan slechts kort door de docent melding is gemaakt, zoals zoutzuur,
zuurstoot, wortelvliesontsteking;

.- begrippen die expliciet zijn toegelicht en waarover een enkele vraag aan leerlingen
is gesteld, zoals emulgeren, enzy~nen. Hieronder valt het merendeel van de centrale
begrippen;

-- begrippen waarover uitgebreide betekenisonderhandeling heeft plaatsgevonden,
d.w.z. een of ineer langere sequenties waarin zowel docent als leerlingen door
vragen en antwoorden de betekenis hebben proberen af te bakenen, zoals bij
vertering, uitwerpselen en stimuleren~prikkelen van spieren.

Zoals vermeld zijn alle centrale begrippen tenminste eenmaal door de docent toegelicht,
uitgezonderd 'blinde darm'. De frequentie en spreiding over de zeven lessen verschilt
daarbij sterk. Het eerste voorkomen valt vrijwel steeds binnen informerende beurten bij
lezing van het boek. De begripscontroles van de docent komen vooral voor na die lezing
van stukjes tekst en als afwisseling tijdens informerende beurten van de docent. Ze
betreffen vakbegrippen die daarin zijn voorgekomen ('wat is spijsvertering', 'dus waar
ging het voedsel naar toe?') en ook algemene schooltaal ('wat betekent wordt verplaatst',
'wat is onder invloed', 'de werking wat is dat?' ).

Docent-elicitaties doen zich in verschillende vormen voor. De docente vraagt de
leerlingen hun antwoorden op oefenvragen te geven en stelt vervolgens verhelderingsvra-
gen om de betreffende begrippen nader in te vullen. Bij bespreking van nieuwe stof stelt
zij vragen om de centrale begrippen aan dagelijkse voorkennis van de leerlingen te
relateren: 'waar ken je cement van?', bij 'beitelvormig': 'tivie weet waarvoor je een
beitel gebruikt ?'.

Ook de door leerlingen geïnitieerde beurtreeksen zijn bekeken op hun relatie met de
centrale begrippen. Met verhelderingsvragen controleren leerlingen meestal of ze iets
goed gehoord en begrepen hebben: 'Door hoeveel darmen gaat het zei U?' Veel vragen
stellen ze bij een opdracht waarbij de oppervlakte van blokjes berekend moet worden voor
en na het doorsnijden ervan. De functie van deze opdracht is te bewijzen dat gekauwd
voedsel een grotere oppervlakte heeft, maar leerlingen snappen niet hoe ze de bijbehoren-
de som moeten maken en begrijpen bij herhaling evenmin wat deze opdracht met het
thema te maken heeft. Ook na herhaalde uitleg blijft onduidelijk of de boodschap is
overgekomen. Uiteindelijk worden over dit uitgebreid besproken onderdeel overigens op
de toets geen vragen gesteld.

De meerderheid van de door leerlingen gestelde vragen zijn verdiepingsvragen. Soms
zijn die bedoeld om een duidelijker omschrijving of afbakening van centrale begrippen uit
te lokken zoals: 'Juf, is ... ook een voedingsstof' Daarbij gaat het om simpele feiten en
kenmerken van begrippen en niet om logische verbanden tussen verschillende begrippen.
Een ander type vragen zijn vragen die het de leerling mogelijk maken om nieuwe keruiis
aan bestaande voorkennis te relateren. L.eerlingen komen in dat laatste geval met vragen
als 'hoe komt het dat je overgeeft', 'hoe wordt poep zo bruin', 'voel je die zuurstoten?'
Dergelijke relaties tussen het thema en dagelijkse kennis legt de docent veel minder
expliciet, terwijl de leerlingen er duidelijk in geïnteresseerd zijn.

Het merendeel van de leerlingvragen betreft andere dan de centrale begrippen. De
docent maakt in haar reacties geen onderscheid: leerlingvragen worden vrijwel allemaal
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beantwoord. Haar antwoorden op de procedurele vragen zijn daarbij zeer kort en direct.
De inhoudelijke vragen leiden vooral tot langere beurtreeksen wanneer leerlingen ze
stellen tijdens niet-klassikale verwerkingsactiviteiten, waarbij de leerling een individueel
contact met de docent heeft. Op die momenten krijgen leerlingen de meeste gelegenheid
om hun vragen te verduidelijken en om door te vragen op een gegeven antwoord. In
hoofdstuk 5 zijn daarvan al enkele voorbeeldfragmenten opgenomen. In klassikale
lesonderdelen komen dergelijke intensieve contacten tussen docent en leerlingen een
enkele keer voor, maar het zijn dan steeds dezelfde leerlingen die voor zichzelf de
gelegenheid scheppen en durven doorvragen, zoals Tolga, Ramona en Warol. Andere
leerlingen doen dat alleen op individuele, niet-klassikale momenten.

Op een klein aantal momenten in de lessenreeks wordt er in de les klassikaal uitvoerig
over de inhoud van een begrip gesproken, waarbij de betekenis in gezamenlijk overleg
wordt afgebakend. Deze passages kunnen worden aangeduid als momenten van uitgebrei-
de betekenisonderhandeling.

De passages waarin een duidelijke beurtuitwisseling van deze aard voorkomt betreffen
de begrippen 'uittiverpselen' en 'stimuleren van de darmwanden door vezels'. Het volgende
fragment komt uit les 1, waarbij na lezing van een stukje tekst door de docent wordt
gecontroteerd of de leerlingen nog vragen hebben.

DOC: vragen?
LEE: uitwerpsels.
DOC: uitwerpsels. wat zijn... lezen we die zin nog een keer.
LEE: gewoon shit.
DOC: "sommige stoffen", Mohammed kijken of je zelf erachter kom[. Sedat ben je ook

zover? ik wil het allemaal van jou ook weten. "sommige stoffen kun je niet of
nauwelijks verteren". dan de volgende zin Mohammed "deze stoffen verlie-
verlaten je lichaam als uitwerpsels". Als je die twee met elkaar combineert wat
zijn dan uitwerpsels volgens jou?

MOH: poep.
DOC: precies.
LEE: pis ook.
DOC: en plas ja is ook een uitwerpsel.
TOL: juffrouw plas gaat toch ook uit je lichaam weg door zweten enzo? is dat dan ook

verteerd of zo?
DOC: ja nee!
LEE: juffrouw ik snap niet waar dat is.
com: diverse leerlingen praten door elkaar, diverse vingers.
DOC: ik wil even aandacht voor de vraag van Tolga. Malika let je ook op? antwoord op

de vraag. Tolga herhaal even je vraag.
TOL: is zweet dan ook uitwerpsel'? zweet?
DOC: onder uitwerpsels worden inderdaad alleen maar die stoffen die we eten de resten

van het eten die overblijven die niet verteerd worden worden uitwerpsels ge-
noemd. maar zweet dat is he[ water dat ons lichaam verlaat. dat is eh noem je dan
geen uitwerpsel omdat het door de huid gaat. dus bij uitwerpsel zegt je alleen
maar als het door het darmkanaal gaat dat noem je dan wel uitwerpsels.

TOL: wat is zweet dan'?
DOC: zweet is vocht dat je lichaam verlaat. is ook een afvalstof. is wel een uitscheiding

dat wel. maar uitwerpsels zeggen we alleen maar als het vast is. als het stevig is
en via het darmkanaal ttaar buiten gaat.

TOL: maar plas is toch ook niet stevig'?
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DOC: ja plas is eigenlijk ook geen echt uitwerpsel als je het zo zegt.
MEH: juffrouw Moharruned zegt dat je vet smelt.
DOC: ik wil even Mohammed zelf ja Mohammed?
MOH: als alles verteerd wordt krijg je geen uitwerpsels?
DOC: het wordt niet ... Even een vraag van Mohammed.
MOH: als het verteerd wordt dan heb je toch geen uitwetpsels.
DOC: is heel goed Mohammed. maar je zult zien dat je niet alles kan verteren. ja? jij

zult zien dat ...
LEE: daarom word je dik.
MEH: en als je overgeeft?
DOC: uitwerpsels krijg je alleen als helemaal door de darm heen is en het komt ook door

de anus weer naar buiten. maar bij het overgeven komt het de andere kant op
alleen maar uit je maag.

In deze passage is sprake van een gezamenlijk afbakenen van het begrip 'uitwerpselen'.
De discussie ontspint zich op uitnodiging van de docente ( Vragen? ), die ook op diverse
momenten aandacht vraagt voor wedervragen van de leerlingen. Zij had na het antwoord
gewoon shit of poep de beurtreeks kunnen afsluiten. De inbreng van de leerling Tolga
die zich afvraagt of plas en vervolgens zweet ook onder het genoemde begrip valt, is van
groot belang voor het verdere verloop. De docente gaat daar op in en preciseert,
gedwongen door de leerlingen, het begrip 'uitwerpsels'. Uiteindelijk komt er een meer
vakmatige omschrijving van het begrip tot stand. In het aanvullend taalaanbod dat de
docente biedt wordt het semantische veld waarvan 'uitwerpsels' deel uitmaakt duidelijker
omschreven: begrippen als stevig en vast waren niet eerder gebruikt. Dit fragment laat
zien dat intensiteit van de interactie ertoe kan leiden dat leerlingen een nieuwe begrip
beter kunnen plaatsen in hun begrippennetwerk. Overigens komt dit onderdeel van de
leerstof uiteindelijk niet op de toets terug.

7.3.4 Toetsing van de centrale begrippen
In deze paragraaf wordt bekeken of leerlingen uit de genoemde bronnen tot verwerving
van de centrale begrippen en hun onderlinge relaties zijn gekomen. Daarvoor zijn vooral
de gemaakte toetsen bruikbaar; het is moeilijk om door analyse van de lesprotocollen er
een idee van te krijgen in hoeverre de centrale begrippen goed zijn overgekomen bij de
leerlingen. Er zijn in de lessen vaste momenten waarop de docente begrip controleert,
maar deze controles betreffen meestal afzonderlijke woorden, niet zozeer de uiteindelijk
getoetste betekenisrelaties. Een enkele keer vraagt ze om een langere uitleg zoals in les 1
'probeer in je eigen woorden na te vertellen wat vertering is". Het zijn juist de signalen
van onbegrip die inzicht leveren in de begripsverwerving. Hierbij moet bedacht worden
dat slechts een deel van het nonverbale gedrag van leerlingen genoteerd is, terwijl de
docente vermoedelijk dergelijke signalen benut bij het geven van uitleg.

De twee afgenomen toetsen zijn zodoende de belangrijkste bron van informatie over de
leerresultaten van de leerlingen. De schriftelijke overhoring is door de docente zelf
samengesteld. Deze wordt in twee versies aangeboden en bestaat in beide gevallen uit 10
open vragen die voor een belangrijk deel in vrijwel dezelfde vorm eerder als oefenvraao
in de les zijn voorgekomen. Het proefwerk is een toets die door de auteurs van het
schoolboek ontwikkeld is. Deze bestaat weer uit twee versies met elk 15 goedlfout-
beweringen, 21 meerkeuzevragen, 3 aanvulvragen en 14 vragen waarbij namen van
onderdelen van gebit en spijsverteringsstelsel gekoppeld moesten worden aan nummers in
een bijbehorende tekening. Opvallend complex zijn daarin de samengestelde vragen en de
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diversiteit aan benaderingen van dezelfde begrippen: zo wordt niet alleen gevraagd welk
sap geeft de maag af, maar over de maag worden ook vragen gesteld in de volgende
vorm:

In een bepaald deel van het spijsverteringskanaal van de mens gebeurt het volgende:
1. er worden eiwitten verteerd

2. er wordt voedsel tijdelijk opgeslagen
3. er vinden peristaltische bewegingen plaats
Welk deel van het darmkanaal wordt bedoeld?
A De dikke darm
B De maag
C De slokdarm
D De twaalfvingerige darm

De vragen zijn als volgt te karakteriseren:
4 vragen op het niveau van feiten: namen en plaatsen van organen, onderdelen van

het gebit;
43 classificatievragen: koppeling van organen, sappen en te verteren voedselbestand-

delen; beschrijving van het verloop van de vertering, 'route' van het voedsel;
15 verbandvragen: oorzaak van diarree, van tandbederf, de functie van organen;

1 verklaarloordeelvraag: de benaming becommentariëren 'blindedarmontsteking';
2 vaardigheidsvragen: opstellen van een tandformule.

De toegekende cijfers voor de gegeven antwoorden geven aan hoe de docente de verwer-
ving van de centrale concepten heeft beoordeeld. De schriftelijke overhoring leverde 24qo
onvoldoendes op (een 5 of lager), SOqo had een 6 of een 7, en 24q had een 8 of hoger.
Beschouwing van de antwoorden op de toetsvragen wijst uit dat de leerlingen in het
algemeen goed begrepen lijken te hebben welke begrippen centraal stonden in de
lessenreeks. Ook blijken ze een groot aantal opdrachten die als 'leerwerk' te bestempelen
zijn, goed gemaakt te hebben: het geven van vaste definities, het aanduiden van de locatie
van organen, het weergeven van kenmerken van onderdelen uit het spijsverteringsstelsel.
Deze vragen weten ze ook goed te beantwoorden wanneer de vraagstelling niet precies
overeenkomt met de behandelde oefenvragen, wat bij veel items in de meerkeuzetoets het
geval is. De moeilijkheden liggen vooral bij de complexere semantische relaties die
minder expliciet in de lessen zijn voorgekomen. Voorbeelden daarvan zijn de functie en
locatie van peristaltische bewegingen en de functie van kauwen. Ook de relatie tussen
diverse organen, klieren en sappen levert soms problemen op, bij vragen zoals 'K~elk
orgaan geefi een sap af dat x verteert?'. Slecht gemaakt zijn ook vragen met betrekking
tot de exacte locatie van darmvlokken en darmplooien en de locatie van het orgaan waar
diarree kan ontstaan. Een aantal uiteenlopende vragen rond de twaalfvingerige darm,
alvleesklier en lever is eveneens voor de meeste leerlingen problematisch.

Opvallend is dat de uitgebreide toetsing van grotendeels dezelfde begrippen door middel
van het meerkeuze-proefwerk aanmerkelijk slechtere resultaten opleverde: van de 26
leerlingen haalden er 12 een 5 of minder en kregen er 4 een 8 of hoger. Dit verschil kan
samenhangen met enerzijds de aard van de toetsvragen en anderzijds de beoordeling. De
toetsvragen op het proefwerk betreffen veel meer de betekenisrelaties tussen de centrale
begrippen dan de vragen op de overhoring. Bovendien is de vraagstelling taalkundig en
cognitief gezien complexer, zoals het eerderin deze paragraaf gegeven voorbeeld duidelijk
maakt. De proefwerkversie vraagt een veel preciezer en 'dieper' (Verhallen 1994) begrip
van veel meer nieuwe concepten. Daarnaast is het zo dat de beoordelingscriteria van een
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meerkeuze-toets veel strikter zijn dan die bij de open vragen van de overhoring: op het
proefwerk was een antwoord goed of fout, terwijl de docente bij haar zelfgemaakte
overhoríng een middenweg kon kiezen.

Wat opvalt in de toetsen is verder dat de formele bewoordingen die gebruikt worden in
de vraagstelling van de toetsen, niet of nauwelijks in de lessen zijn voorgekomen.
Voorbeelden daarvan zijn werkwoorden als 'dienen voor', 'behnren tot' 'opslaan',
'verlopen'. De bedoelde semantische relaties zijn in de lessenreeks veelal in informeler
bewoordingen aangeduid. Deze discrepantie in de mate van formaliteit van het taalgebruik
in lessen versus toetsen is ook bij andere vakken waar te nemen (zie bijvoorbeeld de
analyses van scheikunde in 7.4.4). De formuleringen die gebruikt worden bij de uitleg
van centrale begrippen krijgen in de lessen geen expliciete aandacht. 'Bruikbare bestand-
delen', 'bewerken' en 'functie' zijn voorbeelden van begrippen die in de uitleg veelvuldig
voorkomen maar nooit zelf worden toegelicht. Mogelijk maakt ook het grote aantal
samenstellingen en samengestelde werkwoorden de toets lastig: plaatsvindenlvindt plaats,
afscheiden~scheidt af, opslaanlslaat oplopslagfopslagplaats, bestaan uit~bestanddelen,
komen tot standl totstandkomen. Voor goed begrip van de toetsvraag is het nodig dat ook
al in de lessen dergelijke verbindingen als betekeniseenheden herkend zijn.

7.3.5 Problematisdze begrippen nader bekeken: twaalfvingerige darm en alvleesk[ier
Hoe is het [e verklaren dat leerlingen sommige begrippen niet beheersen na de lessen-
reeks'? Bij wijze van steekproef is een deel van het semantisch netwerk rond 'vertering'
nader onder de loep genomen, namelijk de twaalfvingerige darm met de relevante
semantische relaties. De vragen naar dit begrip zijn door de hele klas slecht gemaakt.
Het gaat daarbij om de volgende relaties:

~ hoe heet de plaats in het darmkanaal waar alvleessap bij de voedselbrij komt (55 ~
fout);

~ geeft de wand van de twaalfvingerige darm een spijsverteringssap af (75 ~o fout);
~ vinden in de twaalfvingerige darm peristaltische bewegingen plaats (75 ~ fout).

Het aanwijzen van dit onderdeel van het spijsverteringsstelsel op een tekening lukt de
leerlingen wel (100 qo goed).

De term twaalfvingerige darm komt voor het eerst aan de orde in les 5: leerling Ramona
begint te vertellen over een televisieprogramma, Chirurgenwerk, waarin ze een groene
vloeistof heeft gezien 'bij de nvaalfdarmige dinges'. Docente herhaalt 'bij de ttivaalfvinge-
rige darm'. Aan dat begrip zelf wordt geen aandacht besteed.

Verderop in de les neemt de docent tijdens de uitleg van nieuwe stof in betoogvorm het
hele spijsverteringsstelsel door. Ze geeft daarbij steeds het betrokken orgaan aan, de
bijbehorende klier en het daardoor afgescheiden sap, met daarbij de voedselbestanddelen
die door dat sap verteerd worden. De twaalfvingerige darm wordt behandeld als een van
de organen van het spijsverteringsstelsel, die bijna alle een eigen klier hebhen die een sap
afscheidt. Dat sap werkt in op bepaalde onderdelen van het voedsel. Die begrippen
'orgaan' en 'spijsverteringsstelsel' zijn eerder omstandig behandeld.

In de behandeling van de organen komt ook het begrip twaalfvingerige darm aan bod.
De docent legt eerst de plaats ervan uit aan de hand van een torso en vutt dan de centrale
begrippen in een bordschema in.

DOC: Vanuit de maag gaat het dan beetje bij beetje (...) in de dunne darm. Dat eersre
stukje van die dunne darm is heel belangrijk. Dat is het stukje dat rechtstreeks op
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de maag aansluit en dat is de twaalfvingerige darm. Waarom twaalf vingers?
Omdat die zo lang is. En in de twaalfvingerige darm komt deze klier uit.

cont: wijst aan op torso.
DOC: Dat is de alvleesklier. Die alvleesklier die geeft aan de twaalfvingerige darm

alvleeskliersap. En drie dingen worden verteerd, koolhydraten, eiwitten en vetten.
Dat was de maag. En waar ging het naar toe Astrid?

AST: um.
LEE: twaalfvingerige darm.
DOC: twaalfvingerige darm. En de spijsverteringsklier is hier niet de twaalfvingerige

darmklier maar wat Jermain?
JER: al- alvleesklier.
DOC: en de sap heet natuurlijk hier alvleeskliersap. En welke voedingsstoffen werden

verteerd Ramona?
(...)

In deze uitleg en de daarop volgende begripscontrole is dus de nadruk gelegd op de
locatie (na de maag, eerste stuk dunne darm) en op de bijbehorende klier en sap. De
relatie ligt hier gecompliceerder dan bij de maag (maag - maagsapklier - maagsap):
twaalfvingerige darm, alvleesklier, alvleeskliersap. In de les schenkt de docent daar geen
expliciete aandacht aan. In het boek staat wel expliciet de uitzonderingspositie van de
betreffende organen vermeld: Een spijsverteringssap wordt genoemd naar de klier (....)
uitgezonderd de gal die door de lever wordt gemaakt. Deze passage is echter niet in de les
besproken.

In deze fase valt verder op dat de mondelinge formuleringen in de les afwijken van die
in het boek. De betreffende relatie tussen klieren en organen wordt in de les bijvoorbeeld
mondeling verwoord door de formulering 'in (...) komt deze klier uit...' 'die klier geeft
aan de (...) alvleeskliersap'. In het boek staat dit anders: 'In de twaalfvingerige darm
ntonden de afvoerbuizen van de lever en de alvleesklier uit'. Het begrip uitmonden komt
niet in de les aan bod.

In les 6 wordt aan de hand van de schoolboektekst nogmaals de twaalfvingerige darm
besproken.

DOC: het maagportier laat maar een klein beetje voedsel in die twaalfvingerige darm en
daar vindt een belangrijke vertering plaats. Alle drie voedingsstoffen eiwitten
koolhydraten en vetten. Wie zorgt ervoor? De sap van de alvleesklier, de alvlees-
kliersap. De enzymen eruit die verteren hier het voedsel in de twaalfvingerige
darm. En die galblaas geeft hier in de twaalfvingerige darm gal af. Galsap af. En
die galsap is heel belangrijk. Die galsap maakt namelijk voordat vet verteerd kan
worden in de alvleesklier in die eh twaalfvingerige darm dat vet verteerd kan
worden. (..., volgt uideg emulgeren, MH) Die lever is ook een spijsverterings-
klier, maar daar komt het voedsel nooit in. Die lever maakt gal.

Hier wordt de relatie verder gecompliceerd: er blijken twee klieren in het spel te zijn, de
alvleesklier en de lever. De lever heeft een soort hulpfunctie: via de produktie van gal
wordt de vertering door het alvleeskliersap bevorderd. Die gal wordt daarbij tijdelijk
opgeslagen in de galblaas. Ook bij dit onderdeel zijn verschillen te zien tussen de
formuleringen in het boek en in de les: waar de docent spreekt over 'wordt bewaard in'
staat in het boek 'wordt tijdelijk opgeslagen in'. In les 7 komt het begrip twaalfvingerige
darm nog eenmaal terug bij de behandeling van gemaakte oefenvragen: 'Welke hvee
spijsverteringsklieren geven een sap af aan de nvaalfvingerige darm? Dat zijn de lever en
de alvlee.sklier'.
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In totaal is het begrip twaalfvingerige darm 24 keer in de lessen voorgekomen. Het is
uit de diverse bronnen als cruciaal begrip herkenbaar. Wat de leerlingldocent-inbreng
rondom dit begrip in de lessen betreft, is te constateren dat het in de loop van drie lessen
(les 5,6,7) in docent-informatieven en docent-begripscontroles voorkomt en in de laatste
les in een docent-elicitatie. Er wordt dus wel enige inbreng gevraagd. Het probleem lijkt
vooral in de relatief ingewikkelde relaties tussen organen en klieren te zitten.

Wat opvalt in de uitleg is dat er geen expliciete deel-geheel-relatie wordt gelegd tussen
het overkoepelende begrip 'orgaan' en de specifieke begrippen 'maag, dunne darm,
twaalfvingerige darm'. Wel wordt een relatie gelegd tussen de spijsverteringsklier en het
afgegeven verteringssap en de specifieke klieren en sappen bij de diverse organen, maar
deze wordt niet altijd expliciet verwoord. Dat heeft te maken met de telegramstijl die de
docente hanteert tijdens het invullen van het hulpschema op het bord. Wat de leerlingen
vermoedelijk had geholpen was het presenteren van de twaalfvingerige darm als een
spijsverteringsorgaan waar niet zo'n directe relatie tussen het spijsverteringsorgaan,
kliertjes in de wand ervan en het afgegeven sap bestaat als bij andere organen: er zijn
nvee klieren buiten het orgaan zelf die voor de verteringssappen zorgen. Zo expliciet
wordt die uitzonderlijke relatie in de les niet gelegd, maar zo wordt de toetsvraag later
wel gesteld. Het blijkt dat zeer zorgvuldige behandeling van begrippen nodig is als
toetsvragen zulke genuanceerde semantische aspecten van de vakbegrippen betreffen.

Samengevat komen de volgende factoren naar voren die een rol kunnen spelen bij het
slechte resultaat op de toetsvragen rondom de twaalfvingerige darm, de alvleesklier en de
gal :

~ tijdnood en daardoor haast van de docente tijdens de uitleg, waardoor ook relatief
weinig interactie over de begrippen ontstaat;

~ behandeling van het begrip met vooral aandacht voor andere, minder gecompli-
ceerde semantische aspecten dan de uiteindelijk getoetste;

~ het ontbreken van expliciete verwoording van de uitzonderingspositie van deze
klier en van dit orgaan in het spijsverteringsstelsel;

~ discrepanties in de formuleringen binnen de uitleg door de docent, in het boek en
de formulering op de toets en daarnaast gebrek aan expliciete aandacht voor die
verschillende formuleringen.

Er lijkt geen sprake van te zijn dat de begrippen te weinig nadruk hebben gekregen:
leerlingen wisten uit vele bronnen dat de begrippen belangrijk waren.

7.3.6 Conclusies
Vergeleken met andere vakken wordt er in de biologielessen een groot aantal vakbegrip-
pen besproken en getoetst, met een reeks aan onderlinge logische verbanden. De
leerlingen moeten daarbij zowel de grote lijnen als vele relevante details kunnen herken-
nen en benoemen. De leerlingen krijgen diverse signalen voor het belang van de in de
lessen voorkomende begrippen: vrijwel alle te toetsen begrippen worden expliciet
uitgelegd, komen in meer lessen voor, zijn onderwerp van een oefenvraag en worden
genoemd in de samenvatting van het hoofdstuk.

Bij de behandeling van de begrippen is vooral op initiatief van de docent over de
centrale begrippen gecommuniceerd. De leerlingen heeft zij daarbij echter zelden
gevraagd om zelf de betekenis en onderlinge relaties tussen centrale begrippen te
verwoorden. Wanneer leerlingen zelf het initiatief nemen en inhoudelijke vragen stellen,
gaat het in een kwart van de gevallen om centrale begrippen. De docente honoreert
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vrijwel alle vragen en maakt daarbij geen onderscheid tussen centrale en niet-centrale
begrippen. De meest uitgebreide gelegenheid tot het stellen van vragen en wedervragen
krijgen leerlingen tijdens niet-klassikale momenten, in onderling contact tussen docent en
leerling.

Tijdens klassikale lesfragmenten is een klein aantal voorbeelden van betekenisonder-
handeling te zien; deze intensieve interactiemomenten hebben echter geen betrekking op
centrale begrippen.

De resultaten van de leerlingen op de twee eindtoetsen geven aan dat zij goed begrepen
hebben welke de centrale begrippen waren. Op het niveau van feitenkennis, zoals het
aangeven van organen op een tekening en het reproduceren van definities, halen zij goede
resultaten. Wanneer ingewikkelder semantische relaties in het spel zijn, zijn de resultaten
minder. Analyse van één van die complexe relaties, die tussen twaalfvingerige darm en
alvleesklier, levert inzicht in een aantal factoren die het leersucces op dit microniveau
mogelijk beïnvloed hebben. Kort samengevat zijn die factoren: het formele karakter van
de gehanteerde taal in het proefwerk in verhouding tot die in les en schoolboek, de
beperkte tijd die in de les aan dit centrale begrip is besteed en het ontbreken van
expliciete verwoording van de semantische relaties tussen de centrale begrippen en de
beperkte interactie rond de beoogde begrippen.
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7.4 Thematische opbouw van de scheikundelessen

7.4.1 Centrale begrippen
De klas heeft ten tijde van de observaties anderhalve maand scheikundeonderwijs gevolgd.
De lessenreeks betreft een elementair onderdeel van de inleiding in dit vakgebied,
namelijk de verschillende methoden om stoffen van elkaar te scheiden. De docent volgt de
opbouw het leerboek, Chemie Mavo ( Baas e.a. 1989). Ook de proeven die tijdens twee
lesuren in het praktikumlokaal worden uitgevoerd, komen uit dit hoofdstuk. Binnen de
lessenreeks worden twee repetities gegeven. Figuur 7.6 geeft een overzicht van de
centrale begrippen uit deze twee toetsen.

Figuur 7.6 Centrale begrippen in de lessenreeks scheikunde

Stoffen
- zuiver - onzuiver, mengsel
- moleculen
- suspensie, helder,troebel

Herkennen van zuivere stofl onzuivere stof:
- de fase van een stof, vast, vloeibaar, gas
- stollen - stolpunt - stol[raject
- smelten - smeltpunt - smelttraject

Methoden om mengsels te scheiden:
- indampen, bezinken
- filtreren - filtratie
- destilleren - destillatie
- extraheren - extractie
- adsorptie - adsorptiemiddel - actieve kool - Norit

Proefopstelling:
- destillatieopstelling - kolf - toevoerbuis - destillaat
- filtratieopstelling - suspensie - filtraat - residu

7.4.2 Centrale begrippen in de leermiddelen
Het scheikundeboek is een van de meest gebtuikte leergangen voor het vak. Deze is
ontwikkeld is vanuit een vernieuwingsbeweging in het scheikundeonderwijs die expliciet
aandacht schonk aan de rol van taal bij het leren (zie 1.5.2). Vanuit de overtuiging dat
leerlingen niet optimaal leren als ze vooral moeten luisteren en lezen, krijgen activiteiten
waarbij leerlingen zelf moeten praten over de leerstof een centrale rol. Daartoe zijn bij
elke paragraaf praktikumopdrachten opgesteld die erop gericht zijn om leerlingen te leren
ontdekken dat zich specifieke scheikundige verschijnselen voordoen. Vervolgens krijgen
ze daarvoor nieuwe concepten aangereikt. De functie van de proeven is ofwel probleem-
stellend, probleemoplossend of probleemverduidelijkend. De rol van de docent is volgens
de makers cruciaal in het stimuleren, nuanceren en bijsturen van het taalgebruik. Dat
bleek bijvoorbeeld nodig, blijkens een onderzoek onder gebruikers, met betrekking tot het
gebruik van 'oplossen' ten opzichte van 'vermengen, ontleden en scheiden' (Van Soest
e.a. 1988). In het boek worden de praktikumopdrachten gevolgd door korte uitleg van
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vakbegrippen en door oefenopdrachten.
Het hoofdstuk 'Het scheiden van stoffen' beslaat 32 pagina's en 6165 woorden. Het is

ingedeeld in negen paragrafen en wordt afgesloten met een samenvatting. Na de samen-
vatting volgt nog een serie voorbeeld-toetsvragen en een lijst centrale begrippen met
omschrijvingen. Het taalgebruik is ook bij dit vak geanalyseerd op zinslengte en woordva-
riatie. De gemiddelde zinslengte bedraagt 10.54 woorden (Sd 5.48), de woordvariatie is
12.44 volgens de berekening van Guiraud. Het gaat dus om betrekkelijk lange zinnen,
maar niet om uitzonderlijk grote variatie in woordgebruik.

Benodigdheden
spiritus
actieve kool
2 rcagcerbuizen
trechter
filtreerpapier
reagecrbuisrekje

~ Proef 6 Spiritua ontkleuren dooradaorptie
Schenk in een reagcerbuis een paar cro spiritus. (Dat is een
mengsel van giftige alcohol en water, waaraan een blauwe kleur-
stof is toegevcegd).
Dce er een schepje fijn verdeelde koolstof, zogenaamde aclieve
kool, bij. Schud ongeveer een halve minuut.
Hce ziet het mengsel er uit?

Filtreer. Vang het filtraat op in een reageerbuis.
Bekijk het filtraat en het residu.
Met behulp van je waarnemingen mcetje nu een conclusie kun-
nen trekken waar de kleurstof gebleven is.

Je kunt een gekleurde vlceistof niet ontkleuren door alleen maar te fil-
treren. Dat heb je kunnen waarnemen bij proef 2: als je een blauw ge-
kleurde oplossing van kopersulfaat filtreert, dan is het filtraat ook
blauw.
Toch is de blauwe kleur van de spiritus bij proef 6 verdwenen.
Dit komt door de werking van de actieve kool.
De actieve kool is in staat bepaalde stoffen aan het oppervlak vast te
houden. We spreken dan van adsorprie. De actieve kool hebben we ge-
bruikt als adsarptiemiddel. Adsorberen betekent letterlijk aan het op-
pervlak vasthouden (aanhechten).
Om een gcede adsorptie te krijgen moet je het adsorptiemiddel Fjnma-
len. Dan kan het beter in contact komen met de stof díe je wilt adsorbe-
ren.

Adsorp[ie is vooral geschikt om kleine hceveelheden van ecn bcpaaldc
verontreiniging te verwijderen.

Adsorplie wordt in de industrie veel toegepast, bijvoorbeeld om kleur-
stoffen te verwijderen ui[ plantaardige oliën,zoals ruwe olijfolie, enzo-
voort.
Ook gassen kunnen geadsorbeerd worden. Gasmaskers bevatten filters
met actieve kool. Deze verwijderen schadelijke gassen uit de inade-
mingslucht door middel van adsorptie.

Ecn woord dat erg veel op adsorptie lijkt is absorptie. Als de muren van
een lokaal het geluid sterk absorberen (opnemen). is er geen echo door-
dat het geluid gedempt wordt.

Uit Chemie Mavo, Baas e.a. 1989, p.47

190



Hoofdstuk 7 Inl7oud vm1 de lessenreeksen

De centrale begrippen zijn in het hoofdstuk duidelijk geaccentueerd. In de paragraaftitels
en cursiveringen zijn ze terug te vinden, in de samenvatting worden ze diverse malen
expliciet genoemd. Belangrijke begrippen zijn in de tekst gecursiveerd, definities en
centrale inzichten zijn vet gedrukt. Tussen de praktikumopdrachten, teksten en vragen
staan veel kleurenfoto's en afbeeldingen, waarbij opvallend vaak een verbinding met
zaken uit het dagelijks leven wordt gelegd, zoals bijvoorbeeld een koffiefilter en een
afzuigkap.

De oefenvragen zijn in vergelijking met die in de andere geobserveerde vakken vrij
lastig. Tweederde van de 30 vragen bestaat uit classificatievragen en een derde uit
verbandvragen. Dat betekent dus dat er geen (in het algemeen eenvoudige) feitenvragen
gesteld worden. Moeilijk zijn de vragen vooral wanneer het gaat om de plaats waar het
antwoord kan worden gevonden: de antwoorden zijn niet letterlijk of impliciet in de tekst
te vinden, maar moeten in combinatie met eigen denkwerk worden gegeven. Zo wordt
niet gevraagd 'Wat is destillatie'?', maar 'Hoe kun je uit zeewater drinkwater maken?'.

De oefenvragen uit het boek maken de leerlingen in hun schrift; er is geen onderscheid
tussen werk- en netschrift. Inspectie van de schriften laat zien dat deze in de meeste
gevallen zeer rommelig zijn. Dat is begrijpelijk gezien het feit dat de oefenvragen niet
vooraf zijn gegaan door uitleg van de betrokken begrippen. Leerlingen komen daardoor in
eerste instantie niet tot een goed antwoord en moeten tijdens de behandeling in de les hun
antwoorden verbeteren, wat leidt tot doorhalingen. Ook zijn veel schriften onvolledig.
Veel kinderen gebruiken het schrift ook om aantekeningen tijdens de proeven te maken,
wat het rommeliger maakt. Het is daardoor zeer de vraag of de schriften als bron bij het
leren van het proefwerk gebruikt kunnen worden.

Bij de scheikundelessen vormen de zelf uitgevoerde proeven een specifieke informatie-
bron bij het leren. De leerlingen moeten de proeven zelf' vanuit het boek voorbereiden. Ze
worden in de les slechts kort voorbesproken en dan alleen op het punt van de procedures,
niet zozeer op de vakinhoudelijke functie ervan. Vervolgens becommentarieert de docent
de proeven kort in een eenrichtingbetoog. Ze worden dus niet gezamenlijk nabesproken.
Het is daardoor niet te zeggen of de leerlingen voldoende de functie van de proeven
begrijpen en daaruit conclusies kunnen trekken. Het verslag van de proeven maken ze op
apart papier dat ingeleverd wordt en van een cijfer voorzien wordt teruggegeven. Dit
verslag is verder niet door de docent genoemd als te gebruiken informatiebron bij het
leren van de repetities.

Ten slotte kan de eerste toets ook als bron van informatie worden beschouwd, die
leerlingen aangeeft welke stof belangrijk is; uiteindelijk blijken vrijwel dezelfde vragen op
de tweede toets gesteld te worden. De eerste toets is echter niet in de les nabesproken,
zodat leerlingen niet bewust van hun fouten hebben kunnen leren.

7.4.3 Centrale begrippen in de interaetie
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat er in de scheikundelessen geen regelmatig patroon is in
lesopbouw en communicatievormen. Er zijn geen vaste momenten waarop nieuwe stof
wordt geïntroduceerd: soms worden nieuwe begrippen bijvoorbeeld toegelicht tijdens het

maken van verwerkingsopdrachten. De uitleg in het boek komt daarbij niet expliciet in de
klas aan de orde. Het moment bij uitstek waarop over de lesstof wordt gesproken, is de
klassikale bespreking van gemaakte oefenvragen. Het is echter niet zo dat het maken van
die vragen, of het leren van stof als huiswerk vooraf is gegaan door uitleg van de
betreffende begrippen. Dat leidt bijvoorbeeld tot het fragment in les 4 waarbij de docent
controlevragen stelt in een huiswerkoverhoring:
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DOC: wat is Warol adsorptie?
WAR: adsorptie is het sorptie van ad lt.
com: gelach.
DOC: huiswerk niet gemaakt?
WAR: ik heb wel geleerd maar adsorptie weet ik niet.
DOC: wat is eh geef maar zeg maar hoe dat moet. Hoe je dat doet.
WAR: wat?
DOC: adsorptie.
WAR: het is gewoon eh fll1.
DOC: da da da. Tolga.
TOL: als je adsorptie doet dan moet het ...
DOC: dat is geen vraag. Laat maar zitten. Het is handig dat je je huiswerk leer[ vlak

voordat je repetitie hebt.

Een soortgelijke situatie doet zich voor bij het overhoren van huiswerk in les 3, waarbij
Ramona 'adsorberen' niet kan uitleggen. In beide gevallen leiden deze signalen van
onbegrip niet tot uitleg van de docent. Om tot begrip van dit concept te komen zijn de
leerlingen daardoor geheel aangewezen op het boek en op hun waarnemingen bij de door
de docent uitgevoerde proef. Er is al met al bij de geobserveerd scheikundelessen geen
systematische behandeling te bespeuren van centrale begrippen door de verschillende
lesfragmenten heen.

De meeste centrale begrippen zijn op enig moment wel in de lessen aan de orde
geweest, echter met een betrekkelijk lage frequentie. Deze lage frequentie hoeft niet te
betekenen dat alle begrippen weinig nadruk krijgen voor de leerlingen: er zijn weinig
andere inhoudelijke begrippen die als 'concurrent' de aandacht zouden kunnen af7eiden. In
een aantal gevallen is echter het belang van een in de toets gehanteerd begrip in het
geheel niet uit de lessen af te leiden, zoals bij de begrippen fase, bezinken, destillatieop-
stelling. De aanwijzingen daarvoor zullen dus uit een andere bron moeten komen.

Figuur 7.7 Frequcntie van centrale begrippen tijdens klassikale momenten in de lessen
scheikunde

Freguentie Centrale begrippen

50 Zuiver
20-25 Destilleren, filtreren, scheiden, norit, smelten
15-19 Onzuíver, oplossen, mengsel
10-14 Residu, extraheren, indampen, smelttraject, molecuul
6-9 Filtraat, destillaat, extractie, (actieve)kool, smeltpunt, srollen, stoltraject
1-5 Adsorptie, adsorberen, condenseren, stolpunt, scheidingsmethode
0 Bezinken, fase, suspensie, helder, troebel, toevoerbuis, des[illatieopstelling,

filtratieopstelling

De absolute frequentie van de centrale begrippen is in vergelíjking met andere vakken
betrekkelijk laag. Bovendien valt in het materiaal op dat de spreiding over de lessen
beperkt is: vaak is een begrip in een enkele les aan de orde geweest, maar daarna niet
meer teruggekomen, zoals molecuul in les 4(14 x), of de begrippen stoltraject (3 x in les
6, 3 x in les 8) en smelttraject (4 x in les 6, 9 x in les 8). Opvallend is verder dat in de
praktikumles (les 7) nauwelijks centrale begrippen gebruikt worden. De docent bewaakt
daar vooral procedures bij de uitvoering en praat niet met de leerlingen over de observa-
ties zelf en de betekenis daarvan.
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Het lijkt vrij toevallig of, hoe en wanneer een begrip expliciet wordt toegelicht. Zo
worden condenseren, adsorptie, adsorberen, actieve kool(stof), smeltpunt en smelttraject
niet expliciet uitgelegd. Diverse andere begrippen worden uitgelegd als leerlingen laten
blijken de oefenvragen waarin deze voorkomen niet te kunnen maken. Dat gebeurt
bijvoorbeeld bij extraheren en filtraat in les I. Een ander voorbeeld van de onvoorspelba-
re aanpak van de docent bij de uitleg van centrale begrippen is te vinden in les 5. De
leerlingen krijgen daar de opdracht een proef uit te voeren om te bepalen of het een
zuivere dan wel onzuivere stof betreft. Die begrippen zelf zijn dan nog niet uitgelegd.
Verder valt op in de uitleg dat er weinig aandacht wordt besteed aan relaties tussen
begrippen. Wat is nu precies het verschil tussen filtreren en extraheren, tussen smeltpunt
en stolpunt'?

In hoeverre praten docent en leerlingen gezamenlijk over de centrale begrippen? Om deze
vraag te kunnen beantwoorden is voor alle beurtreeksen, anders die waarin de docent
eenzijdig informatie of directieven geeft, de inhoud nagegaan.

De schaarse begripscontroles van de docent komen vooral voor bij de start van
praktikumopdrachten. In inhoudelijke lesfragmenten is er slechts één te vinden: in les 6
na de uitleg van het begrip 'stoltraject' vraagt de docent snappen we dat? Veel reacties
komen er na deze begripscontrole niet los.

De docent-elicitaties zijn in drie typen in te delen. Ten eerste zijn dat de controlevragen
bij het overhoren van huiswerk. Ten tweede stelt de docent procedurele vragen zoals
'welke vragen tnoesten ju[lie maken?'. De overige vragen zijn vrijwel allemaal vragen uit
het boek, gesteld tijdens de behandeling van gemaakte oefenvragen. Bij het bespreken van
die vragen en bij de huiswerkoverhoring stelt de docent geen andere vragen om de
bespreking als leermoment verder te benutten; het zijn daarmee meer controlevragen dan
vragen om begrip te bevorderen. Bij de schaarse fragmenten waarin toelichting op nieuwe
leerstof wordt gegeven, komen enkele inhoudelijke docentvragen voor: 'Als je nou suiker
neemt en je tnaalt het tot poedersuiker heb je dan ook een andere stof gekregen?'(les 5),
en 'Wat zou jij doen Warol a[s er een ijsbaan voor je deur ligt die je kwijt wil?' Andere
voorbeelden van inhoudelijke vragen waarbij de docent refereert aan een context buiten de
klas zijn er in de protocollen niet te vinden.

Opvallend is dat de docent tijdens het praktikum vooral procedurele vragen stelt zoals
'Waar heb je Itet krijt?', 'Hoe komt die stopwatch kapot'. Er wordt op die momenten niet
op zijn initiatief gepraat over de centrale begrippen die door die proeven verduidelijkt
moeten worden.

Op welke begrippen hebben nu de leerlinginitiatieven betrekking'? De leerlingen stellen
in de lessen vragen naar woordbetekenissen 'Wat is extractie?' en lokken daarmee uitleg
van nieuwe stof uit; in 3.2.2 zijn daar meer voorbeelden van gegeven. Daarnaast zijn hun
vragen procedureel van aard: 'Waar vind je die vragen?'. Inhoudelijke vragen die cen
verband zouden kunnen leggen met hun eigen voorkennis stellen leerlingen weinig bij
scheikunde.

Er zijn geen voorbeelden van uitgebreide betekenisonderhandeling te vinden in de
lessenreeks.

7.4.4 Toetsing van de centrale begrippen
Na de vierde les en na de achtste les wordt een proefwerk afgenomen. Het eerste bevat
een serie van 7 open vragen (14 subvragen), het tweede een serie van 6 open vragen (12
subvragen). Beide worden in twee versies aan de klas gegeven om de kans op afkijken te
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verkleinen. De tweede toets omvat ook de stof van de eerste toets. Deze eerste werd
midden in het hoofdstuk over het tot dan toe besproken deel afgenomen, omdat op dat
moment een rapportcijfer ingeleverd moest worden; de tweede toets vond plaats bij
afsluiting van het hoofdstuk en omvatte de hele stof.
In de toetsen worden de volgende typen vragen gesteld:

~ reproduktie van feitenkennis: definities van de begrippen moleculen, zuivere stof,
onzuivere stof, condenseren, Norit, actieve kool;

~ reproduktie van classificaties: koppeling van bepaalde scheidingsmethodes, zoals
filtreren, adsorberen, destilleren en extraheren, aan mengsels van vaste stoffen en
vloeistaffen;

~ verklaring van de werking van de genoemde scheidingsmethodes;
~ toepassing van die kennis op een voorbeeld van een dergelijk mengsel, bijvoor-

beeld zand en cement of zand en suiker die gescheiden moeten worden;
~ reproduktie van de benaming van enkele onderdelen van proefopstellingen, zoals

toevoerbuis, destillaat, filtraat, residu.

Net als bij andere vakken komen ook bij scheikunde in de vraagstelling bij het proefwerk
specifieke vakbegrippen voor die niet of nauwelijks in de les aan de orde zijn geweest.
Een overkoepelend begrip als 'scheidingsmethode' komt alleen als citaat uit het boek
voor, maar wordt niet toegelicht. Ook het begrip fase' van een stof wordt alleen op de
toets gebruikt ('schrijf daarbij ook de fase van de stof ) en komt in geen enkele les voor.
Tijdens de toetsafname wordt een vraag van een leerling naar de betekenis ervan
beantwoord met 'dat hoor je te weten'. In een andere vraag staat 'waarop berust deze
scheidingsmethode', wat direct vragen van leerlingen over het begrip ' berusten' oplevert.
Dit begrip wordt wel toegelicht: 'hoe kan dat', geeft de docent als synoniem.

In eerste instantie zijn de resultaten van de twee proefwerken bekeken op basis van de
door de docent toegekende cijfers. Daaruit blijkt dat slechts weinig leerlingen vragen
geheel goed wisten te beantwoorden; ze behaalden vrijwel steeds slechts een deel van de
punten. De reproduktievragen worden het best beantwoord: definities van zuivere en
onzuivere stof, moleculen; 14 van de 24 leerlingen (58qo) hebben deze vragen goed. De
vraag 'kun je een oplossing (resp. een gekleurde oplossing) scheiden door filtratie?' is
door 52q~ van de leerlingen goed beantwoord met 'nee' (vrijwel gelijk aan de gokkans),
maar de aansluitende vraag 'leg uit' is door 79q van de leerlingen fout of niet beant-
woord.

De reproduktie van de kernstof van het hoofdstuk, dat wíl zeggen de vraag welke
scheidingsmethode nu voor welk type mengsel (vaste stof - vloeistof in verschillende
combinaties) geschikt is, wordt door 62 q goed beantwoord. Het toepassen van die kennis
op voorbeelden (bijvoorbeeld 'hoe scheid je een mengsel van zand en suiker' levert op dat
29q de methode goed benoemt, maar dat slechts 12q van de leerlingen de vervolgvraag
'beschrijf precies hoe je dat moet doen' goed weet te beantwoorden.

Definities (bijvoorbeeld van adsorptie en zuivere stof) worden door de helft van de
leerlingen correct gegeven, door de anderen fout of onvolledig.

Bestudering van de antwoorden op de toetsvragen levert een merkwaardige ontdekking
op. De beoordeling door de docent van de opgeschreven antwoorden lijkt in een groot
aantal gevallen niet consequent of anderszins discutabel. Enkele voorbeelden mogen deze
bewering illustreren.

Op de vraag: 'wat is een onzuivere stof' geeft een leerling als antwoord 'Dat is een stof
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die niet geftltreerd is (een vaste stof en een vloeisto~'. Dat levert een punt op, terwijl
deze omschrijving niet correct is; ook na filtratie kan een mengsel overblijven. Een
andere leerling schrijft 'dat zijn meerdere stoffen (2 molukken)' en krijgt daarvoor
anderhalf punt. Ook hier is de formulering onnauwkeurig ten opzichte van de vaktalige
omschrijving 'een stof die uit meer soorten moleculen bestaat'.

Een tweede voorbeeld betreft de vraag: 'wat is adsorptie'?'. Een leerling antwoordt 'de
stoffen laten hechten aan een adsorptiemiddel' en krijgt de maximale drie punten, terwijl
een andere leerling voor datzelfde antwoord slechts een punt krijgt. Op deze vraag wordt
het opnieuw onnauwkeurig geformuleerde antwoord 'Een stof adsorberen als je een stof
uit een oplossing wil halen Norit houd Itet vast het zweeft boven de oppervlakte' volledig
goed gerekend.

Een laatste voorbeeld betreft de vraag 'kun je een oplossing scheiden door filtreren'?
Leg je antwoord uit'. Een leerling die antwoordt 'nee, een oplossing kun je niet scheiden
doorfiltreren' krijgt het maximum aantal punten, hoewel de gevraagde uitleg ontbreekt.
De docent lijkt dus vrij coulant en niet altijd consequent te zijn bij de beoordeling van
antwoorden. Bovendien laten bovenstaande antwoorden zien hoe de leerlingen gaan
gokken en op een willekeurige manier vakbegrippen gebruiken. Op de vraag: 'hoe heten
alle stoffen bij filtreren?' antwoordt Malika bijvoorbeeld 'verdampen, extraheren, filtraat,
filtreren, residu'. De docent streept de werkwoorden weg en geeft voor de twee resteren-
de begrippen de maximale twee punten. Nog een laatste voorbeeld van een dergelijke gok
betreft een antwoord op de vraag 'kun je een oplossing scheiden door filtreren?'.
Leerlingen antwoorden daarop: 'Ja, tivant je scheid de stof doorfrltreren en dan laat je het
condenseren' en 'Nee, het bevat dezelfde moleculen'.

Kortom, aan de hand van de toegekende cijfers is niet vast te stellen in hoeverre er bij
de leerlingen daadwerkelijk verwerving van de centrale begrippen heeft plaatsgevonden.
Het gokken van de leerlingen en de coulante becijfering wekken twijfel aan de toegekende
voldoendes. Reproduktie van feiten en definities lukt leerlingen veelal wel, maar het
geven van uitleg daarbij niet. Daarop is in de voorafgaande lessen ook niet aangedrongen.
Ook in die lessen is veelvuldig sprake van napraten en gokken bij het geven van antwoor-
den, zoals in het volgende fragment uit les 4:

DOC: Vaste stof en een vloeistof hoe scheid je die van elkaar Samira?
corrt: Leerling zegt wat op fluistertoon.
SAM extraheren
DOC: Bijna goed. Mehmet.
LEE: Indampen.
DOC: Indampen. Er staat achter dat je een vaste stof en een vloeistof overhoudt.

Mustafa.
LEE: Extraheren.
LEE: Filtreren.
DOC: Filtreren ja. Ja noem ze even allemaal op. Het is het is wel de bedoeling dat je het

allemaal f...Dat je het morgen allemaal weet he? Het is de laatste kans morgen
om je cijfer op te halen voor je rapport. Want volgende week dinsdag worden de
rapportcijfers ingeleverd.

Het gokken van de leerlingen bij het geven van de juiste scheidingsmethode zou de docent
het signaal kunnen geven dat de keuze kennelijk voor problemen zorgt. Dit signaal wordt
echter op dit moment en ook later niet opgevangen en leidt niet tot extra uitleg. De docent
legt niet uit waarom het ene antwoord wel en het andere niet goed is. Dat is één van de
factoren die het slechte resultaat op deze proefwerkvraag verklaart.
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7. 4. S Problematische begrippen nader bekeken: adsorptie en actieve kool
Om nog andere factoren op te sporen die mogelijk invloed hebben gehad op proefwerkre-
sultaten, wordt een problematische vraag nu nader onderzocht. 'Adsorptie' wordt gepre-
senteerd als één van de middelen om een oplossing te scheiden. Het boek bevat een aparte
paragraaf waarin dit centrale begrip in de titel staat. In die paragraaf wordt na een proef
waarin actieve kool spiritus blijkt te ontkleuren, vastgesteld:

De nctieve kool is in staat bepaalde stoffen aart het oppervlak vast te ltoaden. We spreken
dan van adsorptie. De actieve kool hebben we gebnrikt als adsorptiemiddel. Adsorptie
betekent letterlijk aan het oppervlak vasthouden (aanhechtert).

Over de functie wordt verder gezegd dat adsorptie 'vooral geschikt is om kleine hoeveel-
heden van een bepaalde verontreiniging te verwijderen'. Er worden twee toepassingen
genoemd: het gebruik in de industrie bij het verwijderen van kleurstoffen uit oliën en het
gebruik van actieve kool in gasmaskers. Tenslotte wordt nog een expliciet onderscheid
aangebracht met absorptie. De samenvatting formuleert de definitie van adsorptie:

Adsorptie is het verschijnsel dat sontmige stoffen (adsorptiemiddelen) gemakkelijk andere
stoffert kunnen vasthoudert. Deze methode wordt vooral gebruikt voor het verwijderen van
kleine hoeveelheden stqf (verontreinigingen). Deze hechten zich aan het adsorptiemiddel
vast. Bekende toepassingen zijn Norit slikken bij voedselvergiftiging en het gebruik van een
koolstoffilter in een aquarium, gasrnasker en afzuigkap.

Het begrip adsorptie komt voor de eerste keer aan de orde in les 2. De leerlingen hebben
de eerste proef uit paragraaf 2.6 moeten voorbereiden: ' spiritus ontkleuren door adsorp-
tie'. De docent wijst hen terecht als blijkt dat de proef niet goed is voorbereid, althans als
blijkt dat enkele leerlingen niet direct kunnen navertellen wat ze moeten doen. Hij geeft
hen de opdracht alsnog de beschrijving door te lezen. In de instructie voor de proef wordt
het begrip adsorptie nog niet gebruikt. Daarop geeft de docent Ramona de beurt:

DOC: Uhm, nou Ramona heeft he[ nu bestudeerd dus nu kan ze wel vertellen wat ze
moet doen.

RAM: Ja het gaat over spiritus dat je het kan ontkleuren door me- uh spiritus ontkleurt
door ad( ) adsorptie, of zo, wat dat is dat weet ik nie.

DOC: Nee, uh, dat verbaast me niks.

De uitvoering van de proef wordt echter afgeblazen, als blijkt dat de leerlingen niet direct
de discipline betrachten die de docent wenst. De leerlingen worden teruggedirigeerd van
het praktikumlokaal naar het leslokaal en aan het beantwoorden van vragen gezet bij
paragraaf 2.5 en 2.6. Dit leidt ertoe dat verwerkingsvragen rondom de werking van
adsorptie gemaakt gaan worden zonder dat er uitleg gegeven is over het begrip en zonder
dat de leerlingen de werking hebben kunnen zien in een proef.

Tijdens het maken van vragen vraagt Ramona in een onderonsje uitleg aan de docent
bij vraag 227 die betrekking heeft op Norit:

RAM: "Norit is een merknaam van een actieve kool. Leg uit waarom het slikken van
Norit helpt tegen diarree en voedselvergiftiging."

DOC: Als je dus net de proef gedaan had had je dus kunnen zien, zal meteen even voor
de rest uitleggen, he, als iedereen dus de proef gedaan had, had je dus, dat buisje
gewoon, met die blauwe vloeistof, spiritus, daar had je, Warol '1...

Na een onderhrekin~~ `~eeft de docent dan de uitleg op luide toon, zodat hier een specifiek
instructiemoment untstaar.
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DOC: Als je die zwarte, dat zwarte poeder wat je d'r bij kreeg, genaamd Norit bij dat
blauw of bij die blauwe vloeistof had gedaan en je had dat geschud en gefiltreerd
dan zou je dus een kleurloze vloeistof eruit gehaald hebben. De kleurstof zou dan
achtergebleven zijn in het Norit. Dat Norit houdt dus die kleurstof vast. Aan de
buitenkant, als dit een korreltje Norit voorstelt,

corn tekent een cirkeltje op het bord.
DOC: dan zou de kleurstof d'r zo aan de buitenkant aan vast blijven zitten.
LEE: Waarom?
DOC: Dat wordt eraan vas[ gehecht. En als je nou diarrhee hebt of voedselvergiftiging,

dan gebeurt in je maag en darnien hetzelfde, op, bij het Norit zal dus die stoffen
die die voedselvergiftiging of die diarrhee veroorzaken zo aan de buitenkant
vasthouden zodat ze niet meer actief zullen zijn en om nou een optimaal effect
daarvan te hebben, moet je de koolstof heel f`ijn malen en dus niet in grote
brokken nemen, want hoe kleiner de stukjes, he, hoe, uhm, ja hoe moe'k dat
zeggen, hoe meer kleine stukjes je heb, hoe groter het oppervlakte om dit zo vast
te houden. En dat was dus de proef die je daarnet zou hebben kunnen doen.

Opvallend is dat in deze uitleg nog geen expliciet verband tussen de werking van Noritl
actieve kool en adsorptie gelegd is.

In de derde les geeft de docent een demonstratie van de eerder afgeblazen proef. Deze
wordt niet expliciet aangekondigd. 'Even snel die proef die jullie niet wilden doen' zegt
hij. Alleen de leerlingen vooraan lijken in de gaten te hebben dat er iets gedemonstreerd
wordt. Intussen is de docent bezig met het starten van de les en tegelijk met het athande-
len van strafwerk. Het wordt dan stil, leerlingen lijken te merken dat er iets gebeurt; de
docent is bezig met een filter en filterzakje. Tussen een berisping door formuleert hij dan
een tussenconclusie bij de proef:

DOC: Het is toch veel makkelijker om jou weg te sturen? Want jij bent het toch altijd.
Dus het was daarnet blauw en nu zwart.

Hij vervolgt met het afhandelen van te-laat-briefjes. Een onderbreking leidt tot het
wegsturen van Sedat. Dan schudt de docent nog eens de reageerbuis en lijkt tot inhoude-
lijke uitleg over te gaan:

DOC: Zo eens even kijken. Het is kleurloos geworden. De kleurstof is geadsorbeerd met
een 'd' aan de Norit. Aan de actieve kool die ik hierin heb gedaan.

TOL Maar waar is dat blauwe?
DOC Het blauwe zit dus aan die kleine deeltjes Norit vast. Als dit kleurstofdeeltjes

zijn..
com: tekent op bord een groter rondje ntet kleinere rondjes eromheen. Schrijft in l:et

grotere rondje 'Norit'
DOC: en dit de Norit, dan zit dat aan de buitenkant. Ik heb het al verteld. Ik heb het

vorig jaar ook zeker zes keer verteld. Maar je weet het nog steeds niet.
WAR: Meester, kun je ook pis filtreren?
DOC: Ja hoor, je kunt ook pis filtreren.
WAR: Komt er dan water uit? Nee serieus. Water in een gele t...
DOC: Nee. Misschien blijft het wel geel.
TOL: Even uitproberen.
DOC: Dit is koolstof. Dit is norit dames en heren.
TOL: Wat is Norit. Wat is koolstof?
LEE: xxx Een merknaam.
com: leest voor uit het boek.
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HAF: Is een merk.
DOC: Ja, we luisteren naar Hafid, die vertelt even wat Norit is.

In dit fragment gebruikt Warol 'filtreren', terwijl hij vermoedelijk de scheiding van
kleurstof uit een vloeistof door middel van adsorptie bedoelt. De docent reageert niet op
dat woordgebruik. Er volgen diverse langere onderbrekingen. Tot uitleg van Norit en
koolstof komt het bij deze gelegenheid niet. Dan gaat de docent het huiswerk (leren
paragraaf 5 en 6 en maken van de vragen) overhoren.

DOC: Ramona, wat is adsorberen?
RAM: Absorberen is ...
DOC: Nee, adsorberen met een 'd'. Van domkop.
RAM: Adsorberen? Dat het wordt opgenomen.
DOC: Dat het wordt opgenomen? In het ziekenhuis?
RAM: Nee. Als je in een filtraat adsorbeert dat het wordt opgenomen in de filter.
DOC: Je gebruikt het woord filtraat en je begint filter te gebruiken. Je gebruikt allemaal

woorden waar je de betekenis niet van weet. (..) Adsorberen Jermain. Wat is dat?
JER: Weet ik niet
DOC: Sadik?
SAD: Een stof die een andere stof vasthoudt.
DOC: Ja, zo kun je het omschrijven he. De ene stof houdt de andere stof vast en zo kun

je dan stoffen van elkaar scheiden.

Deze begripscontrolerende vraag is alleen te beantwoorden door de leerlingen vanuit
citaten in het boek: in de les heeft die uitleg nog niet plaats gevonden. De reactie van de
docent bestaat hier in het herhalen van de omschrijving uit het boek. De onduidelijkheid
over het begrip 'opgenomen' wordt niet door de docent aangegrepen voor nadere uitleg.
Praktische toepassingen van Norit komen niet aan bod. In les 4 wordt een hierbij
gemaakte oefenvraag besproken:

DOC: Ja daar gaat ie vraag 2.27. Norit is een merknaam voor actieve kooL Leg uit
waarom het Norit het slikken van Norit helpt tegen diarrhee en voedselvergifti-
ging. Attika.

ATT: Norit houdt de ziekmakende stoffen vast.
DOC: Ja. Norit houdt de ziekmakende stoffen vast.
LEE: Maar dan zitten ze toch nog steeds in je lichaam?
DOC: Ja. Maar ze zitten dus wel gebonden aan het Norit. Dus ze kunnen niks meer

doen. Het is net zoals ik jou zo vastpak. Armen om je bovenlijf heen. Zo jouw
arm erin. Kun je niks meer doen.

LEE: Jawel met een stoot.
DOC: Helemaal niet. Nee, natuurlijk niet.
LEE: Hoe weet u dat?
LEE: Probeer dan meester.
LEE: Maar wat is he[ antwoord? Ik heb niet.
DOC: Het antwoord is Norit houdt de ziekmakende stoffen vast.
RAM: Meester, maar het is toch beter dat je ze uitpoept?
DOC: Ja, dat gebeurt daarna.
RAM: Oh.
DOC: Kijk eerst slik je die Norit. Dan worden al die ziekmakende stoffen eraan vastge-

plakt als het ware. Dan ontstaat gewoon poep. En dan ga je naar de w.c. en dan
ben je het allemaal kwijt.

IMA: bosjes
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DOC: Of in de bosjes zoals bij Imad. Want bij [mad hebben ze geen w.c. hè.
WAR; Wat is dan het residu'?
DOC: Wat is dan het residu`? We spreken over residu bij filtreren en distilleren, niet bij

extraheren. Als je bij extraheren van residu wilt spreken, moet je ook filtreren.
Dat gaat dus niet op voor je maag- en je darmklachten. Wel als ik een kleurstof
extra eh adsorbeer in een vloeistof. Wat je zelf gedaan zou hebben als je je mond
gehouden had en was blijven staan vorige week in het prakticumlokaal.

Het zijn in dit fragment verschillende leerlingen die het initiatief nemen en met vragen
komen om extra uitleg uit te lokken: 'Maar dan zitten ze toch nog steeds in je lichaam?'
'Wat is het antwoord?' 'Het is toch beter dat je ze uitpoept?' 'Wut is dan het residu?'
Tot vier keer toe proberen zij bij het onderwerp te blijven.

Na een korte onderbreking komen de andere twee vragen bij het onderwerp adsorptie
aan bod, die niet op de definitie maar op de praktische functie van adsorptie gericht zijn.
'Waarvoor dient een afzuigkap?' en 'Waarvoor dient ltet koolstoffilter in de deksel van een

frituurpan?' In beide gevallen luidt het antwoord dat het doel is geurstoffen of stank weg
te nemen. Na het herhalen van dit antwoord geeft de docent aan de hand van een tekening
op het bord uitleg over de werking van een afzuigkap:

DOC: Ja kijk je hebt boven in de afzuigkap een zogenaamd vetfilter. Ja? Dat is om het
vet tegen te houden. Dan gaan de reukstoffen gaan verder omhoog. Dus zeg maar
hier zit het vetfilter, en dan daarachter zit het koolstoffilter. En dat zijn, als je
kijkt, dat zijn meestal zo van die zwarte plaatjes. Van die zwarte doosjes. Zo
groot ongeveer. Ja? En als je schudt dan hoor je de koolstofkorreltjes hoor je
daarin bewegen.

TOL: Is dat Norit?
DOC: Norit is koolstof.
TOL: Maar het is toch zoiets [?] als Norit ?
DOC: Ja, hier zitten eigenlijk allemaal kleine stukjes Norit in zeg maar. Maar daar

noemen we het gewoon actieve kool. [onderbreking]
LEE: [s Norit zwart'?
DOC: Norit is dames en heren, is koolstof en dat is pikzwart natuurlijk he.
SED: Ja maar die tabletten die wij xxx toch wit?
DOC: Nee, nee, Norittabletten ...
SED: Dan ben ik geflest.
DOC: Nee, dan heb je waarschijnlijk entosorbine gehad dat zijn witte tabletten die ook

tegen diarrhee zijn.

Het begrip Norit is dus nog niet alle leerlingen duidelijk. Ze hebben het zwarte poeder
ook nog steeds niet gezien, afgezien van de leerlingen die vooraan in de klas zaten toen
de proef gedemonstreerd werd op een onverwacht moment. De oefenvragen gaan al weer
verder: ze zijn bedoeld om de vakkennis aan dagelijkse kennis van de leerlingen te
koppelen. Uitleg van die vakkennis heeft echter nog nauwelijks plaatsgevonden.

Op de toets in les 6 wordt in twee versies gevraagd naar de betreffende begrippen,
namelijk wat is Norit? en wat is actieve kool? Daarop kan van de 24 leerlingen het
merendeel wel een definitie geven die door de docent wordt goedgekeurd. Het probleem
ligt in het tweede deel van de vraag: waarvoor kun je het gebruiken? Veel leerlingen
interpreteren deze vraag blijkens hun antwoord als 'wanneer kun je het gebruiken'. Het
aangeven van de functie lukt slechts 8 leerlingen. Deze noemen met name het gebruik van
Norit bíj diarrhee of voedselvergiftiging. Vooral de leerlingen die als proefwerkversie
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'wat is actieve kool en wat kun je ermee doen' hadden, kunnen de functie niet aangeven.
Het voorbeeld van de afzuigkap is kennelijk onvoldoende verwerkt en ook de relatie met
Norit wordt niet gelegd.

Bij de goed gerekende antwoorden zijn ook ditmaal voorbeelden van coulante becijfe-
ring door de docent. Zo wordt de betekenis van Norit omschreven in termen die ook
zouden passen op de algemenere noemer (hyponiem) 'adsorptiemiddel: 'Dat is een stof die
een andere stof vasthoudt. ''Je kunt daarmee een gekleurde oplossing kleurloos maken'.
Hoe dat precies gaat wordt in dit tweede geval niet vermeld. Overigens is het onduidelijk
hoe specifiek de werking van Norit moet worden aangegeven. Moet het antwoord een
element van 'hechting' of 'adsorptie' bevatten? Ook een heel globale aanduiding van de
functie levert maximale punten op: 'bij diaree'. Het maximale aantal punten wordt ook
gegeven aan de omschrijving 'Het fijn gedeelte van een koolstof waarbij de adsorptiemid-
del gebruikt word. Koolstof ermee tonen', terwijl de semantische relaties tussen de
begrippen 'koolstof' en 'adsorptiemiddel' niet correct zijn verwoord en het begrip 'tonen'
misplaatst is. Het leerlingantwoord 'Waarbij de adsorptiemiddel gebruikt word' is eerder
in de les verwoord als 'dat als adsorptiemiddel gebruikt kan worden'. Geen punten krijgt
'Merknaam. Een stof inerk geven'; een opmerkelijk antwoord, dat erop duidt dat de term
'merknaam' niet begrepen wordt.

Ook bevatten veel antwoorden vooral associaties maar geen precieze kennis van de
getoetste begrippen. 'Je kunt het (Norit, MH) geóruiken bij diaree of voed.selvergiftiging'
zegt niets over adsorptie of over de werking van Norit. De precieze semantische relaties
komen niet uít de verf.

Bij het tweede proefwerk krijgt de helft van de klas de vraag voorgelegd ' Wat is adsorp-
tie?'. Daarop geven 5 van de 11 leerlingen een antwoord dat door de docent als voldoen-
de wordt beoordeeld. Onder die antwoorden zíjn bijvoorbeeld 'Het stof vasthouden, ''Een
stof die een andere kan vasthoud', in feite een antwoord op de vraag 'wat is een adsorp-
tiemiddel, en 'Een stof absoróeren als je een stof uit een oplossing wil halen Norit houd
het vast het zweeft boven de oppervlakte. ''De stoffen laten hechten aan een adsorptiemid-
del ', 'Adsorptie is een andere stof laten vastzetten aan het adsorptiemiddel' . Dat deze
antwoorden worden goedgekeurd maakt duidelijk dat de eisen aan de formulering
kennelijk niet erg strikt zijn.

Er is nog een andere vraag die op dit begrip betrekking heeft, namelijk Met welke
scheidingsmethode zou je de bruine kleur uit thee kunnen krijgen? Hoe doe je dat? Hier
wordt dus verwacht dat de leerlingen zelf herkennen dat deze oplossing door middel van
adsorptie te scheiden is. Van de leerlingen weet 82qo deze vraag niet goed te beantwoor-
den. Ze geven in plaats daarvan ' extractie' als antwoord, wat toepasselijk zou zijn
geweest als gevraagd was naar de manier om smaak- en kleurstoffen uit theebladeren in
het water te krijgen. Dat procédé is in een van de oefenvragen aan bod geweest en
kennelijk associëren de leerlingen thee direct met dat begrip extractie.

Deze zoektocht naar de ontwikkeling van 'adsorptie' in de lessenreeks maakt het volgende
duidelijk. Het onvoorspelbare en onrustige lesverloop maakt dat op onverwachte momen-
ten uitleg wordt gegeven, al snel onderbroken door niet-inhoudelijke zaken. De leerlingen
spelen wel een actieve rol in het op gang houden van de inhoudelijke interactie. De
docent neemt geen initiatief om leerlingen aan te zetten tot nadenken over de betekenis
van de vakbegrippen, ze worden alleen ter controle van het maken van huiswerk aange-
sproken.

De begrippen adsorptie, Norit en actieve kool zijn wel nadrukkelijk aanwezig in
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oefenvragen en samenvatting. De antwoorden zijn echter gebrekkig in de schriften
opgeschreven en niet door de docent gecontroleerd. Desgevraagd kunnen de leerlingen
wel de definities geven. Of deze ook op begrip van de scheidingsmethode 'adsorptie'
berusten mag betwijfeld worden. De leerlingen herhalen immers slechts het geleerde, ze
worden daarbij erg coulant beoordeeld, kunnen de functie van de adsorptiemethode niet
uitleggen en herkennen evenmin situaties waarbin het procédé kan worden toegepast.

7.4.6 Conclusies
De scheikundelessen betreffen een beperkt aantal centrale begrippen. Hun belang is af te
leiden uit met name het boek en in mindere mate de les. De opbouw van de begrippen in
de les verloopt nogal grillig. Soms geeft de docent pas uitleg in reactie op leerlingvragen
tijdens verwerkingsopdrachten. Daarbij schenkt hij geen aandacht aan de uitleg in het
boek. De opbouw van het boek, waarin op basis van eigen observaties naar vakbegrippen
wordt toegewerkt, wordt niet in de les gevolgd. De samenhang tussen de begrippen komt
in de les minder aan bod dan in het boek. Daardoor wordt er in principe een groot beroep
gedaan op de zelfstandigheid en leesvaardigheid van de leerlingen. Uitgebreide onderhan-
deling over de betekenis van centrale begrippen is niet te constateren in de lesprotocollen.

Wanneer de uiteindelijke toetsvragen en de beoordeling ervan mee in de analyse
worden betrokken, blijken de doelen van de lessen betrekkelijk laag gesteld te zijn, lager
dan die in het leerboek. Terwijl het boek blijkens de oefenvragen op toepassing van
kennis op dagelijkse situaties aanstuurt, kunnen de leerlingen door het reproduceren van
feitenkennis aan een voldoende komen, in sommige gevallen zelfs als die reproduktie
onnauwkeurig is. Het blijft daarbij gissen naar de werkelijke begripsverwerving die heeft
plaatsgevonden. De signalen uit de toetsen doen vermoeden dat bij diverse leerlingen
sprake is van betrekkelijk oppervlakkige kennis van begrippen.
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7.5 Thematische opbouw van de natuurkundelessen

7.5.1 Centrale begrippen
Het centrale thema van de lessenreeks is Warmte. Globaal volgt de docent de opbouw van
het betreffende hoofdstuk uit het boek 'Natuurkunde overal 3M' (Hogenbirk e.a. 1990).
Er wordt geen verband gelegd met het voorgaande hoofdstuk, 'Verbanden en berekenin-
gen'. De docent voegt aan deze stof enige eigen stof toe, maar slaat anderzijds grote
delen van het hoofdstuk over.

Met het begrip wat~rttebron als startpunt, worden vervolgens verschillende vormen van
warmtetransport besproken. Daarna komt isolatie, het voorkómen van warmtetransport,
aan de orde. Het berekenen van energieverbruik en energiekosten wllen de laatste lessen
voor het proefwerk. Na het proefwerk gaat de docent verder met de term soortelijke
warmte.

Na vijf lessen rondom het thema 'Warmte' wordt een door de docent zelf gemaakt
proefwerk afgenomen met acht open vragen, in totaal 13 items. Deze vragen blijken de
volgende centrale begrippen te betreffen.

Figuur 7.8
Warmte

Centrale begrippen in de lessenreeks natuurkunde

Warmtebronnen - Natuurlijke warmtebronnen
- Kunstmatige warmtebronnen

Warmtetransport - verplaatsing van warmte, tussenstof
- Geleiding goede warmtegeleiders

slechte warmtegeleiders - isolatoren
- Stroming stroming van lucht in een verwarmde kamer
- Straling weerkaatsing van straling
- Voorkomen van warmtetransport: isolatie

Energieverbruik - berekening verbruik in relatie tot vermogen -(kilo-)Joule
- berekening kosten - (kilo)Watt-uur

De leerstof omvat dus een vrij beperkt aantal begrippen. Naast de betekenis van afzonder-
lijke begrippen worden enkele onderlinge verbanden getoetst. Het gaat dan vooral om
voorbeelden bij de afzonderlijke begrippen en om onderlinge verschillen (straling en
stroming). Verder wordt de vaardigheid getoetst in het uitvoeren van twee berekeningen,
van energieverbuik en energiekosten. De docent noemt dit het 'rekengedeelte'.

7.5.2 Centrale begrippen in de leermiddelen
De leergang 'Natuurkunde overal' heeft een leerlingboek, zonder apart oefenboek of
ander bijbehorend materiaal. Het hoofdstuk 'Warmte' wordt in deze korte lessenreeks niet
in zijn geheel behandeld, maar tot en met de paragraaf 'soortelijke warmte'. In totaal
beslaat de tekst die voor het proefwerk relevant is 11 pagina's met 2909 woorden. De
gemiddelde zinslengte ervan is 9.89 (Sd 5.67). Hiermee onderscheidt het natuurkundeboek
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zich niet bijzonder van de boeken in de andere vakken. De woordvariatie, uitgedrukt
volgens de index van Guiraud, is 12.14. Daarmee is de redundantie van de tekst verge-
lijkbaar met die bij biologie en scheikunde, maar groter dan bij aardrijkskunde.

Het hoofdstuk opent met een kleurenfoto van zonnende mensen aan het strand, een wat
onduidelijke foto van onderzoekers bij een vulkaan en een foto van een dakisolatie. Na
een inleidende paragraaf waarin alledaagse kennis over warmte en warmtetransport wordt
aangesneden, volgt een lijstje doelstellingen van het hoofdstuk. Vervolgens worden in
afzonderlijke paragrafen warcnte-isolatie en warmtetransport, nogmaals warmte-isolatie
alsook soortelijke warmte behandeld. Dat gebeurt met een zakelijke tekst, afgewisseld met
beschrijvingen van proeven in een aparte vormgeving of gekleurd kader, en afgesloten
met een reeks vragen en opdrachten. Er staan zowel foto's als gekleurde illustraties bij de
teksten. Het valt op dat de auteurs in de tekst en de vragen relaties proberen te leggen
met de alledaagse kennis van leerlingen omtrent warmte.

Ie merkt bij de prceven dat hel even duurl voor de warmte zich verplxatst heeli.

Ook mcrk je dal de warmte zicó in verschillende materielen niet even sncl

verplaatst.
Materialen als kunststof, glas en hout geleiden de warmtc slr.cht. Dit zijn voor-
bcelden van isolatoren.
Lucht is een erg slechte geleider (koper geleidt I S 000 maal beter dan luchq. Ook

ander stoRen waarin veel lucht zil zijn slechte warmtegcieidcrs. V oorbcelden zij n:

piepschuim en glaswol.

Flp. i3 AI6lIle lueht uil een
kubus DieP.chulm psperst
wordt blijn er mur e6~ kleine
kubus ovar

6teWfCO qp rtit[t}ialea dnt gneti (a partriie. KtterdCtt. Lsolat~~reu. ~.oxln
luclet, gtase,n,.icunstMref, gríeídea~de war~mtr:klecht. J

Stroming van vrarmle

slrominy . t3oven een warme kachel of radiator veje soms de lucht trillen.
. Inje verwarmde kamer is het's winters bij de vlcer kouder dan bij hnt plxfond.

In een centrale verwarming wordt in de ketel het water warm gcmaakt. Hct warmc
water s[roomt via de buizen naar de radiatoren. Deze stroming wordt ver-
oonxakt door de pomp die zich in de ketel van de c.v. bevíndt. De warmte gaat
met het stromende water mce. in de radiator wordt de warmte van het water
overgedragen aan het melaal van de radiator. De warmte gaat door geleiding vun
de binnenkant van de radíator naar de buitenkxnt. Daar wordt wannte axn de
lucht afgestaan. De verwarmde lucht rondom de radiator stijgt op en vrrspreídt
zich door de kamer. De kamer wordt dus verwarmd door warmtctransport door
sfroming.

Stnlirtg

Flp. 26 Mel aen ssnvoudp

proel{s kun js rien dat var-

wermds lucht opsUjqt Knip Nn

eplrasl ult Nn sWk pepier, De-

vNtip den mN aN .psld op

Nn Ildtie N tlpM hem dN 60

wn G wrw.rminy.

3R

. Als je voor de open haard zit, of in de zomer in de zon. dan vcel je de warmtc
van de haard of van de zon op je gezicht. Houd je je handen rondum een
gloeilamp dan voel je de warmtesttaling van de lamp.

ln deze voorbeelden gaat wartnte van de ene plaals naar de andere door middel
van warmtvtra(ing. Het bijzondere van deu manier is dat er gcen tussanstof voor
nodig is. Denk maar aan de warmte, die de aarde van de zon krijgt. De ruimte
[ussen de zon en de aarde is voor het grootste deel leeg; er is daxr niets dat warmtc
zou kunnrn geleiden of waarma stroming zou ontstaan.

MooldaeW ~ W.rmn

Uit Natuurkunde Overal, deel 3M, Hogenbirk e.a. 1990.
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De centrale begrippen komen vrijwel allemaal in een afwijkende vormgeving (cursief of
vet) in het hoofdstuk voor, met uitzondering van 'warmtebron'. Bovendien staan ze in
samenvattende blokjes met een aparte steunkleur nogmaals vermeld. De op het proefwerk
getoetste voorbeelden en de vergelijking van 'stroming' en 'straling' vallen niet bijzonder
op in de tekst, maar zijn wel met nadruk genoemd in de ingekaderde doelstellingen. Dit
met uitzondering van het begrip 'isoleren' en 'warmtebron'. De samenvatting is in
volledige zinnen, niet alleen in steekwoorden geformuleerd en bevat de meeste centrale
begrippen, uitgezonderd de termen 'isolator', 'weerkaa[sing van straling' en 'warmte-
bron' .

In het betreffende deel van het hoofdstuk staan 19 oefenvragen. De 7 vragen die de
docent daaruit heeft geselecteerd en door de leerlingen heeft laten maken, betreffen
vrijwel alle centrale begrippen, uitgezonderd 'warmtebron' en 'weerkaatsing van straling'.
Het gaat daarbij voornamelijk om classificatievragen, dus geen feit- of verband-vragen.
De antwoorden op de helft van deze vragen is letterlijk of impliciet in de tekst te vinden.
Er zijn echter ook 3 vragen waarbij de leerlingen naast informatie uit de tekst ook zelf
informatie moeten inbrengen om de vraag te kunnen beantwoorden. De oefenvragen
vormen een belangrijke bron voor de leerlingen, want de formuleringen van de toetsvra-
gen zijn in vier van de acht gevallen vrijwel identiek aan de gemaakte oefenvragen.
De leerlingen hebben al met al uit het boek diverse aanwijzingen kunnen opdoen voor de
centrale begrippen van de lessenreeks. De enige uitzondering daarop is het begrip
' warmtebron' .

Naast het boek vormen het werkschrift en de overige leermiddelen informatiebronnen
voor het leren. De leerlingen hebben één schrift, waarin ze aantekeningen van het bord
overnemen en oefenvragen maken en verbeteren. De schriften blijken door de meeste
leerlingen goed bijgehouden. Bij een enkele leerling is het schrift nogal rommelig. Soms
hebben leerlingen antwoorden onduidelijk geformuleerd, waardoor het schrift minder goed
als bron bij het leren kan fungeren.

In de les gebruikt de docent naast het boek diverse proefopstellingen ter illustratie van
de stof. In les 2 is dat de bol van 's-Gravesande om de uitzetting van metalen te illustre-
ren, een onderwerp dat verder niet in de toets voorkomt. In diezelfde les demonstreert hij
met een proef uit het boek (het zogenaamde 'warmtekruis') hoe staafjes van verschillende
metalen in een verschillend tempo warmte geleiden. In diezelfde les toont de docent de
stroming van warmte door een ronde, met water gevulde buis te verwarmen.

Opvallend in de natuurkundelessen is het gebruik van 'spontane' leermiddelen. De
docent gebruikt in les 1 een krijtje om het verschil tussen geleiding, stroming en straling
aan te geven. Hij gebruikt het bord om te illustreren hoe een donker, nat bord licht
weerkaatst vergeleken met een droog, lichter bord. De leerlingen blijken dit soort
voorbeelden goed te onthouden. Zoals duidelijk zal worden is de keuze ervan niet altijd
zo gelukkig en leidt deze tot diverse misverstanden.

7.5.3 Centrale begrippen in de interactie
De docent volgt in zijn lessen globaal de opbouw van het boek. Twee begrippen voegt hij
zelf heel expliciet aan de stof toe: soorten warmtebronnen en het uitzetten van metalen
door warmte. Dit laatste begrip, uitzetten, komt niet in het boek voor.

De werkwijze van de docent is in 3.2.4 weergegeven. Hij start met een algemeen
overzicht, gevolgd door mondelinge uitleg met vaak een demonstratie. Daarna noteren de
leerlingen de wetmatigheden als dictaat. Soms maken leerlingen vervolgens oefenvragen.
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De docent gebruikt het boek zelf vooral om de illustraties toe te lichten en oefenvragen te
laten maken. De teksten worden niet gelezen in de klas. In een aantal gevallen betekent
dit dat andere formuleringen voor de vakinhouden worden gebruikt. Ter illustratie: het
boek omschrijft een voor dit hoofdstuk centrale semantische relatie als volgt.

Een mat zwart voorwerp straalt tivarmte beter uit dan een glanzend voorwerp en
neemt warmte beter op, absorbeert warmte beter.

Zonder te verwijzen naar deze formulering spreekt de docent over dit verschijnsel in de
volgende termen:

Ruwe donkere voorwerpen weerkaatsen minder warmte dan lichte gladde voorwer-
pen.

Het begrip 'absorberen' komtin de lessen geen enkele keer aan de orde.
Vergelijking van het taalgebruik in les en boek maakt níet alleen duidelijk dat er andere
woorden worden gebruikt, maar ook dat semantische relaties in de les meer impliciet
blijven dan in het boek. Een opvallend gegeven, omdat in andere vakken de docent juist
vaak impliciete relaties uit de tekst in de klas expliciteert. Hier lijkt het omgekeerde het
geval te zijn. Ook hiervan een voorbeeld ter illustratie. De docent zegt bij uitleg van
weerkaatsing aan de hand van een nat of droog schoolbord:

het heeft alles te maken met weerkaatsing van licht en weerkaatsing van straling',
'licht is ook een vorm van straling', 'warmte is weerkaatsing van straling'

Het boek formuleert die relaties veel preciezer.
'straling zelf is niet warm of koud. (...) Uoorwerpen die straling absorberen stijgen
in temperatuur. '

Aanwijzingen voor het belang van begrippen zijn door de leerlingen af te leiden uit de
frequentie waarmee ze voorkomen. Alle centrale begrippen zijn aan de orde geweest in de
lessenreeks. Hieronder is de frequentie van de centrale begrippen weergegeven voor de
getranscribeerde lessen voorafgaand aan het proefwerk (de opname van de les 4 is
mislukt).

Figuur 7.9 Frequentie van centrale begrippen bij natuurkunde

Frequentie Centrate begrippen

106 Warmte
30-40 Warm, straling
25-29 Geleiding
20-24 Warmtebron, licht, weerkaatsen, zon
15-19 Warmte[ransport, watt, wattuur, stof, kilowattuur
10-14 Afstoten, warmtegeleider
5-9 Tussenstof, kilojoule, kunstmatig, isolator, spouwmuren, natuurlijk

1-4 Isolatie

Op basis van de frequentie van voorkomen hebben de leerlingen aanwijzingen gekregen
voor de centrale begrippen in de les. Een uitzondering vormt het begrip geleider, met
name slechte warmtegeleider ofwel isolator. De gegevens zijn vanwege het ontbreken van
les 4 echter niet helemaal betrouwbaar. Het is opvallend dat de leerstof rondom het
'uitzetten' van verschillende metalen, gerelateerd aan de warmtegeleiding niet in de toets
is voorgekomen, gelet op de daaraan bestede tijd en de frequentie van voorkomen (meer
dan 25 keer).

De centrale begrippen zijn allemaal in een van de lessen expliciet toegelicht. Bij die
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toelichting is het volgende verschil in behandeling geconstateerd:
.. begrippen die incidenteel genoemd zijn: isolator;
.. begrippen die met proefjes geïllustreerd zijn en in aantekeningen gebruikt zijn,

zoals warmtetransport, geleiding, stroming, straling, warmtebron, natuurlijk,
kunstmatig;

~. begrippen waarover betekenisonderhandeling heeft plaatsgevonden zoals natuur-
lijk~kunstmatig.

De natuurkundelessen worden gekenmerkt door een frontale doceerstijl. De docent neemt
weinig initiatief om de leerlingen bij de les te betrekken; waar sprake is van interactie is
deze vrijwel steeds door de leerlingen geïnitieerd. De rhetorische vragen in de uitleg van
de docent worden soms door leerlingen als elicitatie geïnterpreteerd. Het spontane
antwoord dat een van hen dan geeft maakt dat er een triade-achtige interactie ontstaat.
Beurten op naam geeft de docent eigenlijk alleen bij de behandeling van oefenvragen.

De leerlinginitiatieven betreffen soms controles of hun aantekeningen goed zijn en of ze
woorden goed hebben begrepen. Vaak gaat het echter om inhoudelijke vragen die verder
gaan dan wat net besproken is. De verklaring daarvoor kan zijn dat vragen om herhaling
en controle van goed begrip door de docent vaak met een terechtwijzing worden beant-
woord :
(Tijdens de proef inet de verwarming van een metalen bolletje)

DOC: ja en iedereen snapt natuurlijk ook hopelijk dat als het afkoel[ dat ie [: hij] er dan
weer keurig netjes door stort. ja dat is geen punt hè? ja?

MOH: meester als ie weer een beetje gekoeld is gaat ie dan weer erdoorheen?
DOC: ik vind het leuk dat je het vraagt. het staat ook op de band nu inmiddels. dat heb

ik net gezegd. dank u.

De leerlingelicitaties komen vooral voor tijdens uitleg van nieuwe stof en vragen steeds
verduidelijking van de gebruikte begrippen. Opvallend veel komen elicitaties voor tijdens
de demonstraties in les 2. Leerlingen willen begrijpen wat er getoond wordt. De
demonstraties zijn met een enkele zin door de docent ingeleid, waardoor de proefopstel-
ling en de functie van de demonstratie vermoedelijk niet voor alle leerlingen duidelijk
zijn. Zo vragen leerlingen 'meester zijn die knikkers daaraan geplakt of zo?' en 'welke is
aluminium?' Ook zoeken leerlingen naar de relaties tussen vakbegrippen: 'die eerste die
we van verwarming hebben gehad heeft toch allemaal te maken met geleiding?'

Ook bij deze lessen blijken de leerlingen, meer dan de docent, een relatie te leggen
tussen de nieuwe stof en alledaagse kennis, zoals 'ik heb op de televisie gezien een nieuwe
oven dan wordt die pan heet' en 'meester maar als je een bruine huidskleur stoot ie dan
meer af?'

Leerlingen krijgen lang niet altijd duidelijke antwoorden op hun vragen. De docent
heeft de neiging vragen met wedervragen en tegenwerpingen te repliceren. Wat uiteinde-
lijk de conclusie moet zijn, zeker met betrekking tot de centrale vakbegrippen, wordt
daaruit niet duidelijk. Het volgende fragment uit les 2 is daar een voorbeeld van:

DOC: en op die manier in die circulatie is het dus koud.
com: steeds wordt er meester tussendoor geroepen.
DOC: als je het plafond dus gaat witten en je hebt de kachel aan dan eh dan zit je in een

soort sauna daarboven hè. kijk. als je hier boven in het lokaal zou zitten zou het
heet zijn.

com: teerlingen roepen diverse vragen.
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SED: maar meester een mens trekt toch warmte aan?
DOC: een mens trekt warmte aan? nee ik geloof niet dat dat waar is maar f...
SED: en de muren dan?
WAR: daar is toch raam?
DOC: probeer het nou eens te vertellen.
LEE: als het raam daar open is en eh daar komt toch lucht naar binnen?
LEE: enne gaat het er zo uit.
DOC: maar waarom zou je als je de kachel aan hebt het raam opendoen?
com: diverse leerlingen lachen.
DOC: dat is ongeveer hetzelfde dat als ik aan jou vraag om je mond te houden dat je

toch blijft praten.
SED: nee dat is wat anders. maar glas trekt toch warmte aan?
DOC: glas trekt geen warmte aan.
LEE: jawel xxx wordt de raam heet.
com: laatste deel uiting niet verstaanbaardoor gelach.
DOC: als ik een lucifer onder je hand hou wordt je hand ook heet.
LEE: nou dus het trekt warmte aan.
WAR: artikel vijfhonderdeenenzestig.
DOC: www.
corn: Onderbreking weggelaten.

Wat hieruit de conclusie moet zijn voor de begrippen straling of stroming van warmte en
aantrekken van warmte is niet te zeggen. Sedat blijft ondanks zijn herhaalde pogingen
met zijn vraag zitten, en met hem vermoedelijk diverse andere leerlingen. Van de halve
antwoorden volgen nog enkele voorbeelden:

(nadat koper meer bleek uit te zetten dan aluminium:)
TOL: Meester smelt dat koper ook beter dan aluminium?
DOC: Nee dat niet. Dat zijn hele andere processen, hele andere processen.

Met name in de door de docent zelf toegevoegde onderdelen rond soorten warmtebronnen
en het uitzetten van metalen laat de docent in het midden welke betekenisrelaties er nu
precies zijn met het hoofdbegrip 'warmtegeleiding'. Hij spreekt dan in termen van
'uitzetting en geleiding hoeft niet altijd hetzelfde te zijn', en op een vraag van Sadik
'meester heeft toch allemaal te maken met geleiding', antwoordt hij 'heeft allemaal te
maken met geleiding, ja', zonder precies te zeggen wàt.

Tijdens de laatste les voor het proefwerk zijn de leerlingen meer dan gemiddeld actief
om te controleren of ze de stof begrijpen: je hoeft toch niet te weten welke stof het meest

uitzet?' en 'moet je de hele samenvatting leren?' De docent geeft daarop uitgebreider
antwoord dan hij gemiddeld doet.

Waarop heeft nu de meest uitgebreide betekenisonderhandeling betrekking? In de eerste

les ontstaat er in de klas enige verwarring rondom het onderscheid natuurlijke en
kunstmatige warmtebronnen. Het levert het duidelijkste voorbeeld uit de reeks natuurkun-
delessen op van onderhandeling tussen docent en leerlingen over de inperking van
begrippen. De meest saillante uitspraken zijn vet weergegeven.

DOC: we kennen twee soorten warmtebronnen. althans ik denk dat het belangrijk is dat
je twee soorten warmtebronnen kent. de eerste is de natuurlijke warmtebronnen.

com: schrijft intussen op het bord.
LEE: zon.
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DOC: en de tweede zijn de kunstmatige warmtebronnen en we gaan van allebei een
voorbeeld opschrijven. nou in het enthousiasme van sommige mensen heb ik net al
gehoord dat een natuurlijke wamitebron de zon is.

LEE: en licht.
LEE: en de maan.
LEE: vuur.
DOC: de zon is dus van belang voor ons. die zon die geeft zowel warmte als licht.

dubbele functie. zonder zon kunnen we hier niet leven dat lijkt me ook vrij
duidelijk. En er is nog een 8ceh warmtebron. en ik hoorde zo net iemand al
vulkaan noemen. Sedat wil ook iets zeggen. ja nou vulkaan is niet helemaal goed
want daar maken we niet echt gebruik van. het moet ook iets zijn waar iemand
gebruik van maakt en je gaat niet boven met je gat op een vulkaan zitten.

MOH: de maan en sterren.
DOC: nee de maan en sterren is helemaal niet ... daar doen we niks mee.
MOH: vuur of heet water.
DOC: vuur of heet water. vuur vind ik ... wou jij iets zeggen?
LEE: licht.
DOC: licht nee. kijk het gaat om warmtebron hè. waar kan je je aan warmen? nou de

zon kan je je aan warmen xxx.
con:: geroezernoes.
DOC: noem het maar een warmwaterbron.
LEE: dat zei ik.
DOC: ja dat klopt ook. daarom schrijf ik het ook op. en je noemt ze ook wel geiser. en

die vind je niet overal op de wereld. maar bijvoorbeeld in Ilsland hebben ze die
dingen en die warmwaterbronnen worden zodanig afgeschermd afgesloten dat ze
het warme water daaruit kunnen gebruiken om huizen bijvoorbeeld te verwarmen
of fabrieken of scholen of wat ook. daar wordt het warm water zeker gebruikt als
warmtebron. ik heb vuur pak ik niet op als 8reh natuurlijk warmtebron. want vuur
kennen wij hier op aarde wel natuurlijk maar we gebruiken het ja kunnen we
helemaal regelen tenzij het helemaal uit de hand loopt. maar in principe kunnen
wij het regelen. dus bij een kunstmatige warmtebron valt dat gewoon onder ...
mag ik dat daarbij schrijven. maar er is nog iets anders.

com: geroezer~TOes.
DOC: niet allemaal tegelijk Sedat.
SED: zonne-energie.
DOC: lieve jongen we hebben één een natuurlijke warmtebron hebben we al afgesloten

inmiddels. en zonne-energie ... wat zeg je allemaal?
SED: gaat toch via zo'n apparaat.
DOC: maar wie is nou die warmtebron. waar komt die warmte vandaan? van de zon. en

het gaat er dan om wat doe je er dan mee? dat is jouw probleempje. daar ging het
niet om. het gaat om de bron. waar het vandaan komt.

SAD: meester u zei zo'n warmwaterbron. is het gewoon zo of wordt het warm
gemaakt?

DOC: nee waar wordt het door warm gemaakt? door de aarde.
LEE: is het gewoon warmte.
DOC: ja het is warmte. eigenlijk is dat een verlengstukje van een vulkaan. niet elke

vulkaan produceert ook warm water maar die vulkanische uitbarstingen die doen
dat toevallig wel. die hebben dan geen stenen. ja die nemen dan wel steenslag mee
maar hoofdzakelijk water.

MEH: dan is zo'n zonneding toch natuurlijk.
DOC: ja maar eigenlijk is dat eh xxx gezien pakken we dat niet op bij de natuur. nee

doen we allemaal kunstmatig. nou het enige wat dus overblijft en dat heb ik al een
paar mensen horen noemen is gewoon een kachel.
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LEE: een kachel of centrale verwarming.
DOC: en een kachel daar kun je zeggen van ja wat wordt er dan gestookt olie of

steenkool of gas.
TOL: ja maar dan is het toch ook kunstmatig eh natuurlijk?
LEE: natuurlijk niet.
DOC: het verschil tussen kunstmatig en natuurlijk is natuurlijk hoeven wij niks te doen.

dat komt vanzelf naar ons toe. die kachel moet ik aansteken. ik moet de olie erin
stoppen ik moet het apparaat maken en enzovoort enzovoort. dat gaat niet vanzelf.

TOL: dan wat Sedat zei dan is dat ook kunstmatig.
WAR: zonne-energie?
TOL: ja daar moet je toch allerlei dingen maken en zo? je moet toch ook dat olie en

zo dan is xxx kunstmatig.
DOC: ja maar dan is een jas dan ook een kunstmatige warmtebron.
WAR: ja wie zegt van niet?
LEE: xxx.
DOC: zijn voorbeeld is ieder geval een grensgeval. het is niet eh ... je maakt gebruik

van de zon. en die zon daar ging het om ja? waar het mij om gaat is dat je deze
vier dingen dat je die kent. nou gaan we verder.

Door de inbreng van de leerlingen wordt de docent gedwongen om het onderscheid tussen
'natuurlijk' en 'kunstmatig' nader te specificeren. Hij wordt daartoe aangezet door de
inbreng van leerlingen, zoals 'zonneënergie', 'via zo'n apparaat', 'dan is het toch ook
kunstmatig', en 'moet je toch dingen maken'. Toch is het na die uitleg nog niet duidelijk
wat nu het criterium is om een natuurlijke van een kunstmatige bron te scheiden. 'het
komt vanzelf naar ons toe' 'wij hoeven niets te doen' en later je maakt gebruik van
(bijvoorbeeld, MH) de zon'. De docent lijkt over te willen brengen dat als we iets met
apparaten moeten 'doen', dat niet per definitie een kunstmatige bron betreft: olie in de
kachel wordt als kunstmatige bron aangemerkt, maar gebruik van zonneënergie (zonnecol-
lector) wordt als natuurlijk getypeerd. De argumentatie van de docent is voor leerlingen
niet weerlegbaar 'dat pakken we niet op als natuurlijk', 'daarging het om' 'waar het mij
om gaat is... ' De uiteindelijk genoteerde tweedeling met voorbeelden komt als volgt in de
schriften te staan:

warnuebron: 1. natuurlijke warmtebronnen
a. zon
b. warmwaterbron (geiser)

2. kunstmatige warmtebronnen
a. vuur
b. kachel (olie, steenkool, gas)

Een omschrijving van het onderscheid 'natuurlijk' en 'kunstmatig' wordt niet genoteerd,
en later ook niet getoetst. Uit bovenstaand lesfragment is te constateren dat de voorbeel-
den 'zon' en 'kachel' al discussie opleveren. Later blijkt ook 'vuur' discutabel. Daarnaast
is het de vraag of het voorbeeld van de warmwaterbron duidelijk is: kennen de leerlingen
de geisers wel in een andere vorm dan de kunstmatige apparaten boven het aanrecht? De
docent heeft dat begrip niet gecontroleerd.

Omdat de les in dit geval de enige bron is die de leerlingen ter beschikking staat, mag
worden betwijfeld of na deze uitleg 'diepe' woordkennis tot stand is gekomen. Dat
betekent overigens niet dat dit hun schoolsucces negatief beïnvloedr. op de toetsvragen
'noem twee soorten warmtebronnen' en 'noem van elk een voorbeeld' weet 72~ van de
leerlingen het gcede antwoord te geven.
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7.5.4 Toetsing van centrale begrippen
De klas krijgt na les 5 een toets voorgelegd met in totaal 13 subvragen. Het gaat daarbij
om 3 feitenvragen, 7 classificatievragen, een vraag waarbij een tekening gemaakt moet
worden en 2 rekenopdrachten. De leerlingen blijken op de toets de volgende begrippen
goed te kunnen reproduceren:
. vormen van warmtetransport (95 qo goed),
~ soorten warmtebronnen (72qo goed)
. het verschil tussen stroming en straling (73~o goed)
~ kenmerken van voorwerpen die weinig warmte weerkaatsen (73 ~ goed)
Middelmatig gemaakte vragen betroffen:
. het tekenen van de verplaatsing van warme lucht in een kamer (68~ goed)
. de definitie van isolator (54qo goed)
. een voorbeeld van een isolator (54~o goed)
Slecht gemaakt werden de vragen naar:
. manieren om een huis te isoleren (36qo goed)
~ voorbeelden van vormen van warmtetransport (22qo goed)
. voorbeelden van voorwerpen die weinig warmte weerkaatsen (19~ goed)
- de berekening van energieverbruik en -kosten (36q resp. 14~ goed)

Opvallend is dat leerlingen veelvuldig herhaalde rijtjes zoals 'geleiding - stroming -
straling' en 'ruwe en donkere voorwerpen - weinig weerkaatsing' goed kunnen reproduce-
ren, maar er geen goede voorbeelden bij kunnen geven. Dit is een signaal dat de
begrippen mogelijk niet goed zijn verankerd.

7. 5.S Problematische begrippen nader bekeken: vonnen van warmtetransport
Op het proefwerk werden twee vragen gesteld met betrekking tot vormen van warmte-
transport:
Vraag 2a Noem drie vonnen van warmtetransport.
Vraag 2b Geef van elk een voorbeeld.
Vraag 6 Leg uit wat het verschil is tussen de be~rippen straling en stroming.

Vraag 2a werd door 95 oIo van de klas goed beantwoord, maar 2b door slechts 22 q.
Vraag 6 werd door 72~ van de klas goed beantwoord. Hier lijkt iets vreemds aan de
hand: leerlingen kunnen wel vormen van transport noemen en verschillen uitleggen, maar
geen concrete voorbeelden noemen. Wat is hieraan vooraf gegaan'?

In de eerste les worden, na de bespreking van warmtebronnen, de drie vormen van
warmtetransport geïntroduceerd in een duidelijk gestructureerde mondelinge uitleg. Het
gaat om geleiding, stroming en straling en de docent noemt deze drie begrippen veelvul-
dig in één adem. Op het bord komt het begrip warmtetransport te staan, met daaronder de
drie vormen. De docent begint met het bekijken van een afbeelding in het boek, waarop
een bakje met voorwerpen, zoals lepeltjes die in heet water staan. Daarna noemt hij een
pan op het vuur die warmte doorgeeft. Hierbij wordt het algemene begrip Warmtetrans-
port geïntroduceerd. Dan komt de eerste vorm ('geleiding') aan de orde, aan de hand van
het mondeling gegeven voorbeeld van een verwarmingsbuis, waardoorheen je de warmte
van het water kunt voelen. In zijn conclusie relateert de docent dit voorbeeld aan het
eerder genoemde lepeltje.
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DOC: Net zoals met dat lepeltje dat je in warm water zet op een gegeven ogenblik de onderkant
van het lepeltje wordt verwarmd door het water en de bovenkant wordt op een gegeven
ogenblik ook warm. Met andere woorden de warmte wordt dus in feite door dat lepeltje
door die buis door die wand van die buis doorgegeven. Dat verplaatst het van de ene kant
naar de andere kant. Dat voorbeeld noemen we geleiding. Dus met andere woorden ik zal
het er kort onderschrijven warmte wordt doorgegeven. dus de warmte wordt doorgegeven
in de stof. Dat noemen we geleiding. Dus eigenlijk is het precies hetzelfde als ik aan
Warol dit krijtje zou geven dan krijg ik het nooit meer terug en hij zou aan iedereen zo
achter zich door gaan geven dat is het principe van geleiding.

De vaktalige omschrijving 'warmte wordt doorgegeven in de stof' wordt hierbij geïntro-
duceerd na enkele praktische voorbeelden. De tweede vorm, 'stroming', wordt door de
docent eveneens aan de hand van de verwarmingsbuis toegelicht, namelijk aan de hand
van het water dat door die buis heenstroomt. Ook hanteert hij wederom de metafoor van
het krijtje als 'warmtepakketje'.

DOC: Als je dat warme water dus laat stromen door die buis dat kun je ook met lucht
doen hè. Als je boven de kachel kijkt of boven een warme weg kíjkt dan zie je dat
die lucht helemaal aan het trillen is. Nou dan wil dat dus zeggen dat die lucht
beweegt net zoals dat warme water beweegt en dan noemen we dat stroming.
Geleiding en stroming.

com: schrijft beide begrippen op het bord
DOC: Nou wat is stroming. De warmte wordt samen met de stof verplaatst. Dus er is

beweging. Dus als ik weer ga kijken naar dat krijtje van daarnet, stel dat dat
krijtje de warmte is. Toen net gaven we dat dus door hè. Hij geeft het aan hem
enzovoort enzovoort. Nu is het zo dat Warol zegt ja hallo ik breng het zelf wel
even ja?

Vervolgens introduceert de docent de derde vorm van warmtetransport (straling),
wederom refererend aan het krijtje.

DOC: De derde manier is daar begint Tolga eigenlijk over want dat is de eh laatste
manier van warmtetransport. Als je bijvoorbeeld naar de zon kijkt of naar een
kacheltje kijkt dan voel je die warmte op een gegeven moment naar je toe komen
ja? Terwijl je eigenlijk helemaal er tussen bent [?]. Er zit een beetje lucht tussen
maar tussen de zon en de aarde zit eigenlijk helemaal niks. Als je bijvoorbeeld
onder een hoogtezon zit of als je in feite zou kijken wat er in een magnetron
gebeurt dan heb je een vorm van warmtetransport dat uit een apparaatje komt. Er
zit helemaal niks tussen. En dat noemen we dan straling.

com: schrijft óij drie straling - warmte wnrdt verplaatst zonder tussenstof.
DOC: En hier is het zo ik hoop dat je dat ook kunt lezen de warmte wordt verplaatst

zonder tussenstof. Nou zit even niet te praten want het is al ingewikkeld genoeg.
Ja dus ik hoop dat je het kunt lezen. Straling tt warmte wordt verplaatst zonder
tussenstof. Dus eigenlijk zou het erop neerkomen ... en dat is natuurlijk het meest
linke wat ik ga zeggen, dat Warol niet het krijtje aan een ander geeft hij gaat het
ook zelf niet brengen hij gooit het in feite naar een ander toe. xxx. Maar op die
manieren kun je uitleggen wat de verschillen zijn in warmte[ransport. Ja?

Daarna gaan de leerlingen enkele oefenvragen maken.
Deze eerste uitleg lijkt vrij duidelijk: goed gestructureerd verteld met een paar

praktische voorbeelden uit de alledaagse context. Ook het krijtje komt als metafoor bij
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alle drie votmen van warmtetransport terug. De definities worden niet alleen gedicteerd
maar ook letterlijk op het bord opgeschreven. In deze eerste les valt op dat de docent
steeds in eenrichtingsverkeer tegen de klas praat. Hij zoekt zelf, zoals gebruikelijk, geen
contact met de leerlingen om begrip te controleren of inbreng van eigen voorbeelden te
vragen. De leerlingen zelf nemen ook weinig initiatief.

In les 2 herhaalt de docent de drie begrippen en kondigt aan dat hij deze les voorbeelden
zal demonstreren van geleiding en stroming, niet van straling. Hij gaat ten eerste proeven
demonstreren die te maken hebben met geleiding. Het gaat om de bol en ring van 's-
Gravesande en om een proefopstelling waarbij metalen verschillend uitzetten. Deze twee
proeven zijn niet in het boek beschreven.

De eerste proef is vooral bedoeld om duidelijk te maken dat metalen uitzetten als ze
verwarmd worden. De tweede toont aan dat niet alle metalen evenveel uitzetten. De
proeven worden gedemonstreerd en toegelicht waarbij veelvuldig het begrip 'uitzetten' ge-
bruikt wordt, maar niet 'geleiding'.

DOC: We hadden het over uitzetten he. Nu ga ik terug naar die geleiding. Want waarom
heb ik nu eerst gezegd van dat uitzetten? Omdat als je iets warm maakt dan heb je
niet alleen te maken met geleiding maar je hebt ook te maken met uitzetting. Dat
zijn nree ~ er~chillende dingen wel, maar toch ook twee zaken die duidelijk met
elkaarte maken hebben.

Daarna volgt de demonstratie van een warmtekruis, een proef die ook in het boek
beschreven is. Aan een kruis hangen verschillende metalen staafjes boven een gasvlam
met aan het eind een bolletje was en een knikker. Het doel is wederom om aan te geven
dat verschillende metalen niet allemaal even goed de warmte geleiden, wat bewezen wordt
als de knikkers aan het eind van de staafjes door het smeiten van de was op verschillende
momenten op de tafel vallen. Hoewel het nu dus om geleiden van warmte gaat, komen
leerlingen met vragen over het uitzetten van de staafjes. De docent laat als conclusie
noteren metalen zetten op verschillende manieren uit. In het boek staat als commentaar
met deze opstelling kun je duidelijk zien dat de geleiding in verschillende metalen niet
hetzelfde is. Het begrip uitzetten wordt er niet gebruikt. Het is de leerlingen niet helemaal
duidelijk:

DOC: dat hebben we uit deze proef geleerd, dat hij (ijzer, MH) heel slecht de warmte
doorgeeft.

TOL: dus hij blijft langer warm'?
DOC: hij blijft niet langer warm.
SAD: maar meester bij die andere proef was koper die de meeste uitzette dus moet toch

daar koper de eerste zijn.
DOC: uitzetten en geleiding hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Da[ zijn twee verschillende

dingen.

Twee mogelijkheden tot interactie op basis van leerlinginitiatieven blijven hier liggen; de
docent houdt de beurtreeks kort.

Daarna gaat de docent over op demons[ratie van een proef die ook niet in het boek
staat, ter illustratie van het begrip stroming. Een glazen, rechthoekige buis gevuld met
water wordt verwarmd. Door toevoeging van een kleurstof op een punt in de buis is te
zien dat het gekleurde deel van het water bij verwarming gaat bewegen door de buis. De
docent vertelt wat hij doet en zegt dan
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DOC: je ziet dat ie gaat stromen. Op die manier kun je dus met warmte stroming
veroorzaken.

Vervolgens laat hij de opstelling tekenen in het schrift. Hij geeft vervolgens nog een
voorbeeld, namelijk van de opwaartse stroming van warme lucht boven een radiator. Dit
begrip 'stroming' wordt niet apart gedefinieerd. Hij sluit vervolgens de les af.

Ook les drie wordt gestart met een terugblik. Er zijn drie vormen van straling, zegt de
docent. We hebben het gehad over geleiding en stroming, dus vandaag gaat het over
straling, zo vervolgt hij. De docent start de toelichting op nieuwe stof inet het bekijken
van een plaatje uit het boek van een radiator met bewegende lucht. Hij licht een andere
afbeelding toe van twee thermometers bij een lamp, die met aluminiumfolie respectieve-
lijk zwart papier zijn bekleed.

DOC: Die lamp die geeft warmte af. Die geeft straling af en dat zilverpapier dat stoot
veel warmte af en dat zwart papier dat zal dat niet doen. Dus wat gaat er gebeu-
ren? Het zwarte papier stoot geen warmte af, die warmte blijft bij de thermometer
en die zwarte thermometer die stijgt dus in temperatuur.

Na de uitleg wordt als conclusie gedicteerd:

DOC: Voorwerpen die licht van kleur zijn stoten veel warmte af. Ik zeg dus niet dat ze
alle warmte afstoten, ik zeg dat ze veel warmte afstoten. En ik moet er even bij
zeggen dat het voorwerpen zijn die licht van kleur zijn.

Daarop vraagt een leerling of inensen met een bruine huidskleur ook meer warmte
opnemen dan lichtgekleurde. Na dat intetmezzo geeft de docent nog een voorbeeld van
het gebruik van lichte kleren als het warm is, omdat deze warmte afstoten.
Ook hier geeft hij, net als bij het krijtje, een voorbeeld uit de klas, namelijk van een nat
of droog schoolbord. Het natte bord weerkaatst minder licht.

DOC: Kijk, nou maken we het nat en nou zegt iedereen, het glimt. Hoe komt dat nou?
Het heeft alles te maken met weerkaatsing van licht en weerkaatsing van straling.
Want licht is ook een vorm van straling. Wat is het verschil? Dan moet je niet
zeggen, het ene is nat en het andere is droog. Nee dit is heel ruw. En omdat het
nat is is het glad geworden, en als iets glad is dan weerkaatst het ook veel licht.
(...) Dus schrijf er even bij: gladde voorwerpen weerkaatsen veel en ruwe
voorwerpen weerkaatsen weinig.

Hij becommentarieert vervolgens foto's in het boek, genomen met een infrarood camera.
Hij zegt daarbij 'Warmte is weerkaatsing van straling.' Dan zet hij de leerlingen aan het
werk met enkele oefenvragen. In dezelfde les worden de vragen ook nog besproken.
Vraag 6 luidt Noem drie manieren van warmtetransport. Seydi antwoordt:

SEY: Geleiding, stroming en straling.
DOC: Heel goed, geleiding stroming en straling.

Vraag 12, die daarna besproken wordt, luidt welk verschil is er tussen geleiding en
stroming ?

DOC: Wie heeft daar een antwoord op?
LEE: Ik heb gewoon overgeschreven.
DOC: Wat heb je dan opgeschreven?
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LEE: Warmte wordt doorgegeven door stof dat is geleiding.
DOC: Dat is goed. Warmte wordt doorgegeven door stof. Dat is geleiding.
LEE: En bij stroming wordt de stof samen met de warmte verplaatst.
DOC: En bij stroming wordt de stof samen met de warmte verplaatst. (...)

En twaalf b: Noen: het verschil tussen stroming en straling. Nou bij stroming
beweegt de stof dus samen met de warmte en bij straling is er geen tussenstof
nodig. Bij straling is er geen tussenstof. Helemaal niks dus.

TOL: Meester bij straling is er geen tussenstof en bij stroming wel. Ja dat is goed. Bij
straling is er geen tussenstof en bij stroming wel.

Bij deze bespreking is nauwelijks sprake van interactie. De docent gaat niet in op het
signaal van de leerling die zegt 'ik heb het gewoon overgeschreven'. Bij de b-vraag geeft
hij zelf direct het goede antwoord en zoekt in het geheel geen contact.

In les 5 neemt de docent de repetitiestof door. Hij geeft als instructie:

DOC: Wat in je schrift staat is in principe belangrijk. Als je gaat leren, leer dan in eerste
instantie uit je schrift. Kun je er niet uitkomen, dan kijk je even terug in je boek
wat daar stond en dan kom je er misschien een beetje uit. Wat natuurlijk ook altijd
geldt is de samenvatting van het hoofdstuk.

In zijn stofoverzicht noemt hij expliciet de vragen die later als proefwerkvraag gesteld
gaan worden als hoofdpunten. Geleiding, stroming en straling zijn belangrijk, met de
bijbehorende definities. Als voorbeelden van geleiding noemt hij een pan op het vuur en
een lepeltje in watme vloeistof, zoals koffie. Van andere transportvormen worden geen
voorbeelden gegeven. Ook moeten de leerlingen verschillen kunnen uitleggen:

DOC: Verschillen tussen die vormen van warmtetransport. Verschillen tussen geleiding
stroming en straling. Nou wat is het verschil? Verschil is dat het bij de ene stof
wel mee beweegt en bij de andere stof niet mee beweegt. Bij straling dat je wel
een tussenstof eh geen [ussenstof nodig hebt en bij andere dingen weer wel. Maar
het staat allemaal in je boek en je schrift.

De toetsvraag naar de drie vormen van warmtetransport wordt door 95 q van de leerlin-
gen correct beantwoord met 'geleiding, stroming, straling'. In het b-deel van de vraag,
waarbij een voorbeeld gevraagd wordt, liggen kennelijk moeilijkheden, want hier geeft
slechts 22q een goed antwoord. Drie leerlingen schrijven niets op. Vier leerlingen geven
definities van de begrippen in plaats van voorbeelden; sommigen krijgen daarvoor nog
een enkel punt. Zes leerlingen gebruiken het voorbeeld van het krijtje, dat zij duidelijk
niet als metafoor maar als voorbeeld van warmtetransport hebben opgevat. Ze geven
antwoorden als de volgende:

Martijn: Straling: de leerling gooit het krijtje naar het punt (zonder tussenstof)
Tolga: Geleiding - een krijt aan iemand geven waarbij je zelf ook nog loopt.
Suayib: Doorgeven, brengen, gooien

Voor deze antwoorden worden geen punten toegekend. Drie leerlingen gebruiken de in de
les gedemonstreerde proeven als bron. Daarvoor krijgen ze geen punten. Voorbeelden van
hun antwoorden zijn:

Tine: IJzere bal en ring. Als de ijzeren bal warm wordt zet hij uit en koelt hij
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weer dan word het weer kleiner (nls voorbeeld van geleiding, MH)
Donkere en ruwe dingen weerkaatsen minder en lichte en glade meer (als
voorbeeld van straling, MH)

Mohamed H.: Geleiding - als de stof uitzet bij het verwarmen

Er zijn meer leerlingen die een relatie leggen tussen geleiden en uitzetten en tussen stralen
en weerkaatsen. Bij deze vraag honoreert de docent die antwoorden echter niet, want hij
had om voorbeelden gevraagd.

De vijf goede antwoorden zijn afkomstig uit het boek. Leerlingen hebben bijna letterlijk
de daarin gegeven voorbeelden uit het hoofd geleerd:

Mohamed: Geleiding - als je met een ijzeren lepel in een kokende pan met water
roert dan vorbrand je je handen en met houte lepel niet.
stroming - als je boven een hete kachel kijkt dan zie je de lucht trillen.
s[raling - als je voor een open haard staat dan voel je de warmte op je
gezicht

Opvallend is dat leerlingen die geen voorbeeld kunnen geven bij vraag b, wel de zesde
proefwerkvraag goed beantwoorden. In antwoord op de vraag Leg uit wat het verschil is
tussen de begrippen straling en stroming geven ze de definitie: bij straling is geen
tussenstof nodig en bij stroming gaat de warmte met de tussenstof inee. Door het ontbre-
ken van concrete voorbeelden bij die vakbegrippen is het de vraag of deze reproduktie
van de definities op werkelijk begrip gebaseerd is. I-Ieel duidelijk is dat de leerlingen de
les zien als voornaamste context van de leerstof en naast de les hooguit formuleringen uit
het boek gebruiken; ze leggen geen relaties buiten deze beperkte context.

Uit deze weergave van instructie en toetsing rond het begrip 'warmtetransport' kan het
volgende worden geconcludeerd. Het belang van de getoetste begrippen is uitdrukkelijk
aangegeven. De pregnantie blijkt uit expliciete uitspraken van de docent tijdens de eerste
lessen en bij het doornemen van de proefwerkstof. Ook blijkt deze uit de vormgeving van
de schoolboektekst, met name de ingekaderde doelstellingen, de tussenkopjes en de
samenvatting. In de les zijn oefenvragen gemaakt en gezamenlijk nagekeken die vrijwel
letterlijk overeenkomen met de proefwerkvragen. De docent heeft bovendien de begrippen
op het bord geschreven en laten overnemen in de schriften. In totaal zijn de betreffende
centrale begrippen circa 30 keer voorgekomen in de les vóór het proefwerk is afgenomen.

Een van de factoren die in dit geval tot de slechte resultaten geleid kunnen hebben, is
het ontbreken van een expliciete relatie tussen boek en les. De leerlingen hebben kennelijk
in wisselende mate het boek gebruikt bij het leren van het proefwerk; de docent had hen
ook gezegd dat het schrift de belangrijkste bron was. Bij het begrip uitzetten hebben ze
echter niets aan het boek. Een andere factor vormen de vage aanduidingen door de docent
van semantische relaties tussen begrippen, ook als uit leerlingreacties onduidelijkheid op
dat punt blijkt. Er zijn diverse bronnen van verwarring. Ten eerste de proeven met
betrekking tot uitzetten, die onder de noemer 'geleiding' worden gepresenteerd, terwijl de
relatie met 'uitzetten' in het vage wordt gelaten. Ook het boek biedt hier geen uitkomst,
omdat de betreffende proeven door de docent aan de stof zijn toegevoegd. Een tweede
bron van verwarring kan de vergelijking met het krijtje zijn. Ten derde kan verwarring
voortkomen uit het vóórkomen van centrale verwarming bij alle drie de vormen van
transport: verwarmingsbuizen, stroming van warme lucht boven een kachel en straling als
je voor een kachel zit. Bij de toelichting op het begrip straling ligt een bron van verwar-
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ring in het gebruik van weerkaatsen, afstoten en stralen.
Een andere factor is de beperkte interactie in de klas. De docent heeft op geen moment

gecontroleerd of de leerlingen de bedoelde begrippen begrijpen. Hij vertrouwt op zijn
eigen uitleg, maar zeker bij het gebruik van zijn voorbeelden (zoals het krijtje) is dat
vertrouwen niet terecht. Ook signalen die aanduiden dat men de lesstof slechts reprodu-
ceert ('ik heb het gewoon overgeschreven') grijpt hij niet aan om bij de leerling begrip te
controleren en verder te ontwikkelen. Inhoudelijke vragen van leerlingen handelt hij snel
af.

7. S. 6 Conclusies
In de natuurkundelessen worden niet veel centrale begrippen ontwikkeld. In verhouding
tot de gebruikte leergang is de stof ingeperkt door de docent. Niet alleen is het aantal
vakbegrippen gering, maar daarbij is ook de invulling van die begrippen gereduceerd tot
reproduktie van geïsoleerde definities. Om welke centrale begrippen het gaat is de
leerlingen wel duidelijk door de expliciete inhoudelijke lesstructurering, door het
doornemen van repetitiestof en door de gegeven dictaten.

De toetsresultaten geven aanleiding om te veronderstellen dat er geen sprake is van
betekenisverankering, laat staan 'diep' woordbegrip. Leerlingen geven bijvoorbeeld wel
correct definities weer, maar kunnen vervolgens geen voorbeelden noemen van de
bedoelde vakbegrippen. Dat fenomeen doet zich blijkens de analyses ook bij scheikunde
en aardrijkskunde voor. De analyse van problematische begrippen suggereert een relatie
tussen de toetsresultaten en de eerder beschreven interactieroutines, waarbij leerlingen
weinig tot inbreng rond centrale begrippen worden aangezet en er geen begripscontroles
plaatsvinden. Alleen de docent legt relaties tussen woorden, maar regelmatig gebeurt dat
in vage bewoordingen. Het bcek is daarin niet benut als informatiebron.
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7.6 Thematische opbouw van de wiskundelessen

De inhoud van de lessen wiskunde is van een andere aard dan die in de vier overige
vakken. Bij dit vak staan niet zozeer begrippen centraal als wel vaardigheden in het
oplossen van vraagstukken. Op de twee proefwerken worden geen begrippen getoetst.
maar gaat het om het oplossen van sommen. Om deze reden is de analyse van de inhoud
van de wiskundelessen minder uitvoerig dan in de andere vakken.

7.6.1 Centrale begrippen en vaardigheden
De lessenreeks betreft het onderwerp 'tweede-graads functies' en wordt gegeven aan de
hand van hoofdstuk 6 van het schoolboek, 'Sigma' deel 3 Mavo (Van Bemmelen e.a.
1989). De teksten hierin beslaan niet meer dan enkele zinnen tussen de opdrachten door.
Om die reden is voor dit vak geen berekening uitgevoerd van gemiddelde zinslengte en
woordvariatie.

Het eerste proefwerk, afgenomen in les 8, bestaat uit 4 vragen met in totaal 10 items.
Daarin wordt een beroep gedaan op de volgende vaardigheden:

~ het uitschrijven van een kwadraat;
~ het afsplitsen van een kwadraat in een functie;
~ het tekenen van een dalparabool;
~ het bepalen van het bereik van de functie;
~ het oplossen van x uit tweede-graads vergelijkingen, met en zonder negatief getal

voor de x, tweetermen en drietermen;
~ het berekenen van de snijpunten van de grafiek van een functie met de x-as.

Het tweede proefwerk, afgenomen in les 18, bestaat uit twee grotere opgaven. Daarin
worden de volgende vaardigheden vereist:

~ het tekenen van de grafiek van een dalparabool;
~ het spiegelen van een functie in de y-as en uitschrijven van het bijbehorende

functievoorschrift;
~ het bepalen van het bereik;
~ spiegeling in de x-as en bepaling van het bereik van de functie;
~ het tekenen van een dal- en een bergparabool in dezelfde figuur;
~ het aflezen van de coórdinaten van de snijpunten en het controleren door invullen.

In het voorgaande hoofdstuk van het lesboek is uitgebreid op het tekenen van parabolen
ingegaan. Nieuw in dit nieuwe hoofdstuk is vooral dat de kwadraten in de functies
uitgeschreven zijn en moeten worden afgesplitst voordat de parabool verder kan worden
uitgewerkt. Een apart probleem vormt daarbij de bergparabool, vanwege het min-teken
voor de uitgeschreven kwadraten. Ook het berekenen van de top aan de hand van een
formule is nieuwe stof. De termen 'bereik', 'snijpunten', 'dalparabool', 'bergparabool',
'de top' zijn bekend uit het vorige hoofdstuk. Nieuwe begrippen zijn 'substitutie',
'afsplitsen van een kwadraat' en 'kwadrateren'.

7.6.2 Centrale begrippen en vaardigheden in de leerniiddelen
De leerlingen hebben voor de verwerving van vaardigheden en begrippen de volgende
bronnen ter beschikking. Ten eerste is er het lesboek. Het hoofdstuk 'Tweedegraads
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functies' bevat steeds paragrafen met uitleg van nieuwe stof, waarbij de paragraaftitel in
het rood het onderwerp aangeeft, bijvoorbeeld 'met haakjes, zonder haakjes', 'een
formule voor de top' enz. De uitleg wordt gegeven in de vorm van een of ineer stap voor
stap uitgeschreven opgaven, waarbij de tussenstapjes zeer beknopt zijn verwoord 'we
hebben nu de x-cobrdinaten van de snijpunten...' Deze paragrafen worden afgewisseld
met paragrafen onder de zwart gedrukte titel 'vraagstukken'.

I6.16 Vraagstukken
I Teken de grafiek van de functie j.r y.v'

Wat is het bereik van f?

2 Teken de grafiek van de functie f: x-. -,r - 2r.
Wat is de uiterste waarde van J''

3 Teken de grafiek van de functte f x y x' - 2.r - 4.
Lees uit de figuur af voor welke gehele waarden vxn x de
functiewaarden negatief zijn.

1 Gegeven is de functie f z y -xr t 4x t 3.
a Teken de grafiek vanl
b Voor welke gchele waarden van .r zijn de (uncticwaarden van

jgro[er dan 0?
e Wat is de uiterste waarde van f, wat is het bereík''

S Teken in één figuur de grafieken van de functies
f:zy.r2-2rt2eng:xtixt2.
L,ees de coórdinaten van de snijpunten van deze grafieken af
in de figuur. Substilueer de gevonden .r-courdinaten in de
voorschriRen van jen g. Kloppen de ~.-coiirdinaten die je zo
krijgt?

6 Teken in één figuur de grafieken van de functies
f:.r-.-x-t3eng:x-.z'-4xt3.

a Lees uit de figuur de cobrdinaten van de sníjpunten van deze
grafieken af Controleer door substitutie.

b Vuor welke gehelc waarden van .r zijn de functiewaarden van
jgroter dan dic van g?

7 De top van de grafiek van de functie Ji .r y x'- t.c - 6 is het
punt (p,q).

a Bereken p cn q.
b VuI in: de uiterste waarde van jis j(..) -..

Is dit een maximum of een minimum?
e Wat is het bereik yan f?

6 T~eeedegraa~l.c (uneties 149

Uit: Sigma, deel 3 Mavo, Van Bemmelen e.a. 1989, p.149.
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Ten tweede is er de les als bron. De docent volgt in zijn lessen het boek in grote
lijnen, maar geeft vaak eigen uitleg met een eigen voorbeeldsom op het bord. Het bord is
als hulpmiddel steeds in gebruik. De tekst in de uitlegparagrafen wordt slechts enkele
keren klassikaal doorgenomen. De in de les gemaakte opdrachten zijn van dezelfde soort
als die van het proefwerk. In de laatste les voor een proefwerk geeft de docent een
overzicht van de proefwerkstof. Waar nodig demonstreert hij nogmaals lastige opdrach-
ten.

Ten derde vormen de werk- en aantekenschriften van de leerlingen een bron voor het
leren. In de werkschriften maken zij sommen en schrijven de in de klas uitgewerkte
sommen over. Het aantekenschrift is bedoeld voor algemene regels en stappenlijstjes bij
de aanpak van een bepaald type opgave. De docent motiveert de leerlingen om dit schrift
steeds bij de hand te hebben en goed bij te houden met het oog op het examen in het
vierde leerjaar.

Uit boek, les en aantekeningenschrift hebben de leerlingen een goed idee kunnen
krijgen van de aard van de vraagstukken die ze bij de toets kunnen verwachten.

7.6.3 Centrale begrippen en vaardigheden in de interactie
In de hoofdstukken 3,4 en 5 is beschreven hoe de interactie in de wiskundeles verloopt.
De docent spreekt veel tegen de klas, maar gaat wel uitgebreid in op vragen van leerlin-
gen. De lessen verlopen zeer gestructureerd, met vaste momenten waarop het begrip bij
de leerlingen wordt gecontroleerd.

De docent introduceert nieuwe stappen bij de oplossing van opgaven soms aan de hand
van het boek, soms aan de hand van eigen voorbeelden. Op een aantal momenten
in[roduceert hij daarbij nieuwe begrippen, zoals kwadraat afsplitsen, substitutie en
functievoorschrift. Deze uitleg geeft hij in de vorm van eenrichtingsbeurten tegen de klas.
Leerlingen worden hier nog niet in betrokken. Hij leest opdrachten en geeft daarbij in
alternatieve bewoordingen aan wat er gebeuren moet om de opdracht op te lossen. Vaak
geeft hij daarbij vuistregels voor wat te doen bij dergelijke opdrachten. Van een aantal
daarvan laat hij aantekeningen maken.

WIS-5
DOC: Som vijf daar begin ik maar even mee. Controleer... maak je aantekeningen en

vraag als het ergens niet duidelijk is hè. Daar staat: ik heb een functie f. Dit is
meteen een voorbereiding voor je repetitie hè. Een functie fx pijl x-kwadraat min
acht x min twintig.

com: Schrijft de som op het bord.
DOC: Er wordt gevraagd om dat ding ... eerst wordt er gezegd los x op uit f-x is. Maar

fx is natuurlijk dit, want je mag deze functie schrijven als een pijlvoorstelling. Als
een functievoorschrift. Je mag hem schrijven als een functiewaarde staat hier en je
mag hem ook schrijven als y is f... Hier staat in feite drie keer het zelfde. Deze
drie verschillende dingen worden ook door elkaar op repetities op examens worden
ze door elkaar gevraagd. als ze de vergelijking vragen pakken ze deze. Pakken ze
de functievoorschriften pakken ze deze. Pakken ze functíewaarden pakken ze deze.
Door elkaar komt dat voor. Nou welke gebruiken ze hier? Ze gebruiken nu in
feite deze fx is nul. Dat betekent ga jij nou maar voor x iets zoeken een getalletje
zodat er uit dat hele gedoe nul komt. Wat is fx? Fx is x-kwadraat min acht x min
twintig. Dat moet dus nul worden. Wij weten dat in feite dit betekent dat ik ga
zoeken naar snijpunten.

TOL: X-as.

219



Dee! III 77rema's in de interactie

DOC: Met de x-as. Dus het is eigenlijk een ander soort vraag voor zoek snijpunten met
de x-as.

SED: Is dat gewoon berekenen weer?
DOC: Gewoon berekenen.
SED: Ah dat is gemakkelijk.
DOC: Maar kijk als ik tegen jou zeg je moet het gewoon gaan berekenen dat is xxx oh

dat is makkelijk. Maar jij moet dus zelf uit dit verhaaltje kunnen begrijpen dat als
dit gevraagd wordt dat je niet op de repetitie naar mij toekomt met wat moet ík
nou doen. Nee dan zeg jij oh ja dat heb ik geleerd. fx is nul. Fx is dat functiege-
doe er moet nul uitkomen.

LEE: Oh.
DOC: Het is het zelfde als berekenen van de snijpunten met de x-as. Je moet het gewoon

berekenen.

Bij elk nieuw onderdeel demonstreert hij diverse sommen, waarna leerlingen zelf gaan
oefenen. Van de gemaakte opdrachten leest hij vervolgens de oplossingen voor, waarna
hij diverse sommen uitgebreid gaat behandelen. Soms zijn deze door hemzelf gekozen,
vaak zijn ze aangedragen door de leerlingen. Die sommen schrijft hij stap voor stap op
het bord, waarbij hij zelf zowel de stappen als zodanig beredeneert als de berekeningen
hardop uitvoert. Herhaaldelijk krijgen leerlingen een krijtje in de hand gedrukt om de
betreffende opdrachten op het bord uit te schrijven. Ze hoeven daarbij geen uitleg te
geven. Er doen zich verschillende momenten voor waarop de leerlingen dat zelf verwoor-
den van hun aanpak proberen te vermijden. Zo vraagt Warol op zo'n moment of hij z'n
schrift mag laten zien, want 'kan niet in woorden uitleggen'.

Wanneer leerlingen aangeven moeite te hebben met een bepaald type opdracht dat al
uitgebreid besproken is, probeert de docent de betreffende leerling bij de demonstratie te
betrekken. Hij neemt daartoe zelf het initiatief (docent-elicitaties), waarbij hij de leerling
gericht leidt naar de goede aanpak. Het onderstaande fragment geeft daarvan een
voorbeeld:

WIS-14
DOC: Som zes.
com: Schrijft de som op bord.
DOC: Nou ik ben benieuwd wat de probletnen zijn.
conr: Leerkracht werkt tus op het bord.
MEH: Meester kijk wat is die a en die b?
DOC: Mag jij zeggen waar staat de a altijd voor?
MEH: X-kwadraat.
DOC: Voor x-kwadraat. Wat staat er voor x-kwadraat?
MEH: Min.
com: Diverse leerlingen an[h~oorden steeds tegelijk rnet Mehmet.
DOC: Min wat?
MEH: Min een.
DOC: Dus a is min een. Wat staat de b altijd voor?
MEH: X.
DOC: Staat er een x?
MEH: Nee.
DOC: Dus wat is b?
MEH: Nul.
DOC: Nul.

De inbreng die hierbij van leerlingen gevraagd wordt is beperkt en sterk gestuurd. Ze
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hoeven vaak slechts een enkel woord of getal te noemen. De docent lijkt daarmee een
veilige context te scheppen waarbij de leerlingen makkelijk kunnen meedoen. Op een paar
momenten vraagt hij om verdergaande inbreng in de vorm van verwoording van procedu-
res en verklaring van vaktetmen. Bij deze passages neemt hij al snel weer het initiatief en
verwoordt hij zelf de juiste antwoorden. In het algemeen lokt de docent dus wel de
verwoording van beperkte berekeningen uit, maar niet van de redeneringen erachter.
De frequentieverdeling van gebruikte vaktermen in de lessen door docent en leerlingen
weerspiegelt deze werkwijze.

Figuur 7.9 Frequentie van enkele vak[ermen door docent en leerlingen bij wiskunde

Vaktermen Docent Leerlingert

kwadraa[ 228 22
snijpunten 64 5
afsplitsen 4l 0
tweeterm 30 3
in orde maken 23 0
functievoorschrift 21 2
drieterm 1 S 0
vergelijking 16 3
functiewaarde 12 1
pijlvoorstelling 9 0
substitutie 6 0

De initiatieven van de leerlingen zelf zijn voornamelijk gericht op het aangeven van
problemen en op het vragen om uitleg van lastige onderdelen. Ze geven daarbij zelf niet
aan welke stap ze lastig vinden. Heel precies hoeven ze dat niet te doen, de docent neemt
al snel het woord over en legt het bedoelde probleem uit: 'hoe komt die 2?' je doet toch
min wordt plus?' Vrijwel alle signalen van onbegrip worden door de docent gehonoreerd.
Alleen typische rekenproblemen met bijvoorbeeld breuken verwijst hij soms naar een
extra hulpuur op de vrijdagmiddag. Hij past door zijn werkwijze zijn tempo sterk aan aan
de voortgang van de hele klas. Ook het moment van toetsen wordt samen met de
leerlingen bepaald.

Een andere functie van de leerlinginitiatieven is het controleren van begrip van
voorgelezen antwoorden en van gegeven uitleg. Er is daarbij geen verschil tussen
klassikale en niet-klassikale lesfragmenten; wel komen in de niet-klassikale lesfragmenten
meer verschillende leerlingen aan bod.

De wiskundelessen vormen een vakdomein bij uitstek waarin niet naar de buitenwereld
verwezen wordt. Waar de aangeleerde vaardigheden ooit van pas zullen komen, komt
bijvoorbeeld niet aan de orde, anders dan in de veelvuldige verwijzing naar het examen
van het volgend jaar. Mede door deze sterke afbakening van het vakdomein is de docent
nog sterker de enige deskundige op het terrein dan bij andere vakken: hij is degene die
weet hoe sommen aangepakt moeten worden, wat goed en fout is. Deze asymmetrie in de
verhouding tussen docent en leerlingen kan er de oorzaak van zijn dat in de wiskundeles-
sen geen duidelijke moment van betekenisonderhandeling voorkomt. De lengte en
intensiteit van beurtreeksen komen hier meer voort uit het aantal stapjes dat successieve-
lijk met de leerling wordt gezet dan uit wederzijdse verkenning van de inhoud van
vakbegrippen.

Een langer fragment waarin gezamenlijk over de betekenis van een begrip wordt
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gesproken is te vinden in les 15 en betreft de betekenis van het veelvuldig gebruikte
begrip vergelijking.

DOC: De eerste opmerking die ik hoorde toen het bord werd schoongemaakt door mij
was "Wat is een vergelijking". Daar schrik ik van. Want dat hebben we ook al bij
hoofdstuk vijf enzovoort gehad. Wat is een vergelijking?

SED: Die min moet je buiten haakjes.
DOC: Nee, dat is geen vergelijking.
SED: Jawel.
DOC: Nee. Wie durft?
TOL: Ik weet het meester. Tweetermen meester.
com: Geroezemoes en gelach over de sanmen.
TOL: Ik maak het zelf wel. Het moeten twee minnen zijn.
DOC: Nou dat was dan som negen.
LEE: Wat is een vergelijking?
LEE: Ik weet het.
TOL: Kijk, je weet toch die tweetermen die moeten als antwoord uitkomen bij de X.
DOC: Ik wil graag de hele klas horen. Ik wil even weten wat is een vergelijking 1t{J. Ik

hoef geen dure, moeilijke omschrijving te hebben,
WAR: Substitetie.
DOC: Substisententie.
com: Leerkracht imiteert leerling. Annvoorden door elkaar.
LEE: Functievoorschrift.
DOC: Functievoorschrift.
LEE: Y waarde.
DOC: Dit is een functievoorschrift.
com: Het wordt op het bord genoteerd.
DOC: Ik heb er nog twee opgeschreven. Een goede kijker ziet dat alle drie hetzelfde

zijn. Maar ze hebben wel alle drie een andere naam.
TOL: eh waarde.
LEE: functiewaarde.
DOC: Welke is de functiewaarde?
LEE: onderste.
com: Wat antwoorden worden door elkaar geroepen.
DOC: Het bovenste is het functievoorschrift.
com: Wat antwoorden worden door elkaar geroepen.
DOC: En wat is die middelste'?
LEE: y-waarde.
LEE: Vergelijking.
DOC: En waarom heet dat ding een vergelijking? Omdat een Y wordt vergeleken met

iets van X.
LEE: Aha.
DOC: Dan moet je even niet op die A B en C letten, dat kan natuurlijk van alles zijn.

Maar je hebt een bepaalde X. en bij de X hoort een bepaalde Y. Dus daarom heet
dat een vergelijking. Schrijf ik dat voor het eerst op het bord?

LEE: Nee.
DOC: Ook niet voor de tweede keer.

In hun reactie op de vraag 'wat is een vergelijking' geven de leerlingen allereerst stappen
aan die in de oplossing van opdrachten voorkomen, zoals die min buiten haakjes en nvee
keer min. De docent wil echter een ander soort antwoord. Daarop gebruiken de leerlingen
diverse andere vaktermen, zoals nveeterm, functiewaarde, functievoorschrift, substitutie
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die alle in de voorgaande lessen gebruikt zijn. Uiteindelijk geeft de docent de oplossing.
Opvallend is dat hij het begrip 'vergelijking' niet aan de alledaagse betekenis relateert,
maar ook hier binnen het vakdomein blijft.

7.6.4 Resultaten op de toetsen
De op de twee toetsen vereiste vaardigheden zijn in 7.6.1. beschreven. Op de proefwer-
ken worden de volgende begrippen gebruikt:

Figuur 7.10 Centrale begrippen gebruikt op de toetsen, met synoniemen in vaktaal

Zonder haakjes schrijven (- kwadraat uitschrijven)
Schrijf de functie in de vorm Oz (- kwadraat afsplitsen)
Bereik
Los x op uit ..
Bereken de coórdinaten van de snijpunten
Spiegeling in de y-as
Controleer door in te vullen (- substitutie)

Opvallend is dat de docent een aantal in de les en het boek gebruikte vakbegrippen in de
vraagstelling vermijdt, zoals 'kwadraat uitschrijven', 'kwadraat afsplitsen' en 'substitutie'.

Er zijn grote verschillen binnen de klas in prestaties op de proefwerken. Op het eerste
proefwerk ligt het gemiddelde cijfer op 6,4 met uitschieters tussen 2 en 10. Op het
tweede proefwerk is het gemiddelde cijfer een 5,5 met uitschieters van 1 tot 10.
Van de opdrachten blijken de lastigste te zijn het oplossen van x in een functie waarbij
een min voor de xz staat (bergparabolen), het herkennen van een tweeterm waarin niet
gekwadrateerd kan worden en het spiegelen van getekende parabolen in x- of y-as.

Het is moeilijk om bij dit vak te zoeken naar mogelijke oorzaken voor de problemen
met bepaalde sommen. Alle getoetste vaardigheden en typen opdrachten zijn in de lessen
veelvuldig aan bod geweest, hoewel het spiegelen van parabolen niet uitgebreid is behan-
deld. De te zetten stappen zijn herhaaldelijk teruggekomen en door de docent verwoord.
Of de beperkte verwoording van de stappen door de leerlingen een rol heeft gespeeld is
niet vast te stellen.

7.6.5 Conclusies
In de wiskundelessen is een beperkt aantal vakbegrippen aan de orde die gebruikt worden
om de oplossingsstrategie van diverse opdrachten te verwoorden. De docent doet dat
uitgebreid en veelvuldig. De leerlingen hoeven dat zelf niet te doen. Waar zij betrokken
zijn in de vakinhoudelijke interactie is dat om globaal problemen aan te geven, of om
berekeningen uit te voeren en niet zozeer om procedures te verwoorden. In zijn commen-
taar op hun inbreng gebruikt de docent dan de passende vaktermen. De frequentie van het
gebruik van de betreffende begrippen door docent en leerlingen weerspiegelt deze
patronen.
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De docent houdt voortdurend bij in hoeverre de leerlingen de stof begrijpen. Ze hebben
met hun signalen van onbegrip grote invloed op de inhoud en het tempo van de lessen. De
aard van hun problemen hoeven ze niet precies aan te geven, globale signalen worden
door de docent geïnterpreteerd en door nieuwe demonstraties gevolgd. Zelf hoeven de
leerlingen de gevolgde oplossingsprocedures niet te verwoorden. Daardoor is de kans
klein dat ze gerichte reacties van de docent ontvangen op hun eigen formuleringen. Het is
echter bij wiskunde niet na te gaan welke factoren aan de minder goede toetsresultaten ten
grondslag hebben gelegen, zoals dat bij de andere vier vakken is gebeurd.
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8. DE INHOUD VAN DE VAKLESSEN: KENSCHETS EN COA41,1ENTAREN

In een meertalige klas is de verwerving van nieuwe leerinhouden onlosmakelijk verbonden
met taalverwerving. Om de waarde van actieve betrokkenheid van leerlingen bij de

interactie te kunnen taxeren, is het daarom cruciaal hoe de nieuwe concepten in de klas

ter sprake komen. De belangrijkste vraag in hoofdstuk 7 luidde welke centrale begrippen
in de lessenreeks behandeld worden en hoe deze begrippen in de interactie voorkomen.

In paragraaf 8.1 worden de bevindingen uit de vijf vakken samengevat en vergeleken

op de volgende aspecten: de aard van de gestelde doelen, de kenmerken van leermiddelen
in relatie met die doelen, de plaats van centrale begrippen in de interactie en de factoren
die het leersucces mogelijk hebben beïnvloed. Tot slot komen inhoudelijke raakvlakken
tussen de vijf vakken aan de orde. Daarna volgen in 8.2 commentaren van docenten en
leerlingen op de inhoudelijke aspecten van de lessenreeksen en in 8.3 op de proefwerken

in het bijzonder.

8.1 De inhoud van de vijf lessenreeksen

8.1.1 Doelen van de lessen: centrale begrippen
Aan de hand van de afgenomen proefwerken zijn de centrale begrippen in de lessenreek-

sen vastgesteld. Het aantal getoetste begrippen loopt uiteen tussen de vakken, zeker
wanneer de onderlinge semantische relaties daarbij worden betrokken. In tabel 8.1 is

daarvan een samenvattend overzicht gegeven.

Tabel 8.1 Overzicht van aantallen centrale begrippen en proefwerkvragen per vak

Aardrijkskunde Biologie Scheikunde Natuurkunde Wiskunde

Centrale begrippen 70 90 35 20 25

Proefwerkvragen 22 65 24 13 n.v.t.
Waarvan

Feitlbeschrijfvraag 5 4 7 3
- Classificatievraag 6 43 7 7
- Verbandvraag 6 IS 6 -
. Evaluatievraag - 1 1 -

Handelingsvraag - 2 3 3

Rest 5

De vergelijking van doelen in uiteenlopende vakken is niet simpelweg uit te voeren door

telling van aantallen vakbegrippen. Om te kunnen vaststellen in hoeverre het in de

lessenreeksen gaat om werkelijk nieuwe stof, zou een klas bijvoorbeeld veel langer

moeten worden gevolgd. De complexiteit van begrippen loopt uiteraard ook uiteen. Toch

is het wel mogelijk een globale vergelijking te maken van de eisen die in de vakken

worden gesteld, door aantallen getoetste begrippen en de aard van de toetsvragen te

analyseren.
Bij biologie wordt de meest omvangrijke en complexe serie begrippen getoetst. Tussen

begrippen worden vele onderlinge relaties getoetst op het niveau van classificaties, zoals
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deel-geheelrelaties. In dit vak worden de meeste verbandvragen gesteld, die in vergelij-
king met de andere typen vragen cognitief complexer zijn. Ook bij aardrijkskunde komen
veel vakbegrippen voor in de lessenreeks, al zijn de onderlinge relaties minder divers. Bij
natuur- en scheikunde is de reeks begrippen het meest beperkt. Bij natuurkunde zal dit
samenhangen met het geringe aantal lesuren, bij scheikunde ligt die beperktheid aan
andere factoren.

De doelen kunnen ook beschreven worden vanuit de eisen die aan de taalvaardigheid
van leerlingen worden gesteld. In hoofdstuk 5 is aangegeven dat van leerlingen slechts in
zeer beperkte mate mondeling produktieve taalvaardigheid wordt gevraagd: analyse van
de toetsen maakt duidelijk dat het beroep op produktief-schriftelijke vaardigheid eveneens
zeer beperkt is. In de vier genoemde vakken is sprake van open vragen, waarbij een kort
antwoord in de vorm van enkele begrippen volstaat. De meeste vragen zijn bovendien
eerder in de les behandeld, waardoor eerder reproduktie dan produktie gevraagd wordt. In
dit opzicht worden duidelijk kansen gemist om de ontwikkeling van tweede-taalvaardig-
heid in de vakken te bevorderen. Bij biologie echter wordt naast deze toetsvorm ook een
meerkeuzetoets afgenomen, die hoge eisen stelt aan leesvaardigheid van leerlingen.

Wiskunde onderscheidt zich van de andere vakken doordat hier vaardigheden worden
getoetst in het oplossen van wiskundige opdrachten. Centrale begrippen hebben daardoor
een wat andere functie: ze dienen om het oplossingsproces te verwoorden en worden niet
als zodanig getoetst. De analyse van dit vak werd daarom niet op dezelfde wijze uitge-
voerd als bij de andere vakken.

8.1.2 Centrale begrippen in de leermiddelen
De leerlingen hebben bij alle vakken diverse aanwijzingen gekregen welke elementen in
de leerstof belangrijk zijn en mogelijk op het proefwerk aan de orde zouden komen.
Zowel in het leerboek als in de lessen komen de meeste van deze centrale begrippen
pregnant voor. In de leermiddelen blijkt die nadruk bijvoorbeeld uit de frekwentie waarin
ze voorkomen, de manier waarop ze typografisch zijn vormgegeven en uit het voorkomen
ervan in samenvattingen en dictaat. Bij biologie en natuurkunde worden doelstellingen
apart genoemd in het boek. Bij biologie en scheikunde is bovendien een zelfbeoordelings-
toets in het boek opgenomen.

Een belangrijke aanwijzing is vooral ook het voorkomen van centrale begrippen in de
oefenvragen die bij elk vak een centrale rol spelen. Er is bij alle vakken een opvallende
overeenkomst tussen de proefwerkvragen en de gemaakte oefenvragen. In de instructie
voor het leren van proefwerken hebben de docenten aardrijkskunde en natuurkunde
bovendien expliciet aangegeven dat het leren van die vragen het belangrijkste is.

De teksten en opdrachten zijn met behulp van enkele globale maten te vergelijken.
Tabel 8.2 geeft een overzicht van de bekeken aspecten van teksten en aan de tekst
gerelateerde opdrachten in de leermiddelen.
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Tabel 8.2 Overzicht kenmerken schoolboekteksten en gemaakte oefenvragen per vak

Aardrijksk. Biologie Scheik. Natuurk.

Aantal zinnen 293 378 589 320
Gemiddelde zinslengte 12.79 9.81 10.54 9.89
Standaarddeviatie 6.42 5.13 5.48 5.67

Totaal aantal woorden 3741 3709 6210 3164
Aantal types ]001 749 1035 792
WoordvariatielGuiraud 16.36 12.30 12.44 12.14

Oefenvragen 83 59 30 10
waarvan
. Feit-~beschrijfvragen 21 4 1 1

Classificatievragen 40 41 19 8
. Verbandvragen 20 14 10 1
- Evaluatievragen 2 - - -

Uit het overzicht is af te leiden dat de schoolboekteksten elkaat' enigszins ontlopen in
woordvariatie en in gemiddelde zinslengte. De gemiddelde zinslengte bij aardrijkskunde is
opvallend langer en in ditzelfde vak is ook de woordvariatie groter dan in andere vakken.
Opvallend is dat de woordvariatie in dit schriftelijk aanbod ten opzichte van het mondelin-
ge taalaanbod van de docent niet sterk afwijkt. Bij de docenten biologie en aardrijkskunde
lijkt het mondeling taalaanbod wat redundanter dan het schriftelijke, terwijl die verhou-
ding bij scheikunde omgekeerd is; dat weerspiegelt de mate waarin docenten de teksten
uitleggen. Bij natuurkunde is de variatie vrijwel even groot. De woordvariatie in de
uitingen van de leerlingen is vrijwel even groot als die in de schoolboekteksten.
De tendens dat woordvariatie in mondeling aanbod van de docent, schriftelijk aanbod en
in de uitingen van de leerlingen elkaar benaderen, duidt erop dat woordvariatie wellicht
sterker door het vak c.q. thema wordt beïnvloedt dan door de individuele docent.

De tabel laat ook zien dat de aantallen oefenvragen die door de leerlingen zijn gemaakt,
sterk uiteen lopen tussen vakken. Bij aardrijkskunde worden de meeste vragen gemaakt,
terwijl ook bij biologie de aantallen hoog zijn. Evenals bij de aantallen centrale begrippen
onderscheiden ook hier scheikunde en natuurkunde zich: in deze vakken worden de minste
oefenvragen gemaakt. Opvallend veel vragen liggen op het niveau van classificaties: voor-
en nadelen, deel-geheel-relaties, volgorde-relaties enzomeer.

Het cognitief niveau van de toetsvragen komt in wisselende mate overeen met dat van

de oefenvragen. Bij biologie lijkt de aard van de vragen in oefenopdrachten en toetsen het
meest overeen te komen; de aantallen in de verschillende categorieën zijn zelfs vrijwel
identiek. Zo is er bijvoorbeeld bij oefenvragen en toetsvragen een duideljk overwicht van
classificatievragen. Bij aardrijkskunde, scheikunde en natuurkunde is de aard van de
vragen globaal gezien vergelijkbaar, al zijn bij aardrijkskunde in de les wat meer
classificatievragen gesteld.

Bij het leren van een proefwerk vormen het schoolboek en het schrift de tastbare bronnen

bij het leren. De bruikbaarheid van deze bronnen verschilt echter. De biologie- en
aardrijkskundedocent leggen de duidelijkste relatie tussen hun uitleg en de schoolboek-
tekst. De scheikundedocent legt die relatie met de schriftelijke uitleg in het geheel niet.
De natuurkundedocent gebruikt alleen afbeeldingen uit het boek. De formuleringen in het
schoolboek wijken bij alle vakken echter vaak af van de meer alledaagse bewoordingen
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die de docent in de mondelinge uitleg gebruikt. Waar de docent geen relatie legt tussen
mondelinge en schriftelijke formuleringen, is het gezien de resultaten sterk de vraag of
leerlingen die relatie zelf leggen.

Ook de aangereikte middelen om leerlingen bewuster te maken van de doelen van de
lessenreeks worden niet altijd benut. De geformuleerde doelen bij biologie worden wel
besproken, al is dat aan het eind van de lessenreeks, maar bij natuurkunde hanteert de
docent ook híer niet de formulering uit het boek, maar geeft hij zijn eigen alternatieve
doelstelling. De biologiedocent geeft de leerlingen wel de opdracht de zelfbeoordelings-
toets uit het boek te maken, terwijl de scheikundedocent daar niet de aandacht op vestigt.

De schriften zijn evenmin altijd bruikbaar als bron. Dit hangt samen met de aandacht
die de docenten aan een goede verzorging geven. De biologiedocent let het meest op het
bijhouden van een werk- en netschrift en geeft aan het eind van de lessenreeks voor de
netschriften een cijfer. Bij de overige vakken wordt het bijhouden van de schriften geheel
aan de leerlingen overgelaten, wat tot sterk wisselende kwaliteit leidt.

8.1.3 Centrale begripqen in de interactie
Niet alleen voor de léermiddelen, maar ook voor de lessen is nagegaan in hoeverre
leerlingen aanwijzingen krijgen voor het belang van de centrale begrippen. Die aanwijzin-
gen kunnen er zijn als de centrale begrippen in de lessen vaak gebruikt worden, maar ook
als ze nadrukkelijk worden uitgelegd, er aantekeningen bij worden gedicteerd en er
oefenvragen over worden behandeld.

De frekwentie van centrale begrippen loopt sterk uiteen tussen en binnen vakken. Zo
zijn er bij aardrijkskunde begrippen die meer dan vijftig keer in de klassikale lesfragmen-
ten genoemd zijn en andere die slechts vijf keer aan de orde zijn gekomen. Ook bij
biologie is sprake van uitersten. Bij natuurkunde is de frekwentie van de centrale begrip-
pen over de hele linie wat lager, bij scheikunde nog lager. In de scheikundelessen valt
bovendien op dat diverse begrippen worden getoetst die in de les in het geheel niet zijn
besproken.

Wanneer onderzocht wordt hoe de centrale begrippen in de interactie voorkomen,
springen twee zaken in het oog. Ten eerste blijken docenten in zeer wisselende mate op
zoek naar signalen van begrip van de leerlingen. De biologie- en aardrijkskundedocent
controleren begrip regelmatig tijdens de uitleg van nieuwe stof. Beiden stellen vragen om
te achterhalen of woorden ín de uitieg duidelijk zijn. De wiskundedocent geeft vooral veel
ruimte voor signalen van onbegrip en laat de inhoud en het tempo van zijn lessen zo door
de leerlingen meebepalen. De scheikunde- en natuurkundedocent controleren niet in de les
of leerlingen de centrale begrippen hebben begrepen.

Ten tweede valt op dat leerlingen centrale begrippen niet produktief hoeven te gebrui-
ken. Waar zij deze begrippen in de mond nemen, gaat het vrijwel steeds om de beant-
woording van gemaakte oefenvragen, waarbij in de meeste gevallen letterlijk uit de tekst
kan worden geciteerd. De wijze waarop in zulke situaties met leerlinginbreng wordt
omgegaan, hangt samen met de doelen die de docent nastreeft in de lessen. De biologie-
docent lijkt bijvoorbeeld meer uit te zijn op begrip van de leerstof dan de natuurkundedo-
cent. De biologiedocent is de enige die leerlingen af en toe aanzet tot het gebruik van
eigen woorden om daarmee vaktermen te parafraseren. Het gebruik van citaten uit de
schriftelijke teksten wordt door de overige docenten geaccepteerd en geprezen. Zelfs waar
leerlingen aangeven dat ze het antwoord gewoon hebben overgeschreven, vraagt de docent
niet verder om te achterhalen of hier enig begrip aan ten grondslag ligt, zoals bleek uit
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het voorbeeld bij natuurkunde (7.5.5). Op dergelijke momenten zijn initiatieven van de

leerlingen nodig om meer interactie over de betreffende begrippen uit te lokken. Het

beeld van de docent die centrale begrippen gebruikt en van leerlingen die dat niet hoeven

komt ook naar voren uit de wiskundelessen. Tabel 7.10 liet zien dat de gebruiksfrekwen-

tie van de belangrijkste vakbegrippen bij wiskunde tussen docent en leerlingen sterk

uiteenloopt.
Het komt voor dat er wèl een vrijere produktie van de leerlingen gevraagd wordt, maar

opvallend genoeg gaat het daarbij niet om de centrale begrippen uit de lessenreeks. Soms

is dat te verklaren uit het feit dat leerlingen aankomen met eigen vragen die enigszins

buiten de stof liggen. Incidenteel hebben zulke langere fragmenten met meer intensieve

interactie wel op de lesstof betrekking, maar komen de betreffende begrippen niet terug in

de toets. De mate waarin docenten in discussie willen gaan over hun eigen omschrijvingen
van vakbegrippen wisselt overigens. Zo bleek uit het fragment rond de term uini~erpselen

(zie paragraaf 7.3.3) dat de biologiedocente haar definitie bijstelde onder invloed van de

tegenwerpingen van leerlingen, terwijl de natuurkundedocent bij de omschrijving van

natuurlijke en kunstmatige warnttebronnen (zie paragraaf 7.5.3) vasthield aan zijn eigen

definities en voorbeelden.
Kortom, er zijn slechts enkele fragmenten aangetroffen die kunnen worden aangeduid

als uitgebreide betekenisonderhandeling, waarbij docent en leerlingen samen centrale

begrippen afbakenen. Kennelijk onderscheidt interactie in een meertalige klas zich in dit

opzicht van interactie tussen moedertaal- en tweede-taalsprekers buiten de klas: in de klas

is de docent degene die concepten overdraagt waarvan hij zelf al goed begrip heeft,

daarbuiten zoeken sprekers mogelijk meer naar gezamenlijk begrip. Wanneer de interactie

in de klas centrale begrippen betreft, is de intensiteit ervan beperkt. Actieve leerlingin-

breng komt weinig voor. Vanuit taaldidactisch perspectief worden er in dit opzicht kansen

gemist: het zelf leren hanteren van de vaktalige formuleringen wordt niet gericht

opgebouwd. De vraag rijst of er een samenhang bestaat tussen de eerder beschreven

interactiekenmerken en de inhoudelijke doelen. Deze vraag komt in hoofdstuk 9 nader aan

de orde.

8.1.4 Opbouw van begrippen in de interactie
Als het lesdoel is dat leerlingen zelf vakbegrippen kunnen hanteren, zouden de desbetref-
fende begrippen aanvankelijk kunnen worden aangeboden door de docent en de school-

boektekst, waarna er vervolgens meer mondelinge en schriftelijke inbreng van leerlingen

gevraagd wordt. Vanuit taaldidactisch perspectief is er veel te zeggen voor een dergelijke

opbouw van receptieve naar produktieve beheersing. In hoeverre komt het voor dat

centrale begrippen worden opgebouwd met een toename van produktieve inbreng door

leerlingen'?
Er is geen duidelijk patroon waargenomen van toenemende leerlinginbreng bij het

gebruik van vakbegrippen. Er is geen opbouw te constateren van receptief, via reproduk-

tief naar produktief gebruik door leerlingen. Vaak blijft de behandeling van begrippen

steken in een reproduktieve fase. Bij biologie is het meest sprake van produktief gebruik

van centrale begrippen door de leerlingen. Uit de biologielessen zijn daarom enkele

begrippen nader bekeken om te zien of er sprake is van een toename van inbreng van

leerlingen rond centrale begrippen door de lessenreeks heen.
Een voorbeeld van een begrip waarbij een opbouw van receptieve naar produktieve

beheersing lijkt te worden nagestreefd is 'peristaltische beweging'. Dit wordt in les 5 vier

keer gebruikt door de docent tijdens uitleg van nieuwe stof (dus in een docent-informatief)
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en eenmaal in een vraag van de docent aan de klas (docent-elicitatie); in les 6 komt het
begrip 5 keer voor in een docent-elicitatie bij de behandeling van oefenvragen, waarbij
eenmaal een leerling het begrip gebruikt. Bij het maken van vragen stellen twee leerlingen
zelf een vraag over peristaltiek (leerling-elicitatie): de eerste keer om de betekenis van het
woord te vragen, vervolgens de omschrijving citerend uit het boek. In de zevende les
vraagt een leerling tijdens het maken van opdrachten naar de oorzaak van overgeven. De
docente verwijst in haar uitleg twee keer naar de peristaltische bewegingen. Hier is dus
wel sprake van enige opbouw. De momenten waarop leerlingen zelf het begrip in de
mond nemen zijn echter zeldzaam en bovendien niet-klassikaal, dus niet voor iedereen
hoorbaar.

Een ander voorbeeld is het begrip 'enzymen'. Dit komt in les 2 voor het eerst aan de
orde. De docente geeft in een docent-informatief uitgebreid uitleg over het begrip. In les
5 en 6 komt het begrip terug in docent-informatieven waaruit op te maken is dat zowel in
alvleeskliersap, speeksel als galsap enzymen te vinden zijn. In les 7 komen leerlingen aan
het woord in docent-elicitaties bij de bespreking van gemaakte vragen. Het begrip komt
daar 13 keer voor, waarvan 5 keer door leerlingen gebruikt.

Het begrip emulgeren wordt in les 6 door de docente geïntroduceerd (docent-informa-
tiet). Een leerling stelt de vraag naar de woordbetekenis (leerlingbegripscontrole). In les
7 komt een oefenvraag aan de orde rondom dit begrip. Op initiatief van de docent leest
een leerling de vraag op en beantwoordt deze (docent-elicitatie). In een onderling contact
tussen de docent en een leerling tijdens het individueel maken van een opdracht gebruikt
de docent het begrip nog twee maal (leerling-elicitatie).

Het voorkomen van begrippen in de interactie in relatie tot de mate van leerlinginbreng is
modelmatig weergegeven in figuur 8.1. Op de x-as is het tijdverloop weergegeven, terwijl
de y-as de mate van leerlinginbreng representeert.

Figuur 8. f Modelmatige weergave van de relatie tussen mate van leerlinginbreng en lesverloop

Leerling-informatief

Leerling-elicitatie ',
Leerling-begripscontrole

Docent-elici[atie
Docent-begripscontrole

Docent-informatief
Docent-directief

model van opbouw van leerlinginbreng

~
~~~
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~~'
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Uit het biologie-voorbeeld blijkt dat het wel mogelijk is dat begrippen worden opgebouwd
volgens een systematiek die in de tweede-taaldidactiek wenselijk wordt geacht. Het lijkt er
echter op dat deze principes eerder toevallig dan gepland gevolgd worden. De docent
noch de leermiddelen verdisconteren deze uitgangspunten in hun opbouw. Een dergelijke
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opbouw is slechts incidenteel te constateren. De leerlingen komen in het gebruik van de
meeste begrippen niet verder dan reproduktie van omschrijvingen uit het boek. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de begrippen spijsverteringsstelse[ bij biologie en kringloop bij
aardrijkskunde, die leerlingen ondanks ruime en veelvuldige uitleg door de docent niet
zelf in de mond nemen.

8.1.5 Factoren in leersucces
De aard van de toetsvragen is eerder in 8.1.1 vergeleken tussen de geobserveerde vakken.
De vragen betreffen veelal slechts een of twee centrale begrippen, hetgeen weinig inzicht
tieeft in de mate waarin leerlingen relaties tussen meer centrale begrippen hebben leren
leggen. Ook de reproduktieve aard van de toetsvragen geeft een zeer beperkt inzicht in
het door de leerlingen opgebouwde begrip. Het is evident dat de eindcijfers op het
proefwerk een te globale maat voor leersucces inzake de centrale begrippen vormen:
docenten bereiken er wel een acceptabel klassegemiddelde mee, maar men moet betwijfe-
len of de leerlingen de stof echt begrepen hebben. Daarom is een analyse van afzonderlij-
ke proefwerkvragen en de feitelijk gegeven antwoorden uitgevoerd.

Deze analyse wees het volgende uit. Reproduktie van gegeven feiten en definities is in
de meeste gevallen voldoende om aan een positief toetsresultaat te komen. Bij biologie
worden echter meer semantische relaties tussen centrale begrippen getoetst, die een
beroep doen op precieze kennis van de stof. Bij wiskunde is toepassing van aangeleerde
vaardigheden op nieuwe opgaven het doel. Nadere analyse van de resultaten roept bij
aardrijkskunde, scheikunde en natuurkunde grote twijfels op met betrekking tot het
werkelijk begrip van de leerlingen. Zo blijken ze wel vaktalige definities te kunnen
reproduceren, maar er geen voorbeelden van te kunnen geven. De resultaten laten diverse
van dergelijke discrepanties zien bij scheikunde en natuurkunde: leerlingen kunnen bij
natuurkunde bijvoorbeeld wel het in de les gedicteerde verschil noemen tussen 'stroming'
en 'straling' van warmte, maar geen concrete voorbeelden bij deze begrippen geven (zie
7.5.5). Bij scheikunde kunnen leerlingen de definitie van 'aktieve kool' en 'adsorptie'
geven, maar niet vertellen waarvoor aktieve kool te gebruiken is (7.4.5).

Het zou zo kunnen zijn dat docenten door hun keuze van toetsvragen problemen in de
leerstofoverdracht aan de meertalige klas proberen te vermijden: het zelf verwoorden van
de stof vergt een grotere taalvaardigheid, die in de geobserveerde ]essenreeksen niet
wordt aangesproken. Zo zouden docenten dus niet alleen in strikt linguïstisch opzicht zich
aanpassen aan hun leerlingen: ook in inhoudelijk opzicht is een dergelijke accomodatie
waar te nemen. De correcties en waardering van antwoorden geven daar aanvullende
voorbeelden van: antwoorden die voor meer uitleg vatbaar zijn of slechts gedeeltelijk
correct zijn, worden regelmatig goedgekeurd. Leerlingen krijgen het voordeel van de
twijfel.

Voor de geobserveerde vakken is nagegaan of slechte proefwerkresultaten terug te voeren
zijn op kenmerken van de voorafgaande lessenreeks, uitgezonderd wiskunde, waar dit niet
goed mogelijk was. Er zijn diverse aanwijzingen dat de interactiepatronen in de klas de
toetsresultaten beïnvloeden. De zoektocht naar mogelijke verklaringen van slechte toetsre-
sultaten levert daarvoor aanwijzingen. Diverse beïnvloedende factoren zijn specifiek in
één vak aangetroffen, andere zijn in verscheidene vakken gesignaleerd. Verscheidene van
deze factoren hebben direct te maken met de interactie in de klas, enkele andere hebben
eerder betrekking op algemeen-didactische aspecten van de les. De factoren zijn als volgt
samen te vatten:

231



Dee! III The~natiscl:e aspecten van de interactie

~ onvoorspelbare momenten van uitleg en gebrekkige opbouw van uitleg versus
verwerkingsopdrachten (scheikunde)

~ tijdnood en daardoor haast van de docent tijdens de uitleg, waardoor ook relatief
weinig interactie over de begrippen ontstaat (biologie)

~ behandeling van het begrip met aandacht voor andere, minder gecompliceerde
semantische aspecten dan de uiteindelijk getoetste (biologie)

~ discrepantie in de formuleringen binnen de uitleg door de docent, de formulerin-
gen in het boek en die op de toets, gecombineerd met gebrek aan expliciete
aandacht voor die verschillende formuleringen (biologie, aardrijkskunde)

~ het ontbreken van een expliciete relatie tussen bewoordingen in boek en les
(scheikunde, natuurkunde)

~ het afwijken van de gewoonte om oefenvragen letterlijk te laten terugkomen als
proefwerkvraag (aardrijkskunde)

~ gebrek aan verankering van nieuwe begrippen in het bestaande begrippennetwerk,
door gebrek aan activering van voorkennis bij uitleg en bespreking van de
verwerkingsopdrachten (alle vakken)

~ geen aandacht voor signalen van verkeerd begrip bij behandeling van gemaakte
opdrachten (aardrijkskunde, scheikunde, natuurkunde)

~ besparing op lesmateriaal, waardoor de kwaliteit ervan te kort schiet (aardrijkskun-
de)

~ vage aanduidingen van semantische relaties tussen begrippen, ook als uit leerling-
reacties onduidelijkheid op dat punt blijkt (natuurkunde)

~ onduidelijke voorbeelden in de uitleg (natuurkunde)
~ het ontbreken van begripscontroles op centrale begrippen (alle vakken)
~ beperkte interactie met de klas, mede doordat de docent blind vaart op de eigen

ervaring en taxering van leerproblemen (natuurkunde, scheikunde);
Omgekeerd kunnen factoren worden geformuleerd die hogere cijfers zouden kunnen
verklaren. Daaronder zijn te noemen de grote overlap tussen eerder besproken oefenvra-
gen en de proefwerkvragen, met andere woorden de inperking van de doelen tot repro-
duktie van bepaalde formuleringen uit de les of uit het boek.

8.1.6 Nieuive begrippen in gei'soleerde vakdomeinen
Kenmerkend voor het geobserveerde onderwijs is het geringe aantal verwijzingen naar
gebieden buiten het eigen vakdomein. De relatie tussen verbalisering en werkelijke wereld
hangt af van de wijze waarop docenten de leerstof recontextualiseren. Het gebruik van
afbeeldingen en het nadrukkelijk leggen van verbanden tussen de leerstof en bekende
contexten binnen of buiten het vak zijn daar manieren voor. In de geobserveerde lessen
bestaat die context vooral in het eigen vak. De docenten leggen daarbij minder relaties
dan het hoek aanreikt en dagen leerlingen niet uit om hun eigen voorkennis in te brengen.

De antwoorden van de leerlingen onderstrepen dat de vijf vakken sterk als gesloten
vakdomeinen worden gezien. Wat in de lessen is behandeld, wordt gebiuikt bij de
beantwoording, maar daarbuiten gaan de leerlingen nauwelijks. De docenten werken in
feite ook zo tijdens hun instructie. Ze verwijzen zelden naar de wereld buiten de klas en
stimuleren leerlingen niet om dat zelf te doen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de behandeling
van de begrippen hulpstof, koeltivater en grondstof bij aardrijkskunde (paragraaf 7.2.5).

Deze verenging van de context tot de muren van het vaklokaal is niet los te zien van de
participatie van leerlingen in de interactie. Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven hangt
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bekendheid met de inhoud van de interactie, waaronder alledaagse kennis, samen met de
mate van participatie van tweede-taalleerders (Zuengler 1993). Door inbreng uit die
buitenschoolse context niet aan te moedigen, onthouden docenten de leerlingen een
belangrijke bron voor het deelnemen aan de lessen.

Twee specifieke observaties in de lessen geven extra signalen voor de noodzaak
leerlingen te activeren om hun eigen verbanden tussen vakbegrippen te laten inbrengen.
De eerste observatie komt uit de vijfde aardrijkskundeles. Als de docent daar tot twee-
maal toe uitlegt dat bacteriën nuttig zijn voor de afbraak van afvalstoffen, stelt Tolga de
vraae:

TOL: Dus bacteriën zijn niet slecht.
DOC: Bacteriën, wat bedoel je? Bacteriën zijn niet slecht?
TOL: Maar je hebt toch ook tussen je tanden?
DOC: Ja, je hebt verschillende soorten bacteriën, dat moet ik er ook nog bij zeggen.

Sommige bacteriën kunnen slecht voor jou voor je lichaam zijn. Je hebt nogmaals
je hebt bacteriën, die in de natuur een goeie goed werk doen, maar daarnaas[ heb
je andere soorten bacteriën, die misschien slecht voor je lichaam kunnen zijn.

De vraag van Tolga heeft duidelijk te maken met de in diezelfde week behandelde stof bij
biologie. Hij is in verwarring. Bij biologie wordt over de kwalijke invloed van bacteriën
in tandplak gesproken, bij aardrijkskunde komen ze ineens als positieve organismen aan

de orde die voor de afbraak van giftige stoffen in het water zorgen. Tolga is zo alert
daarnaar te vragen. De aardrijkskundedocent maakt in zijn repliek het onderscheid tussen
schadelijke en nuttige bacteriën.

Dit is het enige expliciete signaal in de geobserveerde lessen dat er begrippen zijn die
leerlingen in meer vakken horen. Er zijn uiteraard veel meer gevallen waarin verschillen-

de vakken elkaar raken en gedeeltelijk overlappen. Soms komen dezelfde vakbegrippen in

een verschillende betekenis voor, zoals 'geïsoleerd' bij natuur- en aardrijkskunde. In

figuur 8.2 zijn begrippen vertneld die in de observatieperiode van zo'n zeven weken in

verscheidene vakken aan bod kwamen.

Figuur 8.2 Centrale begrippen die in verschillende vakken tegelijk aan de orde zijn

Aardrijkskunde Scheikunde Natuurkunde

Biologie bacteriën oplossen
oppervlakte diarree - Norit
oppervlak[e-vergroting oppervlakte-vergroting

Aardrijkskunde waterzuiveren stijging warme lucht
filtreren condenseren
regen - destilleren (warm-water)bron
smelten isoleren
condenseren kuns[matig
fase

Scheikunde condenseren
fase
absorberen
smelten
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Docenten leggen uit eigen beweging bij dergelijke begrippen geen relatie over vakken
heen. De biologiedocent is de enige die blijk geeft van alertheid op dit punt, wanneer ze
in de docentenkamer de scheikundedocent vraagt of hij het begrip emulgeren al heeft
uitgelegd. Noch in de antwoorden van de leerlingen op de toetsen, noch in hun inbreng in
de les blijkt dat zij zelf deze relaties tussen vakken leggen en uitleg in het ene vak
gebruiken bij het andere vak. De vakken worden als gesloten domeinen beschouwd. Om,
zo lijkt het, te vermijden dat leerlingen vakbegrippen sterk inperken zonder relaties te
leggen met al aanwezige kennis, is hun inbreng in de interactie nodig. Daar bestaat de
beste gelegenheid om te achterhalen welke verbanden zij wel en niet leggen en hun
veronderstellingen waar nodig bij te sturen.

Een tweede, hiermee samenhangende observatie is dat leerlingen vanaf het begin van een
lessenreeks met een inhoudelijke vraag in hun hoofd kunnen zitten. Zo denkt Mehmet bij
aardrijkskunde kennelijk bij het begrip grondwater aan bronwater of mineraalwater. Hij
begrijpt die relatie niet precies en komt daar enkele lessen later op terug. Bij biologie
speelt Mehmet de vraag door het hoofd hoe het nu komt dat je moet overgeven. Dat
vraagt hij in les 1 en hij komt er in les 7 op terug. Bij natuurkunde komt in les 1 en les 5
(een maand later!) de vraag naar zonne-energie van Sedat terug.

In geen van de vakken wordt bij de start van de lessenreeks een poging gedaan om
dergelijke vragen van leerlingen uit te lokken. Boek en docent bepalen wat er over het
thema geleerd gaat worden, de leerlingen krijgen daar geen invloed op. Uit de vragen die
ze bij biologie en aardrijkskunde tijdens de les stellen blijkt echter dat ze wel behoefte
hebben de nieuwe vakkennis met hun alledaagse kennis te kunnen verbinden. De leergang
reikt daar betrekkelijk weinig mogelijkheden voor aan. Bij biologie komen de leerlingen
er nog het meest toe dergelijke vragen te stellen. Dat kan te maken hebben met de
omstandigheid dat de docent uitdrukkelijk uitnodigt tot het zelf inbrengen van vragen.
Ook stelt ze zelf incidenteel vragen om de relatie tussen vakbegrippen en dagelijks leven
te leggen zoals 'waar ken je cement van?'. De aardrijkskundedocent doet dat minder en
de leerlingen beperken hun vragen hier in sterkere mate tot de aangereikte stof. Bij
natuurkunde wordt het stellen van eigen vragen niet aangemoedigd, terwijl de inbreng van
leerlingen in de scheikundelessen bedoeld lijkt om de docent tot enige toelichting op de
leerstof te verleiden. Docenten in een meertalige klas kunnen verwachten dat leerlingen in
hun klas uiteenlopende voorkennis hebben, ook op het talige vlak. Dat zij deze voorkennis
niet peilen bij de overdracht van centrale begrippen is een gemiste kans.

8.2 Commentaren op de inhoud van de lessen

In paragraaf 6.2 en 6.3 is beschreven hoe de meningen van docenten en leerlingen
verzameld zijn via interviews en schriftelijke vragenlijsten. Daarbij werd nader ingegaan
op de uitspraken en oordelen over taalaspecten van de lessen in het algemeen en interac-
tiekenmerken in het bijzonder. In dit hoofdstuk worden de meningen weergegeven over de
inhoud van de lessen. Deze zijn in twee delen bijeengebracht: de inhoud van de de
vaklessen en meer specifiek de inhoud van en voorbereiding op de proefwerken.
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Ten aanzien van de inhoud van de lessenreeksen worden de volgende onderzoeksvragen
besproken:

a. hoe oordelen de leerlingen over de inhoudelijke complexiteit van de vakken en
vinden zij dat de leerstof voldoende wordt uitgelegd?

b. welke keuzes zeggen docenten te hebben gemaakt bij het lesgeven in een meertali-
ge klas, onder andere rond het gebtuik van het schoolboek'?

c. vinden de leerlingen dat ze proefwerken goed kunnen voorbereiden en waaraan
wijten ze eventuele slechte resultaten op proefwerken?

d. wat moeten leerlingen volgens de docenten doen ter voorbereiding van proefwer-
ken en hoe ervaren zij de correctie ervan?

Zowel leerling- als docentuitspraken zijn naast de observaties in de geanalyseerde
lessenreeks gelegd, om zo de volgende slotvraag te beantwoorden:

e. hoe verhouden zich de meningen van leerlingen en docenten ten opzichte van het
in de lessen geobserveerde gedrag'?

8.2.1 De mening van de leerlingen
In de schriftelijke enquête is de leerlingen gevraagd hoe ze de omvang van de stof, de
moeilijkheid en de wijze van uitleg van de leerstof beoordelen, ook in relatie met de
schoolboekteksten. Hun reacties geven een beeld van hun oordeel over de duidelijkheid
van de uitleg door de docenten.

Het oordeel van de leerlingen over de complexiteit van de vijf vakken verschilt. De
meeste leerlingen vinden dat bij biologie en wiskunde de meeste stof wordt behandeld en

het hardst moet worden gewerkt, gevolgd door aardrijkskunde en natuurkunde. Bij
scheikunde hoeven ze het minst te werken. Dit beeld komt overeen met de observaties.

Ook in wiskunde wordt volgens de leerlingen veel stof behandeld, maar dit oordeel

verschilt weinig van dat over de natuurkundelessen.
In de interviews kwamen de leerlingen uit eigen beweging nauwelijks met opmerkingen

over het taalgebruik als complicerende factor in de lessen (6.3). Een gerichte vraag

daarnaar in de schriftelijke enquéte levert de volgende gegevens op.

Tabel 8.3 Leerlingantwoorden op de vraag "De taal van de lessen X vind ik makkelijk"

biologie aardrijksk. scheikunde natuurk. wiskunde
N qo N qo N qo N lo N qo

helemaal eens 12 48 21 84 6 24 6 46 4 31

beetje eens 9 36 3 12 14 56 4 31 6 46

beetje oneens 4 16 1 4 3 12 3 23 2 l5

helemaal oneens - -- - 2 8- - 1 8

Op basis van deze globale vraag springt aardrijkskunde er duidelijk uit als het vak waarin

het taalgebruik het gemakkelijkst gevonden wordt. Van de resterende vakken worden

biologie en natuurkunde als iets gemakkelijker beoordeeld dan wiskunde en scheikunde; in
die vakken is kennelijk nogal wat uit te leggen. Doen de docenten dat in voldoende mate,
luidt daarom de volgende vraag.
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Tabel 8.4 Leerlingantwoorden op de vraag "Docent x legt voldoende de moeilijke woorden ait"

biologie aardrijksk. scheikunde natuurkunde wiskunde
N `~~ N qo N qo N ~~ N y

helemaal eens 16 64 I8 72 3 12 5 39 10 77

beetje eens 7 28 6 24 8 32 5 39 2 l5

beetje oneens I 4- - 9 36 3 23 I 8

helemaal oneens 1 4 1 4 5 20 - -- -

Hier komen de oordelen over de docenten biologie, aardrijkskunde en wiskunde vrijwel
overeen: de betrokken leerlingen zijn in dit opzicht in grote meerderheid positief over de
docenten. Bij natuurkunde variëren de meningen wat meer, terwijl de meerderheid van de
leerlingen negatief oordeelt over de uitleg van begrippen bij scheikunde.
Deze meningen sluiten aan bij de observaties. De biologie-, aardrijkskunde- en wiskunde-
docenten leggen zelf veel uit en geven expliciet ruimte voor vragen van leerlingen, met
name ook tijdens het rondlopen in de klas. De natuurkundedocent legt weliswaar in
betoogvorm het een en ander uit, maar geeft minder gelegenheid voor leerlingen om
vragen te stellen; als hij ingaat op vragen van leerlingen krijgen ze veelal geen gelegen-
heid tot wedervragen en wordt niet gecontroleerd of ze tevreden zijn met het gegeven
antwoord. Bij scheikunde is het onduidelijk wanneer uitleg wordt gegeven en wanneer
vragen mogen worden gesteld. Herhaaldelijk moeten leerlingen verwerkingsopdrachten
maken over niet eerder besproken vakbegrippen.

De leerlingen zeggen hier verder over: "Bij 6iologie zijn wel moeilijke woorden, moet
je nog eens lezen tot het doordringt. Aardrijkskunde is makkelijker. Scheikunde zijn wel
moeilijke woorden, maar je moet gewoon achterin die lijstjes woorden en samenvatting
leren"(Tolga). "Scheikunde wordt ook wel uitgelegd als je het tenminste vraagt", vindt
Saba. Deze laatste opmerking weerspiegelt de constatering dat leerlingen er achterheen
moeten zitten om in de scheikundelessen genoeg uitleg te krijgen.

De tweede vraag naar de kwaliteit van de uitleg is gekoppeld aan de schoolboektekst.
Vanwege de afwezigheid van teksten in het wiskundeboek is dit vak niet bij deze vraag
betrokken.

Tabel 8.5 Leerlingantwoorden op de vraag "Docent x legt de tekst nit het boek goed uit"

biologie aardrijkskunde scheikunde natuurkunde
N qo N qo N `7o N ~o

helemaal eens 18 72 19 76 5 22 4 31

beetje eens 6 24 6 24 2 9 6 46

beetje oneens 1 4 - - 9 39 I 8

helemaal oneens - -- - 7 30 2 15

Ook hier sluiten de meningen aan bij de observaties. De biologie- en aardrijkskundedo-
cent besteden de meeste aandacht aan de teksten uit het boek en de leerlingen zijn
algemeen positief daarover. Bij scheikunde en natuurkunde wordt geen aandacht aan de
teksten geschonken en dat blijken de leerlingen te missen, vooral bij scheikunde. In hun
mondelinge toelichting relativeren de leerlintien echter de ernst van dat gebrek aan uitleg.
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"Scheikunde ti.vordt nooit in 't boek gekeken maar dat is niet erg. Als je een proefwerk
moet leren dan weet je het wel, hoef je alleen samenvatting door te lezen". Het lijkt erop
dat ze tevreden zijn als de docent hen genoeg uitleg geeft om een voldoende te kunnen
halen. Bij natuurkunde is eveneens weinig aandacht voor het boek. Dat neemt niet weg
dat sommige leerlingen de docent goed uitleg vinden geven. Warol zegt "Wat een leraar
in SO mintsten kan uitleggen, legt hij in S minuten uit en nog beter trouwens. Mohamed
zegt over natuurkunde: "Die hoekjes hebben ook kortere uitleg. Meestal staat alles in zo'n
vakje als samenvatting. Tekst lezen thuis is dan makkelijk. De vragen vind je in 't boek,
vaak rrtet zo'n rode streep". Hij maakt duidelijk gebruik van de vormgeving in het boek.

In de interviews is gepeild in hoeverre de leerlingen het belangrijk vinden dat bij de uitleg
in boek en les aandacht gegeven wordt aan wat zij mogelijk al weten, met andere
woorden aan hun eigen voorkennis. De leerlingen zeggen het geen probleem te vinden dat
de schoolboeken noch de docent aandacht besteden aan andere culturen en achtergronden
dan de Nederlandse. Dat is zo vanzelfsprekend voor hen dat ze vragen in deze richting
pas bij langer doorvragen snappen. "Er staan wel Nederlandse namen, maar maakt niet
veel uit. Gaat over Nederland, is niet erg." Over onderwerpen als 'warmte' en 'water'
weten ze wel andere dingen in te brengen: "Als je in Turkije in een dorp komt wel water
uit waterleiding, maarje hebt ook water die van berg komt waar je zo uit kan drinken.
Denk ik bij de les ook wel aan" zegt Mehmet. En Tolga zegt "Bijvoorbeeld bij toerisme
en recreatie dacht ik wel aan Turkije, komen veel toeristen naar zee. Maar maakt me niet
uit dat ie niet vraagt". Mustafa zegt: "Nee, is ook niet belangrijk. Als 't nou in het boek
stond, zou ie meer over vertellen. In vierde jaar vragen ze misschien wel meer over
Arabische landen. Marokko heeft fosfaat. En daar hebben wij verstand van. "

Als volgende stap is de leerlingen tevens gevraagd naar hun mening over de verwerkings-
opdrachten: de vragen uit het boek en de proeven.

Tabel 8.6 Leerlingantwoorden op de vraag "!k vind de vragen uit het boek makkelijk orn te
maken"

biologie aardrijkskunde scheikunde natuurkunde wiskunde
N ~o N qo N ~ N ~o N qo

helemaal eens 16 64 17 71 6 24 7 54 7 54

beetje eens 8 32 7 29 10 40 3 23 3 23

beetje oneens - -- - 5 20 3 23 3 23

helemaal oneens 1 4- - 4 16 - -- -

Zowel binnen vakken als tussen vakken tekenen zich uiteenlopende meningen af over de
moeilijkheid van vragen uit het boek. Bij biologie en aardrijkskunde vindt men die vragen
het gemakkelijkst te maken, maar een derde van de leerlingen vindt de vragen toch niet
uitgesproken simpel. Bij natuurkunde en wiskunde wordt nog sterker getwijfeld of de
vragen wel zo eenvoudig zijn. De grootste moeilijkheden met de vragen uit het boek
ondervinden de leerlingen bij scheikunde, waar vier leerlingen het zelfs uitgesproken
oneens zijn met de stelling. Dit is opmerkelijk omdat de methodemakers in hun opzet de
vaktaalontwikkeling bewust aandacht hebben willen geven; de rol van de docent lijkt
cruciaal in het realiseren van die opzet. Bij wiskunde worden de vragen door sommige
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leerlingen in de interviews moeilijk genoemd, ook al staat er niet veel tekst in: "moet je
eerst een ktivartiertje uitvissen wat er staat en dan kan je pas de opdracht maken".

Of het maken van vragen moeilijk is hangt natuurlijk samen met de uitleg die eraan
vooraf is gegaan. De opmerkingen van de leerlingen corresponderen ook hier met de
observaties. Ze zeggen hierover: "Net is béter als je tekst uitgelegd krijgt voordat je
vragen moet maken. De uitleg bij biologie is goed, dan weet je hoe je opdrachten moet
maken. " zegt Tine. "Bij scheikunde wisten we laatst niet wat stollen betekende, dan slaan
we dat over. 't Is een bepaalde kookpunt of zo". Daar hebben meer leerlingen problemen
mee: "Bij scheikunde staat nooit in de tekst. Of alleen een heel klein kort sttckje, en dan
hebben we geen uitleg gekregen", klaagt Malika. "Bij scheikunde staat achterin wel een
lijst maar als je vragen rnaakt moet je zelf gaan lezen. Is wel moeilijker, heb je nooit van
gehoord", zegt Mohamed. Een andere factor die de complexiteit beïnvloedt is de plaats
waar het antwoord gevonden kan worden: al dan niet in de tekst. "Als ik 't makkelijk vind
hoef ik niet in de teks7 te kijken bij huiswerk tnaken. Aardrijkskunde is makkelijkste tekst,
komt een vraag staan antwoorden er direct achter" vindt Mustafa.

Tabel 8.7 Leerlingantwoorden op de vraag "De vragen uit ltet boek worden in de klas goed
uitgelegd "

biologie aardrijksk. scheikunde natuurkunde wiskunde
N qo N q N qo N qa N I~

helemaal eens 12 48 21 84 6 24 6 46 10 77

beetje eens 8 32 3 12 11 44 3 23 3 23

beetje oneens 2 8 1 4 6 24 4 31 - -

helemaal oneens 3 12 - - 2 8- -- -

Over aardrijkskunde en wiskunde zijn de leerlingen in dit opzicht het meest tevreden. De
klas is op dit punt minder unaniem tevreden over de biologielessen. Dit kan samenhangen
met het feit dat slechts een selectie van vragen wordt besproken. Bij aardrijkskunde
worden alle gemaakte vragen besproken volgens een vast procédé. Bij wiskunde kunnen
de leerlingen telkenmale zelf aangeven welke opdrachten zij besproken willen zien. Bij
biologie echter worden niet alle gemaakte opdrachten besproken en ook volgens wisselen-
de procédés: soms uitgebreid, soms beknopt. De leerlingen kunnen in principe zelf
aangeven welke vragen ze lastig vinden, terwijl de docent tijdens haar rondgang ter
controle van het huiswerk ook let op blijkbaar lastige opgaven. Toch is dat geen garantie
voor een afdoende bespreking van de vragen.

Het minst tevreden zijn de leerlingen over de natuurkunde- en vooral de scheikundeles-
sen. Daarin speelt ook blijkens de observaties de bespreking van gemaakte vragen een
marginale roL Het is geen vast punt in de lesopbouw, zoals het dat wel is bij vooral
aardrijkskunde en wiskunde. "In de les moet je wel goed opletten en vragen nakijken.
Want als je gaat [eren leer je meestal ook van die oefeningen dus eh moet je wel goeie
antwoorden hebben, " zegt Tolga. Een inspectie van de schriften leert dat niet iedereen dat
zo goed in de gaten heeft: juist bij scheikunde zijn de schriften slecht verzorgd en kunnen
deze bij veel leerlingen vermoedelijk niet als bron bij het leren van het proefwerk dienen.
Malíka realiseert zich dat wel: "Als je de vragen niet gemaakt hebt kan je niet leren bij
scheikunde".
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Met betrekking tot de scheikunde- en natuurkundelessen is ook gevraagd of de leerlingen
de functie van de proeven en demonstraties voldoende menen te begrijpen en toereikende
instructies krijgen voor de uitvoering van de proeven.

Tabel 8.7 Leerlingantwoorden op de vragen
a. Ik snap goed waar praktikumopdrachten (c.g. proefes in de klas) voor bedoeld zijn.
b. Ik snap goed hoe ik praktikumopdrachten moet uitvoeren

scheikunde natuurkunde
vraag a vraag b vraag a
N qo N qo N q

helemaal eens 8 32 8 32 7 54

beetje eens 14 56 12 48 5 39

beetje oneens 1 4 4 l6 I 8

helemaal oneens 2 8 2 8 - -

De leerlingen zijn wat aarzelend over de functie van de proeven, vooral bij scheikunde.
Hoewel bij natuurkunde de proeven steeds zijn ingebed in de uitleg van de nieuwe stof, is
de functie ervan toch niet uitgesproken helder. Ook over de wijze waarop ze bij scheikun-
de zelf proeven moeten uitvoeren, twijfelen de leerlingen. Daarover is in de les geen
expliciete uitleg gegeven. Tijdens de uitvoering zelf gaat de docent niet in op de functie
van de proef, maar let hij voornamelijk op de technische aspecten, zoals het gebruik van
materialen. Samira vindt dat de instructies voor de proeven beter uitgelegd moeten
worden: "Scheikunde moet meer over de proeven zeggen, daar staan van die moeilijke
tivoorden in, dan snap je niet watze bedoelen".

8.2.2 De mening van de docenten
Na deze meningen van leerlingen komen nu de docenten aan het woord. Ook hen is
gevraagd naar de complexiteit van de stof en naar de factor taal daarin.

De leerstofonderdelen die in de geobserveerde lessen zijn behandeld, beoordelen de
docenten niet als uitzonderlijk moeilijk of makkelijk, ze zijn representatief voor de
gemiddelde leerstof in deze klas. In 6.2 is vermeld dat alle docenten de leesvaardigheid
en woordenschat van leerlingen beperkt vinden. Ze doen vervolgens uiteenlopende
uitspraken over de oplossingen die ze gekozen hebben om de leerstofoverdracht in deze
meertalige klas desondanks te laten slagen. Bram en Dirk praten in termen van 'versim-
pelen' en concretiseren van hun eigen taalgebruik: Bram noemt in dit verband de lengte
van zititten en Dirk het gebruik van moeilijke woorden. Gert-Jan spreekt in termen van
'begrippen op verschillende manieren uitleggen'.

Een essentieel verschil tussen de benaderingen ligt in de wijze waarop de docenten met
lastige teksten omgaan. Bram laat bewust de teksten in het schoolboek buiten beschou-
wing en geeft in plaats daarvan eigen uitleg. Hij zoekt de versimpeling ook in de selectie
van oefenvragen. Ook Henk vervangt uitleg in het boek door eigen woorden. Gert-Jan
heeft een uitgesproken mening over het lezen van scheikundeteksten: hij beschouwt het
niet als zijn taak leerlingen daarbij te ondersteunen. Helga en Dirk hebben daar een
andere mening over.
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Bram (natuurkunde)
Qua beleving is het onderwerp 'warmte' natuurlijk eenvoudig maar qua naamgeving niet.
Je zit met allerlei ... Ga maar na geleiding stroming straling isolatie, er zitten heel wat
woorden in die voor hun wat meer betekenis moeten gaan krijgen. Nou dat is lastig denk
ik. Die woorden gebruiken ze niet in het dagelijks leven. Als ze ze wel gebruiken,
gebruiken ze ze misschien in een andere betekenis. (...) Ik denk dat he[ toch eerder zit in
een eh stof overbrengen in begrijpelijke taal. De stof die kunnen ze wel begrijpen als het
maar een beetje in simpele bewoordingen is aangebracht, niet te lange zinnen, concreet,
dan kunnen ze er goed mee overweg. Op het moment dat het oubolliger wordt en langer
wordt kunnen ze daar niet mee uit de voeten. Dat is iets wat ik ontzettend januner vind,
maar goed wat een landelijke trend aan het worden is is dat men steeds meer tekst gaat
bedenken voor vragen en dat is om de indruk te wekken dat men het beter uit wil leggen,
ofwel omschrijven of een bepaalde context wil aangeven, maar in feite test men niet meer
het onderwerp maar de leesvaardigheid van leerlingen. En dat is natuurlijk een van de
dingen waarvan ik zeg, ja wat moet je daar nou mee. Ik probeer het in de onderbouw [och
een beetje te doorbreken door het simpel te houden.
(...) Het boek is eigenlijk gebaseerd op twee of wel meer uren in de week. Ik gebruik het
boek echt als hulpmiddel ervoor, voor de plaatjes voor de vragen, dat ze het nog eens een
beetje terug kunnen vinden op een andere manier bij de samenvatting enzovoorts. Voor
de rest eigenlijk niet. (...) Ik gebruik alleen die vragen uit het boek waarvan je zegt o,
daar kunnen ze vrij makkelijk het antwoord op bedenken. De vraag moet gedeeltelijk als
reproduktie gezien worden, een klein beetje als toepassing. Vragen die erg veel daar
buiten gaan die sla ik over. Of vragen die de leerstof die ik niet behandeld heb die sla ik
over. Maar er zitten ook een heleboel vragen bij waarvan ik denk of het is te moeilijk of
het kost teveel tijd, dan sla ik het over.
Die teksten gebruik ik eigenlijk niet , omdat het vrij ... ik ben er vrij snel doorheen
gewoon. Dat is ook een beetje de opdracht. Je moet vrij snel werken ermee. Het is weinig
maar als je de hoofdzaken op het bord ziet en ik verwijs naar het boek. (...) [k denk dat
de taal van het boek gewoon te moeilijk is, te lange zinnen. Het is gewoon te moeilijk.

Wiskundedocent Henk vindt de taal van zijn (wiskunde)boek veel te lastig. Hij gebruikt
daarom naar eigen zeggen minder vaktaal in zijn lessen en zoekt de oplossing dus net als
Bram in het vereenvoudigen van het taalgebruik, wat de uitleg van het schoolboek
vervangt.

Henk (wiskunde)
het is vaak veel te moeilijk. Veel te moeilijk. Ik zeg jongens, ik zal even vertalen wat er
staat. Ze bedoelen dit.
MH: Iu je lesseu gebruik je minder vaktaal dan in het boek.
Ik? Ja. Omdat ik dat eruit gooi. Daarom houd ik ook mijn hart vast voor die BAVO. Mijn
hart vast. (..) Ik heb voorbeelden gezien van de brugklas. Maar dat zijn verhaaltjes. En
juist daar waar een verhaaltje plaatsvindt, daar vallen de leerlingen op een verschrikkelijke
manier door de mand. Want ze begrijpen niet waar het om gaat. Ze kunnen uit het
verhaaltje niet halen wat ze nodig hebben. Dat heb je in een tweede klas al als ik het over
een functie heb. Als ik zeg, wat is het bereik van. Of wat is eh het beeld van dat en dat.
Dat ze dat kunnen omzetten in een sonunetje. Dat gaat niet. En dat is dan taal.

De observaties bij de scheikundedocent laten zien dat ook hij geen aandacht besteedt aan
de schoolboekteksten. Hij motiveert die keuze op een andere manier dan zijn collega's
Bram en Henk:
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Gert-Jan (scheikunde)
Ik ben voor de klas gaan staan met mijn eigen achtergrond. De universitaire opleiding. En
dan ga je voor een klas staan en dan merk je in een keer van ze snappen helemaal niet
wat je zegt. Dus dan begin je je aan te passen. En in no time praat je de taal die de
kinderen begrijpen. En weet je als je een moeilijk woord gebruikt dat je of een omschrij-
ving of vijf andere synoniemen moet geven. En dat heb ik daarna niet meer veranderd. Ik
kan natuurlijk niet een Nederlands woord gebruiken, vijf synoniemen geven, nog een
keer omschrijven, en daarna houdt het bij mij ook op. En als ze het dan niet snappen,
weten, dan kan ik het ook niet uitleggea Maar dat komt natuurlijk heel weinig voor.
(...) Het punt al die boeken is dat de tekst eigenlijk voor het grootste gedeelte overbodig
is. Want de meeste kinderen lezen dat toch niet.
MH: je leest het in cle klas eigenlijk ook niet?
Nee, ik zit er niet om voor te lezen. Ik ben Moeder de Gans niet. Ik moet toch wat anders
doen. Nee, ik lees weleens een stukje voor ja. Maar dat is meer als ik zelf niet precies
weet wat daarin staat. Want dan ja van eh. Van dit soort dingen. Ook gassen kunnen
geabsorbeerd worden. En dan lees ik dat even voor. Maar ik laat ze nooit zelf lezen .(..)
Ik geef ze geen Nederlands. Als ik dat moet gaan doen dan kom ik natuurlijk nooit verder
dan de helft van dat boek. (..) Ik bedoel, ik kan dus niet wat hier op een gegeven
moment op een studiemiddag heb moeten doen dat zo allemaal woordelijk gaan vertalen.
Daar heb ik geen tijd voor. Ik bedoel ik moet gewoon dit boek uit hebben.

Net als Bram verwijst Gert-Jan naar de tijdsdruk als een van de motieven om weinig
aandacht aan teksten te besteden: 'ik moet er snel doorheen', 'gewoon het boek uitheb-
ben'. Daarnaast spreekt uit zijn uitspraken de opvatting dat uitleg niet zijn verantwoorde-

lijkheid is.
Dirk en Helga kiezen in hun aardrijkskunde- respectievelijk biologielessen een andere

oplossing en besteden wèl aandacht aan de teksten. Ze vinden op zich hun leerboeken
geschikt voor de leerlingen, al zien ze wel de noodzaak om de teksten expliciet uit te

leggen. Dirk is zelfs 'gek op teksten lezen'. Helga voelt zich evenzeer verantwoordelijk
voor goed tekstbegrip van de leerlingen en heeft door betrokkenheid bij enkele ontwikkel-
projecten een manier gevonden om met de schoolboekteksten te werken.

Helga (biologie)
Echt met ze de boeken doorlezen, dat heb ik vroeger nooit gedaan. Ik gaf dan een stuk
uitleg en dan als er een stukje tekst was dan liet ik de kinderen zelf lezen. Maar echt
gezamenlijk het boek lezen dat heb ik eigenlijk pas gedaan na de taalprojecten op school.
(...) Met die aanpak zou ik wel in alle klassen willen werken, maar dat lukt niet altijd
even goed.
Over het boek ben ik verder wel tevreden. Het zijn lappen teksten. En zulke begrippen als
'de grote boosdoener' en 'versnellen van processen', nou ja. Als ze het niet weten kunnen

ze het toch nog begrijpen denk ik. Ik vind het niet echt alleen lappen teksten. Maar niet te
moeilijk Nederlands of zo. Ik vind wel dat het goed besproken is. 't Zijn wel geschikte
boeken, vooral ook voor zelfstandig werken. En belangrijke begrippen die zijn vaak

schuingedrukt. En die komen ook weer terug in de vragen. Tekst en vragen sluiten
meestal goed aan. En als je ze dan ook aanleert dat ze ook naar de tekening kijken, en dat

ze ... Ja, ik vind het wel geschikt. Wat ik moeilijk vind aan het boek is dat ja, het nog
kleurrijker had kunnen zijn. Maar het is wel nodig om erover te praten en te zorgen dat ze

het echt begrijpen.

Dirk (aardrijkskunde)
Ik ben over het boek wel tevreden. Dit deel is vrij duidelijk. Een opbouwend verhaal.Al-
leen struikelen ze over woorden waar je niet op verdacht bent. Dit onderwerp begrijpen ze
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over het algemeen ook wel. Ze weten van het nieuws wat er aan de hand is met het
milieu, dat het water vervuild is, dat de grond vervuild is. 't Is een actueel onderwerp,
ook die zure regen bijvoorbeeld. Ze zien ook wel eens beelden van overstromingen in
arme landen. Misschien zitten er een paar lastige dingetjes in, die waterzuivering bijvoor-
beeld.
(...) Soms is de vraagstelling van de opdrachten heel onduidelijk. En dan struikelen ze
daar echt over. Dat moet ik dan uitleggen. (...) Als ik de teksten niet uitleg ben ik bang
dat ze een hoop missen. De hoofdzaken geef ik dan nog eens in dictaat (...). Verder ga je
in je eigen taalgebruik vanzelf rekening houden. Voordat je moeilijke woorden gebruikt.
Ik betrap mezelf er wel eens op dat ik zeg "Nou deze excessen kunnen niet gebeuren" en
dan denk ik, ja dat begrijpen ze toch niet. Je krijgt de neiging bij elk woord uitleg te gaan
geven.

8.3 Commentaren op de proefwerken

In hoofdstuk 7 is beschreven welke inhoudelijke eisen aan het eind van de lessen aan de
leerlingen worden gesteld. Het aantal vakbegrippen en de daarbij getoetste semantische
relaties verschillen sterk. Ook de relatie tussen de proefwerkvragen en de in de les
behandelde oefenvragen loopt uiteen. Kort samengevat: bij biologie wordt het grootste
aantal vakbegrippen getoetst met een grote variatie aan semantische relaties; bij dit vak
lijkt het minst sprake van reductie van leerstof tot reproduktie van eerder gegeven
aantekeningen en oefenvragen. Bij aardrijkskunde, scheikunde en natuurkunde is het
aantal getoetste begrippen betrekkelijk gering en is voornamelijk reproduktie van de
betekenis van geïsoleerde begrippen het doel. Bij wiskunde is sprake van een ander type
opdrachten, waarbij geen sprake kan zijn van reproduktie.
De analyse van de resultaten op de proefwerken wijst erop dat leerlingen veelal in het
boek of dictaat gebtuikte frasen reproduceren en zelden eigen formuleringen opschrijven.
De gestelde vragen lokken dergelijk reproduktief gedrag kennelijk uit. Bij hun beoorde-
ling lijken de docenten herhaaldelijk onduidelijke formuleringen erg mild te beoordelen.

8.3.1 De mening van de leerlingen
De leerlingen is gevraagd of ze wisten hoe ze een repetitie voor de betreffende vakken
moesten leren en waar ze slechte resultaten op die proefwerken aan weten.

Tabel 8.8 Leerlingantwoorden op de vraag "Een repetitie of S.O. leren voor .. vind ik makkelijk"

biologie aardrijksk. scheikunde natuurkunde wiskunde
N "Io N olo N ~ N `~o N ~Jo

helemaal mee eens l2 48 16 64 8 32 5 42 7 54

beetje eens 7 28 8 32 9 36 6 50 5 39

beetje oneens 5 20 1 4 5 20 1 8 0 -

helemaal oneens I 4 0 - 3 12 0 - 1 8
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Het leren van aardrijkskunderepetities vinden de leerlingen het gemakkelijkst, natuurkun-
de vinden ze niet altijd zo makkelijk. Bij biologie aarzelen meer leerlingen, terwijl ze
scheikunde het lastigst vinden.

Uit de interviews met de leerlingen spreekt dat ze zeer calculerend huiswerk en
proefwerken leren. Ze weten wat nodig is om een voldoende te halen en welk type vragen
hen te wachten staat. Dat neemt niet weg dat ze lessen waarin echt wat geleerd wordt wel
waarderen. Zo zegt Amrah: "Echt goeie lessen zijn toch wel biologie en wiskunde, want
daar werk je aan een stuk door en proppen leraren alles in je hoofd ". "Biologie rnoet je
goed opletten in de klas. Bij scheikunde hoeft dat niet, moet je alleen de samenvatting
leren. Als je een dag ziek bent bij wiskunde loop je meteen achter. Iedereen let op ", zegt
Tolga. Uit dit laatste antwoord blijkt ook een relatie tussen de leerdoelen en de participa-
tie van leerlingen in de les.

Ondanks dit calculerende gedrag komt het natuurlijk voor dat een proefwerk slecht wordt
gemaakt. Waar wijten de leerlingen dat aan'? Als oorzaken van tegenvallende resultaten
konden leerlingen meer gegeven mogelijkheden aanktuisen en daar zelf oorzaken aan
toevoegen.

Tabel 8.9 Leerlingantwoorden op de vraag " Als ik een laag cijfer krijg korru dat door... "

biologie aardrk. scheikunde natuurk. wiskunde
N ~o N qo N qo N q N `I

niet goed geleerd 9 35 14 54 9 35 4 44 4 36

wist niet wat ik moest leren 2 8 2 8 1 4 2 22 0 -

niet geleerd en te moeilijk 1 4 4 15 6 23 2 22 2 18
onderwerp

te moeilijk onderwerp 6 23 1 4 5 19 l 1 I 5 46

kon antwoord niet goed op- 2 8 1 4 2 8 0
schrijven

overige redenen 6 23 4 15 3 12 0

Als hun repetitiecijfers tegenvallen ligt dat meestal aan henzelf, menen de leerlingen: ze
hebben het proefwerk niet goed geleerd. Ze geven zelden aan dat ze niet weten wat ze
moesten leren. Enkele leerlingen noemen problemen met het formuleren van de antwoor-
den, maar dat zijn er niet veel. De complexiteit van de stof wordt vooral genoemd bij
wiskunde, scheikunde en iets mindere mate bij biologie. Biologie is het vak waarin de
meest complexe semantische relaties worden getoetst; de gemiddelde scores op de tweede
toets waren betrekkelijk laag. Wiskunde doet een beroep op specifieke redeneer- en
rekenvaardigheden. De scores op de wiskundetoets lopen sterk uiteen; diverse leerlingen
begrijpen de stof duidelijk niet. Dat scheikunde ook als lastig wordt aangeduid is echter
opvallend in het licht van de behaalde resultaten. Driekwart van de klas haalt daarin
immers een voldoende. Mogelijk hangt dit samen met het gokken van de leerlingen: de
toetsing lijkt enigszins een loterij waarin tevoren niet vast staat wat de uitkomst zal zijn,
gegeven de antwoorden en beoordeling daarvan.
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8.3.2 De nTening van de docenten
In de interviews is ook gevraagd naar de opvattingen van de docenten over de moeilijk-
heid van de leerstof in de onderzochte lessenreeks, over de doelen, de wijze van toetsen,
de toetsresultaten en de correctie daarvan. Opvallend is dat de docenten zelf praten in
termen van 'voorgekauwd', 'gewoon leerwerk' waarmee ze aangeven dat ze bewust
aansturen op reproduktie van de aangereikte kennis. Uit hun verklaring van tegenvallende
resultaten komt naar voren dat ze het proefwerk eerder beschouwen als controle op de
inzet van leerlingen dan als test of deze de inhoud van de ]eerstof begrepen hebben. Hun
ideeën over de manier waarop leerlingen het proefwerk (moeten) leren zullen daar straks
nog meer licht op werpen.

Bram (natuurkunde)
Dit is een van de makkelijkste onderwerpen. Door de jaren heen stel ik ongeveer dezelfde
proefwerkvragen en het vraagniveau is niet echt veranderd. Over de resultaten ben ik
altijd wel tevreden, ik heb 't gemiddelde niet uitgerekend, maar je voelt dat wel. Ik heb
weleens het gevoel van dit is ontzettend slecht gemaakt en dan heb ik wel een idee hoe dat
komt. Dan komt het toch omdat ik het te snel gedaan heb of bepaalde dingen gevraagd
heb waarin te grote stappen gemaakt zijn maar eigenlijk gebeurt me dat niet. Ik geef soms
wel eerder te makkelijke repetities als te moeilijke.
Ik geef open vragen, maar het antwoord is vrij gesloten om de simpele reden dat ze
eigenlijk die vragen voor een groot gedeelte voorgekauwd gekregen hebben. Ze kunnen dit
vrij redelijk leren.

Dirk (aardrijkskunde)
Zo'n vraag over de kringloop dat is gewoon leerwerk. Over het algemeen zijn het toch
wel leervragen eigenlijk. Het is niet echt dat je zegt dat ze door moeten denken. Het zijn
eigenlijk gewoon weetvraagjes, wat, hoe, hoeveel en dat soort dingen. Ze hoeven echt niet
verder door te denken, conclusies te trekken of zo. (...) [k geef vragen die echt uit de
tekst komen of uit de aantekeningen.

Henk (wiskunde)
Ik geef geen hoge cijfers nee. Dat niet. En ja, het wordt slecht gemaakt. Ik heb wel aan-
wijsbare redenen ja. Heel aanwijsbaar. Niet goed opletten. Dat is het punt. Als ik les geef,
ik zie overal wat er gebeurt. Ja, ik zie ook wel een heleboel dingen niet, ik zie in mijn
ooghoek die zit naar buiten te kijken, die zit in zijn agenda te bladeren. Die zit dat te
doen.lk zeg er wel veel wat van. Maar je kunt er niet altijd wat van zeggen, want dan
blíjf je constant maar waarschuwen en verbieden en dit. Ik laat ze dus wel merken dat ik
het gezien heb. En dat ze daarom resultaten halen die niet zo goed zijn. Of ze hun huis-
werk niet maken. Of afgeraffeld hebben het huiswerk.

Gert-Jan (scheikunde)
Ze moeten de begrippen kennen. Een aantal vakbegrippen, daar moeten ze de definities
van kennen. Ze moeten weten wat dat is.
MH: die vragen in het boek lijken van een hoger niveau dan wat je vraagt op de repetitie.
Weet ik (...) Zo'n vraag 'hoe kun je suiker uit suikerbieten halen' in het boek
kun je gewoon niet in onze klas vragen. Je kan het wel vragen, maar dan kun je net zo
goed meteen iedereen een vier geven. (..) Ja maar alleen het feit dat ze moeten gaan
denken van suikerbieten malen. Dan moeten ze het nog eens op gaan lossen. Dan moeten
ze filtreren en dan nog eens indampen. Dat zijn vier stappen. Nou ik denk als kinderen
twee stappen doen, dat je daar dan tevreden over kunt zijn. Dus dan kan ik zeggen van:
Hoe kun je uit zeewater zout halen? En dan kunnen zeggen van: je neemt zeewater. Je
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verdampt het water. Die stap kunnen ze nemen. Maar niet in enen vier stappen die ze
allemaal zelf moeten maken. Balancerend op de rand van de afgrond.
MH: je stelt 'm wel.
[k heb hem behandeld (...). Maar die vragen zijn gewoon te moeilijk vind ik. Ik bedoel,
ik loop toch tien jaar mee, dus ik denk dat ik daar toch wel een beetje kijk op heb. (...)
Als ik in mijn klas kijk en ik heb zes onvoldoendes dan zeg ik: dat vind ik acceptabel.
Van de 27 leerlingen zes onvoldoendes. Kijk, je moet zoiets hebben, je moet, vind ík, zo
zal het ongeveer gaan. 20- 25`I~ is vaak een vijf een vier of vijf. Dat kan ik niet in
procenten uitdrukken, maar twee of drie met een vier. Dat is gewoon altijd. En dan een
stuk of drie vier ook met een vijf. En dan een hele moot met een zes tot zeven. En dan
een aantal die hebben een acht of een negen. Dat is ongeveer de verdeling die ieder jaar
weer terugkomt. (...) Aan de hand van cijfers kun je ook zien of leerlingen gewoon
minder gewerkt hebben.

Helga heeft in informele contacten tussen de lessen door aangegeven dat de leerstof het
volgend jaar onderdeel van het examen biologie is. Daarom hecht ze eraan deze stof
uitgebreid door te nemen en te toetsen. In het interview merkt ze daarover verder het
volgende op.

Helga (biologie)
't Proefwerk is vooral een kwestie van leren, 't zijn geen aparte denkvragen. Dat
proefwerksluit goed bij het boek aan, het zijn dezelfde vragen maar anders geformuleerd.
Die open vragen op het s.o. (schriftelijke overhoring, MH) geven meer inzicht in hoe ze
formuleren. Dat wil ik ook wel weten, niet alleen die meerkeuze.

Wat doen de leerlingen volgens de docenten om het proefwerk voor te bereiden? Hun
antwoorden op deze vraag en hun commentaar daarop geven nadere informatie over de
lesdoelen. Bij aardrijkskunde, scheikunde en natuurkunde wordt duidelijk hoezeer
reproduktie van kennis het lesdoel vormt. Bij biologie streeft de docent diepergaand
begrip van de stof na en een actíevere rol van de leerling in de controle van de eigen
voortgang.

Gert-Jan (scheikunde)
O, dan doen ze dit. Dan pakken ze dat boek, en dan kijken ze naar het hoofdstuk. En
daar staat samenvatting boven. En dat lezen ze dan twee keer. En dan denken ze, nou, ik
heb nu voor mijn repetitie geleerd. Dat doen de meesten. En dan degenen die een acht of
negen halen, die lezen het hele hoofdstuk door. Want ik doe gewoon dit. Ik zeg, op een
repetitie op een gegeven moment, stel ik zo'n vraag he, die ik hieruit haaL In de bergen is
de lucht zuiver. Wat bedoelt men daarmee? Dat staat gewoon in hun schrift. Dan kun je
zo zien of ze het geleerd hebben. Kinderen die hard werken, die anderhalf uur aan de
repetitie zitten, wat ik normaal vind als je repetitie hebt, die geven het antwoord. De rest
ja die dat hier, of die een goed geheugen hebben. Maar als je alleen maar de samenvatting
doet, dan mis je dat soort dingen.
MH: Heb je daar aan het begin van het jaar aanwijzingen voor gegeven? Bij mij moet je
bij een repetitie dat en dat doen?
Wat moeten we leren voor de repetitie? Dan zeg ik alles. Ja, hoe bedoelt u alles? Alleen
de samenvatting? Nee, ik zeg toch alles. En dan zeg ik dus dat ik gewoon vragen uit het
boek ook haal. Maar iemand die goed de samenvatting leert, heeft ook wel een zeven
hoor. Waarschijnlijk ook wel een acht.
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Bram (natuurkunde)
wat ik aanneem dat ze doen is dat schrift doornemen of de samenvatting van het boek
doornemen, maar dat ligt geloof ik wat lastiger. Maar dat ze het schrift in ieder geval
goed doornemea En wat ik zou willen dat ze doen is dat ze in het boek nog even de
vragen bekijken en nog een keer maken en dan kijken in hun schrift of de vragen kloppen.
Dat is eigenlijk het enige. (...) De teksten uit het boek hebben ze dus niet nodig. Als ze
geen boek zouden hebben en ze zouden het uit een schrift leren dan hebben ze de vragen
niet die in het boek staan, dan zouden ze het in principe naar mijn mening eigenlijk ook al
moeten kunnen.

Helga (biologie)
Wat ze moeten doen is eigenlijk de tekst nog een keer doorlezen. Gewoon globaal lezen.
Alleen tnaar doorlezen. En de vragen voor zichzelf nog een keer beantwoorden. En ín het
schrift nakijken of ze de antwoorden hebben. Dat zeg ik altijd. Of ze het doen is iets
anders. En daarna de samenvatting leren. Gewoon nadat dat gebeurd is de samenvatting
van buitenaf, de hoofdlijn. En zich controleren, vragen zelf stellen. Of ze die kunnen
beantwoorden. En daarna kunnen ze nog een keer de diagnostische toets maken om te
kijken. Die hebben ze dan al gedaan. Nog een keer als oefening. Dat zou een optimale
voorbereiding zijn. Maar in de praktijk hoor ik van de leerlingen dat ze dat niet zo doen.
De meesten die leren dat nog een keer van buitenaf. Soms kijken ze dan nog weleens naar
de tekening en een groot aantal maakt dan nog wel de diagnostische toets om te controle-
ren. Om zichzelf te controleren. Ik heb ook van leerlingen gehoord die gewoon de
diagnostische toets uit hun hoofd leren. Omdat ze denken, nou, zoiets komt ongeveer
weer. Maar ik heb niet precies een overzicht van hoe nou iedereen precies leert. Jij hebt
met ze gepraat. Heb je daar iets over gevraagd? Dat zou interessant kunnen zijn.

Dirk (aardrijkskunde)
[k zeg vaak neem alleen de vragen door en je aantekeningen. Dat is het eigenlijk. Ik geef
nooit vragen zomaar over de tekst. In de HAVO ga ik dat wel doen, een s.o.-tje geven als
ze een stuk hebben moeten lezen, maar op de MAVO krijg je paniek. Vragen, aantekenin-
gen dat kunnen ze gewoon leren. Als je stukjes tekst opgeeft ben ik bang dat ze de helft
niet oppikken. Soms hebben ze ook wel dingen in de les opgepikt die ze interessant
vinden. Daar hoeven ze dan thuis minder aan te doen.

Henk (wiskunde)
Een leerling die niet goed in wiskunde is, die moet in mijn idee elke dag tien minuten en
dan liefst de stof die ik vandaag behandeld heb vanmiddag thuis, liefst tien minuten. Dat
hoor je zo vaak. Als u he[ uitlegt snap ik het. Ik kom thuis, ik snap het niet meec Maar
dan gaan ze pas de dag daarna of twee dagen, omdat ze dan pas dat huiswerk hebben, dan
gaan ze daarmee aan de slag. Ik zeg, wat is nou tien minuten voor een vak waar je
moeite mee hebt! Ik zeg iemand die daar goed ín is, die hoeft dat niet. Die doet dat ook
niet. Tien minuten sommetjes doen die ze al behandeld hebben, waarvan het goede ant-
woord en de uitwerking in hun schrift staat, om die gewoon aan te kijken, van kan ik dat
nog maken. Dat denk ik. Ik denk ook dat het heel goed zou zijn als die kinderen niet zo
gek veel thuis zouden moeten maken. Dat dat op school zou gebeuren. Maar ja, dat is een
hele andere ontwikkeling. (...) Met het boek hoeven ze nie[ zoveel te doen. Ze moeten de
vragen maken. Eventueel als er wat voorbeelden in het boek staan mogen ze die erbij
pakken. En mijn voorbeelden die ik gegeven heb. (..) Kijk, ik heb zoals hier eh kijk dit is
natuurlijk heel belangrijk voor ze. Dat ze die vier vaste punten die elke keer maar weer
terugkomen, dat ze dat steeds in de gaten houden. Dat heb ik dus ook laten opschrijven
een keer. Ik zeg, daar gaat het steeds om. Elke keer als er staat: teken een parabool. Die
vier punten die moet je consequent doen.
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Bij analyse van de proefwerkresultaten bleek dat docenten gebrekkig en onduidelijk
geformuleerde antwoorden soms niet consequent beoordelen. Sommige van dergelijke
antwoorden krijgen het voordeel van de twijfel. Van die twijfel en vaak coulante
opstelling zijn ze zich wel bewust en ze zien dat als inherent aan het werken in meertalige
klassen. Als ze taalgebruik in hun beoordeling verdisconteren noemen ze specifieke
correctheidseisen: zo noemt Dirk correcte spelling en Gert Jan het correct gebruik van
lidwoorden. Leerlingen geven niet altijd antwoorden in de vorm die de docent eigenlijk
wenst, maar slechts een enkele docent noemt de moeilijkheden bij het opschrijven van het
antwoord als oorzaak van slechte proefwerkresultaten.

Dirk (aardrijkskunde)
Het mooiste zou zijn als ze bij bijvoorbeeld zo'n begrip als 'irrigatie' een hele beschrij-
ving zouden geven.(...) Ze kunnen slecht een eigen antwoord formuleren. "Kunstmatig
water aanvoeren" dat is gewoon uit het boek geleerd, maar in eigen woorden beschrijven
dat lukt ze niet. Ik ben nogal gauw geneigd in hun gedachtenwereld te denken. Vroeger
rekende ik het dan fout. Ze leren het gewoon uit het boek, en als ze het toch zelf proberen
dan ben ik nu zover dat ik denk ze proberen het, dan reken ik het goed over het alge-
meen. Of er moet echt iets onzinnigs staan. Maar ik denk vaak, in feite bedoelt hij het
goed, maar als je echt goed gaat lezen zou iemand toch fout rekenen wat hij opschrijft. Ik
heb nle[ iemand in de clinch gelegen over het Mavo-4 examen. Een mededocent van een
andere school moest mijn werk nakijken. Ik heb nog nooit van mijn leven zo moeten
onderhandelen. Ik zeg, ik begrijp dat hij het goed bedoelt. Maar probeer dat maar eens uit
te leggen aan iemand die van een school komt waar alleen maar Nederlandse kinderen
zitten. (...) Bij proefwerken kijk ik, laat ik eerlijk zijn, naar bepaalde spelfouten. Nog
geeneens naar werkwoordsfouten en dat soort dingen, maar meer als ze schrijven 'blijf'
met ei. Dat corrigeer ik dan maar verder kijk ik vooral naar de vakinhoud, want anders
moet je je ook met het Nederlands gaan bezighouden.

Helga (biologie)
Ik stel expres open vragen op de overhoring. En dan bekijk ik wel of ze de vakbegrippen
in degoede context weergeven. Waar ik uit zie of ze het eigenlijk begrepen hebben. Veel
kinderen leren antwoorden woordelijk uit het boek, dan weet je nog niet of ze het goed
begrepen hebben. En sonunige kinderen schrijven maar iets op. Dat slaat nergens op. Dan
hebben ze de zinnen gewoon omgedraaid. Ze hebben het gewoon niet begrepen. Maar
soms twijfel ik wel. Meestal beantwoord ik daarom eerst voor mezelf de vragen en dan
geef ik de kernbegrippen op. Want anders raak ik zelf in de war. Wat moet er in? Daar
geef ik punten voor en dan ga ik daarna pas nakijken.

Henk (wiskunde)
Bij toetsen zijn kinderen weleens wanhopig. Wat bedoelen ze, zeggen ze. Dan geef ik
gewoon geen antwoord op het vraagstuk, maar dan zeg ik, ze willen dat je dit gaat doen.
(..) Ze halen dingen door elkaar. 'Bereiken hun uiterste waarde'. Dat gooien ze door
elkaar. Van mag ik dan dat opschrijven. Nog even die steun hebben van: is het goed
genoeg als ik dit alleen maar opschrijf. Dan weet ik wel, dan kan ik wel zeggen ja het is
goed genoeg, maar dan hebben ze het begrip weer niet door. Dan moet ik toch weer
terugvallen van het gaat hier en het gaat daar om. Ja maar, als ik het nou zo opschrijf. [k
denk ja, in godsnaam dan maar, het is goed.

Bram (natuurkunde)
Het gebeurt wel eens dat ik twijfel over wat er staat. Ze bedoelen het goed, maar het
staater niet en dan wil ik er toch wel wat voor geven. Maar ik geef open vragen waarop
het antwoord vrij gesloten is. Om de simpele reden dat ze eigenlijk die vragen voor een
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groot gedeelte voorgekauwd gekregen hebben. Dan kan er weinig mis gaan. (...) Soms
merk je uit de antwoorden dat je uitleg niet goed was. Bijvoorbeeld bij die vraag 'wat is
het verschil tussen stroming en straling' dan geven ze dat voorbeeld van het krijtje. Dat
was me ter plekke ingevallen, maar ik had 't toch ook op het bord gezet en 't staat ook in
het hoek.

Gert-Jan (scheikunde)
Ja wat ze er soms van brouwen. Ze husselen altijd 'die' en 'dit' door elkaar terwijl dat
toch zo simpel is in het Nederlands. En raar gebouwde zinnen, met het onderwerp
achteraan en werkwoord vooraan en tussenin nog wat bijvoeglijk naamwoorden. Het is een
goede doel zeggen die kinderen hier he. Het is een goede doel ja. Grote boek. (..)
Kinderen die geen goed Nederlands spreken die zeggen inderdaad goede cijfer. Heb ik een
goede cijfer. Nee, je hebt geen goed cijfer. Dat is toch geen Nederlands. Als ze iets met
een t of een d schrijven en het is fout dan maak ik er wel een opmerking over. Ze
schrijven ook wel vaktermen verkeerd, zoals 'desteleren' in plaats van 'destilleren', maar
dat is ongeïnteresseerdheid en luiheid. Of 'moneculen' in plaats van 'moleculen'. Soms
gebeurt dat ook in de les. Dan hebben ze 't over 'reuk' in plaats van 'geur' en dat neem je
dan onbewust wel eens over. Zeg ik bijvoorbeeld 'reukstoffen', ja dat komt ik bereid nooit
m'n lessen voor dus ik schrijf dat niet precies op. Ik ga soms meedoen met die kromme
zinnen.

8.4 Samenvatting van commentaren op de inhoud van de lessen

De interviews en enquëtes onder de leerlingen maken duidelijk dat de verschillen die zij
aangeven tussen de vaklessen en vakdocenten, vrij nauwkeurig sporen met de geobser-
veerde verschillen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de omvang van de leerstof en voor de
mate waarin moeilijke woorden worden behandeld in de les, al dan niet met expliciete
verwijzingen door de docent naar tekst en oefenvragen. Als er daarbij veel uitleg van
schoolboekteksten, woorden en opdrachten gegeven wordt, waarderen leerlingen dat
positief. Als er daarentegen weinig van dergelijke uitleg voorkomt, beoordelen ze dat
negatief. Bij natuurkunde maakt de gestructureerde uitleg van de docent het gebrek aan
toelichting op de schoolboektekst kennelijk goed, terwijl die mondelinge toelichting bij
scheikunde ontbreekt of op onverwachte momenten gegeven wordt, wat leidt tot een
behoorlijk kritische beoordeling door de leerlingen. Aardrijkskunde wordt als vak gunstig
beoordeeld: de doelen zijn beperkt, de bespreking van tekst en vragen is uitgebreid en op
in een vast patroon gestructureerd. Bovendien is er in dit vak veel ruimte voor het stellen
van vragen. Leerlingen weten ook goed wat ze moeten doen bij het leren van een
proefwerk. Ook bij de andere vakken weerspiegelt hun oordeel de geobserveerde
werkwijze op deze punten.

De docenten verklaren in de interviews hun werkwijze. Uit hun uitspraken spreekt ook
op dit aspect een verschil in rolopvatting, net als in de opvattingen over de noodzaak van
inbreng van leerlingen (6.2.3). Dat verschil is het duidelijkst tussen de scheikundedocent
en de andere vier docenten. De scheikundedocent ziet het niet als zijn taak om de
schoolboektekst begrijpelijk te maken voor de leerlingen, dat dienen zij zelf thuis te doen.
Hij noemt dat een kwestie van werken. De andere docenten voelen zich verantwoordelij-
ker voor de leerstofoverdracht, al kiezen ze een verschillende aanpak. De natuurkundedo-
cent kiest ervoor, de lastige schoolboektekst niet te gebruiken en ook de wiskundedocent
vervangt de uitleg in het boek door een uitleg in eigen woorden. De docenten biologie en
aardrijkskunde vinden wel da[ zij zelf een relatie tussen de verschillende beschikbare
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bronnen voor het leren moeten leggen en de tekst expliciet moeten bespreken, omdat de
leerlingen anders teveel zouden missen. Het kan zijn dat hier beider betrokkenheid bij de
ontwikkelprojecten op de school (2.3.1) van invloed is.

Uit de uitspraken van de docenten blijkt dat zij zich bewust zijn van het reproduktieve
karakter van hun lessen en toetsen: repetities zijn vooral controles van leerwerk en toetsen
niet of nauwelijks het inzicht van leerlingen in de stof. Met name de scheikunde- en
natuurkundedocent stellen zich tevreden met het weergeven van kernbegrippen uit de
samenvatting van het boek en verengen bewust de doelen die in het lesmateriaal worden
nagestreefd via de selectie van oefenvragen en de keuze van proefwerkvragen. Ook zijn
de docenten zich bewust van de soms problematische beoordeling van gebrekkig geformu-
leerde antwoorden. Dit is inherent aan het werken in meertalige klassen, spreekt uit hun
verklaring.

Uit de observaties blijkt dat bij de uitieg van de leerstof weinig relaties worden gelegd
met de buitenschoolse context, welke relaties op zichzelf de inbreng van leerlingen
zouden kunnen bevorderen. Uit de interviews met de docenten wordt duidelijk dat zij niet
allen de noodzaak van activering van voorkennis inzien. Ze refereren aan hun jarenlange
ervaring waardoor ze menen te weten wat lastig is en moet worden uitgelegd. Anderzijds
lijkt er enige schroom te bestaan in het stellen van vragen aan de leerlingen juist door de
onbekendheid met hun achtergronden. Dirk, de aardrijkskundedocent, is zich wel bewust
van verschillen tussen watervoorzieningen in derde-wereldlanden en Nederland. Hij vraagt
leerlingen echter niet naar verschillende ervaringen in de landen van herkomst. Bram
neemt die rol van de leerlingen over en meent dat zij misschien wel hebben gezien dat in
'warme landen' tuinslangen met water in de zon worden gelegd om dat water op te
warmen; hij vraagt niet of dat ook echt een bekend beeld is.

Er worden zo kansen gemist om de leerlingen actiever bij de leerstof te betrekken en
om nieuwe kennis aan aanwezige te verbinden. Een andere verklaring ligt in praktische
beslommeringen. Zo bedacht de aardrijkskundedocent dat een bezoek aan de waterzuive-
ring vlak bij school nuttig zou zijn, maar voerde dit plan niet uit. De biologiedocente
wilde een videofilm van het spijsverteringskanaal laten zien, kon die niet snel genoeg
vinden en liet het plan varen.

De leerlingen geven overigens aan dat zij de uitdrukkelijke verbinding met hun eigen
voorkennis niet missen. Daar gaat het boek ook niet over, dus die aandacht voor andere
ervaringen is niet nodig, redeneren ze. Ook in andere opzichten beoordelen ze de
werkwijze in de vijf vakken vanuit efficiëntieoverwegingen: zo vinden ze weliswaar dat
de scheikundedocent te weinig het boek uitlegt, maar voor de repetitie is het uit het hoofd
leren van de samenvatting voldoende en is begrip van de tekst niet noodzakelijk.

In deel IV zullen nu conclusies worden geformuleerd waarin zowel de geobserveerde
kenmerken van de interactie in de vaklessen, de inhoud ervan, als de meningen van
betrokkenen zijn verdisconteerd.
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9. CONCLUSIES EN IMPLICATIES

Dit afsluitende hoofdstuk bestaat uit vier onderdelen. Allereerst worden conclusies
getrokken ten aanzien van de gehanteerde onderzoeksopzet (9.1) en ten aanzien van de
resultaten van het onderzoek (9.2). Deze bevindingen worden vervolgens in het perspec-
tief geplaatst van de eerder besproken literatuur rond de ontwikkeling van schoolse
taalvaardigheden, om zo de implicaties voor de theorievorming op dit terrein vast te
stellen en aanbevelingen voor nader onderzoek te formuleren (9.3). Ten slotte volgt een
bespreking van de resultaten in het licht van de onderwijspraktijk, waarbij aanbevelíngen
worden gedaan ter verbetering van dat onderwijs (9.4).

9.1 Conclusies inzake de gehanteerde onderzoeksopzet

Deze paragraaf bevat een evaluatie van de gekozen opzet van het onderzoek, de dataver-
zameling en de analysewijze. De bespreking betreft achtereenvolgens de analyses van
opgenomen en getranscribeerde lessen, de analyse van proefwerken en de verwerking van
interviews en enquêtes. De paragraaf eindigt met een bespreking van de beperkingen van
het onderzoek.

9.1.1 De interactieanalyses
Dit verkennende onderzoek naar interactie in vakonderwijs in een meertalige klas werd
opgezet als een gevalsbeschrijving van enkele lessenreeksen aan een Mavo-3-klas met een
hoog percentage tweede-taalleerders. De keuze voor deze opzet is verantwoord in 2.2 en
2.3. In 2.4 is beschreven hoe de dataverzameling heeft plaatsgevonden en welke analyse-
wijze is gevolgd. De belangrijkste gegevens vormen de transcripten van geobserveerde
lessenreeksen in vijf schoolvakken, de daarbij gemaakte proefwerken en gehanteerde
leermiddelen, alsmede interviews en enquêtes onder docenten en leerlingen.

De verzamelde data met opnames van integrale lessenreeksen vormen een omvangrijk
gegevensbestand met alle kenmerken van spontane mondelinge interactie. Een eerste
conclusie die kan worden getrokken is dat het mogelijk blijkt om lessen op een gedetail-
leerd niveau op interactiekenmerken te onderzoeken, zonder de les als organische eenheid
los te laten. Het coderingssysteem, mede gebaseerd op het werk van Lemke (1982) en
Sinclair 8z Coulthard (1975), ordent transcripten hiërarchisch in achtereenvolgens
lesfragmenten, beurtreeksen, zetten (initiaties, reacties, evaluaties) en uitingen. De
uitingen zijn als kleinste eenheid tevens voorzien van codes met betrekking tot spreker en
functionele en linguïstische kenmerken. De opnames zijn getranscribeerd met gebruikma-
king van de CHAT-conventies, de coderingen zijn via een edit-programma toegevoegd.
Deze gegevens zijn vervolgens met behulp van een eigen computerprogramma in een
SPSS-bestand omgezet (zie hoofdstuk 2.5). Linguïstische kenmerken van de afzonderlijke
uitingen, maar ook van specifieke sprekers zijn met behulp van het CHILDES-programma
(MacWhinney 1995) geanalyseerd.

Deze bewerking van de verzamelde data voor statistische analyse is weliswaar zeer
arbeidsintensief, maar de werkwijze werpt duidelijk vruchten af. Door deze bewerking
van de gegevens zijn namelijk kenmerken van de interactie binnen en tussen alle niveaus
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onderling te relateren. Kenmerken van uitingen kunnen bijvoorbeeld gerelateerd worden
aan het type lesfragment waarbinnen ze voorkomen. In hoofdstuk 4 kon daardoor de
samenhang tussen lesfragmenten en de initiatieven van leerlingen en docenten duidelijk
worden, terwijl in hoofdstuk 5 de relatie tussen lesfragmenten en de intensiteit van de
interactie aan het licht kon komen. Een globale analyse op lesniveau had dergelijke
verbanden niet zichtbaar gemaakt.

Ook maakt de gevolgde aanpak het mogelijk om tot een systematische vergelijking van
interactiepatronen tussen verschillende vakken te komen. Juist omdat kenmerken van
interactie blijken te variëren tussen uiteenlopende stadia van een les, is het zinvol om
gedragingen van docenten niet op het globale niveau van complete lessen te vergelijken,
maar binnen vergelijkbare contexten, in casu lesfragmenten. Zo ontstaat een genuanceer-
der beeld van de communicatie die afzonderlijke docenten hadden met de groep leerlingen
waarom het in dit onderzoek ging.

Verschillende analysematen blijken bij uitstek bruikbaar om kenmerkende patronen in
vaklesinteractie aan te geven. Ten eerste de verdeling van uitingen van docenten en
leerlingen over verschillende lesfragmenten, ter bepaling van de inbrengverhoudingen.
Ten tweede de verschillende typen beurtreeksen, onderverdeeld in docent-initiatíeven en
leerlinginitiatieven met als functies elicitatie, begripscontroles, informatieven en directie-
ven. Het absolute aantal van deze beurtreeksen en het aandeel van uitingen van docenten
respectievelijk leerlingen in die beurtreeksen geeft aanwijzingen voor de mate waarin de
participanten onderling contact zoeken. Een derde relevante maat is de lengte van
beurtreeksen in zetten, die als indicatie van de intensiteit van de interactie kan gelden. Als
zet gelden een of ineer uitingen die een initiërende, reagerende of evaluerende functie
binnen een beurtreeks hebben. Ten vierde blijken verschillen relevant in de voornaamste
functies van uitingen, te weten informerend, vragend, terugkoppelend, interactieregule-
rend dan wel directief. In het licht van de aard van betekenisonderhandelingen is in dit
onderzoek nader gekeken naar de aard van de terugkoppeling door de docent en het type
vragen gesteld door leerlingen. Tenslotte is op het niveau van uitingen de verhouding
vastgesteld tussen inbrengstimulerende en inbrengremmende signalen van de docent.

Met al deze maten is door verbinding van de gegevens aan diverse lesfragmenten een
genuanceerd en systematisch beeld van de interactiepatronen in een willekeurige les te
geven en dit te vergelijken met andere lessen. De maten blijken elkaar bovendien te
versterken waar het de karakterisering van het interactieklimaat in de klas betreft.

In vakonderwijs is de instructietaal een belangrijk instrument bij de overdracht van
leerinhouden. Voor het onderzoek naar dit onderwijs is daarom niet alleen de vornl en
functie van de interactie relevant, maar ook de inhoud. In diverse publikaties, besproken
in 1.3, wordt namelijk een onderlinge afhankelijkheid tussen interactiepatronen en
cognitieve doelen gesuggereerd (o.a. Van Lier 1988). In 7.1 is uiteengezet hoe deze
inhoudelijke dimensie in de analyses is uitgewerkt. De afgenomen proefwerken zijn als
criterium gehanteerd bij de bepaling van centrale begrippen in de lessenreeksen. Het
aantal getoetste begrippen en de daarbij bevraagde semantische relaties geven een
indicatie van de cognitieve complexiteit van de leerstof in de lessenreeks. Toch is deze
maat alleen daarvoor ontoereikend: de toetsing en daarmee de cognitieve complexiteit is
namelijk niet los te zien van het voortraject. Analyse van dat voortraject kan duidelijk
maken hoe pregnant de centrale begrippen zijn en in hoeverre de toetsvragen een beroep
doen op reproduktie van kennis dan wel op het zelfstandig leggen van verbanden en het
onder woorden brengen daarvan.
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Bij de analyses is daarom nagegaan welke signalen leerlingen hebben kunnen krijgen
voor het belang van centrale begrippen. Daartoe zijn leermiddelen onder andere onder-
zocht op het voorkomen en de accentuering van deze begrippen in de schoolboekteksten,
in de samenvatting in de schoolboeken en de oefenopdrachten in de leergang. Ook de
moeilijkheidsgraad van de oefenopdrachten is daarbij vastgesteld. In de lesprotocollen is
nagegaan of centrale begrippen expliciet zijn uitgelegd, hoe vaak ze zijn voorgekomen, of
er dictaat over gegeven is en of de betreffende oefenvragen in de les behandeld zijn. De
CLAN-programma's van CHILDES boden hulp bij de localisering van de begrippen in de
transcripten en de kwantitatieve analyse ervan. Ten slotte zijn ook de werkschriften van
de leerlingen geïnspecteerd om na te gaan hoe zij de centrale begrippen daarin hanteren.
Deze instrumenten gezamenlijk geven aan, welke bronnen de leerlingen in principe ter
beschikking hebben bij de voorbereiding van proefwerken.

Het relateren van de centrale begrippen aan typen beurtreeksen moest duidelijk maken
in hoeverre er gezamenlijk in de klas over de centrale leerstof gesproken werd, op wiens
initiatief en binnen welke lesfragmenten. Deze maat levert inzicht in de receptieve dan
wel produktieve beheersing van de centrale begrippen die docenten nastreven bij de
leerlingen. Wanneer daarbij docenten en leerlingen over en weer vragen stellen ter
verduidelijking, ter begripscontrole of ter verdere verdieping van de stof, zijn dergelijke
sequenties op te vatten als betekenisonderhandeling. In dit onderzoek is deze term
gehanteerd waruteer er sprake is van langere sequenties ter verduidelijking van begrippen,
die uit verscheidene zetten van docent en leerlingen bestaan. Informatie over de frequentie
en de inhoud van dergelijke onderhandelingssequenties draagt bij aan inzicht in de
samenhang tussen interactiekenmerken en de doelen van de lessenreeks.

9.1.2 De proefiverken
Bij de analyse van de proefwerkvragen zijn de antwoorden van de leerlingen en de
correctie en becijfering van de docenten op twee manieren geanalyseerd. De cijfers zijn
per proefwerkvraag ingevoerd als SPSS-bestand. De antwoorden zelf zijn per geval
bekeken op inhoud, formulering en gehanteerde correctienormen. Deze benadering geeft
inzicht in de globale klasseprestaties; prestaties van individuele leerlingen zijn niet nader
onderzocht. Een vruchtbare werkwijze was vervolgens de speurtocht naar factoren die
slechte resultaten van de klas op specifieke toetsvragen zouden kunnen verklaren. Dit
leverde onder meer aanwijzingen op voor de invloed op proefwerkresultaten van bepaalde
interactiekenmerken en van discrepanties tussen mondelinge uitleg door de docent en
schriftelijke uitleg in het schoolboek.

De proefwerken geven nauwelijks inzicht in de mate waarin de leerlingen de stof zijn
gaan begrijpen. Daarvoor waren de toetsvragen te sterk beperkt tot reproduktie van
kennis. VVeI zeggen de proefwerkcijfers uiteraard veel over het uiteindelijk schoolsucces
van de leerlingen. Voor het vak wiskunde was de gehanteerde werkwijze overigens niet
biuikbaar: de aard van de getoetste vaardigheden verschilde daarvoor te sterk van die in
de andere vier vakken. Aanvankelijk was het de bedoeling om de gegeven schriftelijke
antwoorden op de toetsen ook op kenmerken van produktief taalgebruik te analyseren.
Daarvoor bleken deze data echter ongeschikt, omdat het er te weinig waren en leerlingen
nauwelijks aangezet werden tot produktief taalgebruik. Een ander type eindtaak dan wel
tussentijdse schrijfopdrachten aan de leerlingen hadden een dergelijke analyse wellicht
beter mogelijk gemaakt.
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9.1.3 De interviews en enquëtes
De gesprekken met de individuele docenten vormden een nuttige bron van inzicht in
achterliggende motieven voor de gehanteerde werkwijze. Dit instrument had nog beter
kunnen worden gebruikt wanneer het mogelijk was geweest voorlopige bevindingen
tijdens de analysefase nogmaals aan de docenten voor te leggen. Daarmee hadden meer
specifieke uitspraken over interactieroutines uitgelokt kunnen worden.

De gesprekken met tweetallen leerlingen gaven vooral inzicht in de aspecten die zij
belangrijk vinden in vaklessen. De schriftelijke enquêtes met de per vak gespecificeerde
vragen leverden daarnaast veel en vergelijkbare uitspraken op over de verschillende
geobserveerde vakken. De antwoorden van de leerlingen gaven aan dat ook voor
leerlingen het onderscheid belangrijk is tussen docenten die wel of geen schoolboekteksten
uitleggen, bij wie je wel of geen vragen kunt stellen enzomeer. Bovendien bleken de
leerlingen verschillen tussen interactieroutines bij de diverse docenten te melden die sterk
overeenkwamen met de geobserveerde verschillen. Deze leerlingenquétes en -interviews
vormden zodoende een nuttige bron van inzicht in lesroutines in verschillende schoolvak-
ken.

9.1.4 Beperkingen van itet onderzoek
In de opzet van het onderzoek is er bewust voor gekozen om de inbreuk op het normale
onderwijs tot een minimum te beperken. Daarom is bijvoorbeeld niet gewerkt met video-
opnamen. Evenmin zijn eigen instrumenten ingezet om de effecten van het onderwijs op
taalvaardioheíd en begripsontwikkeling te bepalen. Deze keuzes vormen tegelijkertijd
beperkingen van de studie. Het ontbreken van beeldmateriaal van de geobserveerde lessen
maakte het onmogelijk om non-verbale communicatie in de analyses te betrekken. Tijdens
de observaties zijn opvallende aspecten daarvan weliswaar genoteerd, zoals het uitblijven
van het opsteken van vingers op een verzoek daartoe, of juist veel van dergelijke
verzoeken om de beurt. Dergelijke gegevens zijn vermoedelijk te onsystematisch
opgetekend en daarom slechts als aanvullende gegevens benut.

Voorafgaand aan de observaties is de voorkennis van leerlingen omtrent de vijf thema's
niet gepeild, omdat dit hun gedragingen in de lessen had kunnen beïnvloeden. Toch zou
een eigen meetinstrument voor de beginsituatie van de leerlingen, waaronder een peiling
van de aanwezige woordenschat op de vijf thema's, inzicht hebben toegevoegd aan dit
onderzoek. Ook het inzetten van een eigen maat voor leersucces naast de proefwerken,
zoals bijvoorbeeld een samenvattingstaak na elke les, zou vermoedelijk interessante
bevindingen hebben opgeleverd. Op basis van de nu beschikbare gegevens is het moeilijk
een uitspraak te doen over de taalvaardigheids- en begripsontwikkeling van de leerlingen
in de onderzoeksperiode en de individuele verschillen binnen de klas. Zulke uitspraken
zijn wel mogelijk in termen van formeel schoolsucces zoals uitgedrukt in proefwerk-
punten.

De opzet van het onderzoek maakt het ten slotte niet mogelijk om de factoren 'docent'
en 'vak' te onderscheiden: door de structuur van het voortgezet onderwijs vallen deze
samen. De geobserveerde werkwijzes van docenten kunnen daarom zowel met de persoon
samenhangen als met het gegeven vak en zelfs met het specifieke thema binnen de
geobserveerde lessenreeksen. Ook de klas zelf kan uiteraard een factor zijn geweest die
de werkwijze van de docenten mede heeft beïnvloed.

Dit neemt niet weg dat de gevolgde onderzoeksaanpak veel inzichten in struktuur,
functie en inhoud van interactie in vaklessen aan een meertalige klas heeft opgeleverd. De
belangrijkste resultaten worden nu achtereenvolgens besproken.
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9.2 Conclusies met betrekking tot de resultaten

9.2.1 Kenmerken van interactie in vaklessen: lesopbouw
Leerlingen die bij het luiden van de schoolbel een lokaal binnenstappen hebben een
globaal beeld van wat er gaat gebeuren (hoofdstuk 3). Vakken hebben tamelijk vaste
structuren waar het gaat om lesfragmenten en communicatievormen. Docenten geven
bovendien veelal aan wat er gaat gebeuren en markeren overgangen met eigen, vaste
formuleringen. Een dergelijke werkwijze kan als gunstig worden beschouwd voor tweede-
taalleerders. Zij kunnen hierdoor de les overzien en weten op welke momenten ze uitleg
kuruien verwachten, hun schrift en pen ter hand moeten nemen, en wanneer ze vragen
kunnen stellen. Niet alle docenten hanteren een dergelijke basisopbouw konsekwent. Met
name de docent scheikunde valt hier uit de toon, bij wie herkenbare momenten ontbreken
waarop nieuwe stof wordt uitgelegd.

Ook is er variatie tussen vakken in de koppeling tussen lesfragmenten en communicatie-
vormen. In de literatuur wordt de triadestructuur (Docent-initiatief, Leerling-respons,
Docent-evaluatie) als kenmerkend voor communicatie in onderwijs beschouwd (zie
bijvoorbeeld Ehlich et.al. 1993). Deze structuur kenmerkt echter slechts bepaalde lesfrag-
menten. Het is vooral de klassikale verwerking van gemaakte oefenvragen waarin deze
triadestructuur evident naar voren komt. Het gebruik ervan binnen andere lesfragmenten
is meer persoonsgebonden. Zo gebruikt de biologiedocent deze communicatievorm ook bij
tussentijdse begripscontroles tijdens uitleg van nieuwe stof. In alle vakken komt het
docentbetoog veel voor, waarin een docent langere tijd aan het woord is, slechts kort en
incidenteel onderbroken door eigen vragen of vragen van een leerling. De natuurkundedo-
cent heeft een sterke voorkeur voor deze vorm: meer dan 80~I van de interactie valt
onder deze manier van communiceren. Het spreekt voor zich dat het gebruik van deze
basisvorm weinig ruimte geeft tot inbreng van leerlingen.

Tijdens uitleg van nieuwe stof komt bij aardrijkskunde en biologie een typisch schoolse
communicatievorm voor, die door Lemke (1992) de 'externe tekstdialoog' wordt
genoemd: de schoolboekauteur spreekt bij voorlezen van de schoolboektekst als het ware
als stem van buiten in de klas mee. Onderwijsleergesprekken zijn bij alle vakken uiterst
zeldzaam in de geobserveerde klas.

9.2.2 In6reng en initiatief
Het is een bekend gegeven dat docenten aanmerkelijk meer aan het woord zijn tijdens
lessen dan leerlingen. Chaudron (1988) noemt een verhouding van circa 65qo van de
docent tegenover 35q van de leerlingen. Een dergelijke getalsmatige dominantie is ook in
de geobserveerde lessen te constateren: gegeneraliseerd over de lessenreeks leveren
docenten tussen de 70 en 87q van het aantal uitingen (3.3). Wanneer deze inbrengver-
houding voor afzonderlijke lesfragmenten wordt nagegaan, ontstaat een genuanceerder
beeld. Tijdens de uitleg van nieuwe stof varieert de verhouding tussen 70~30q en 88I12q
De leerlingen leveren echter meer inbreng tijdens niet-klassikale verwerkingsopdrachten,
daar schommelt de verhouding in de vijf vakken tussen 60~40~o en 74126`70. Niet alleen
verschillen de inbrengverhoudingen tussen docenten en leerlingen, ook binnen de groep
leerlingen is de inbreng niet gelijk verdeeld. In de klassikale momenten zijn het steeds
dezelfde vijf leerlingen die samen ruim de helft van alle leerlinginbreng leveren. Welis-
waar is in studies als van Ellis et.al. (1994) en Van den Branden (1995a) aangetoond dat
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ook het beluisteren van interactie en betekenisonderhandeling leerzaam kan zijn, maar de
gelegenheid tot eigen taalproduktie en docentevaluatie is voor de meeste leerlingen in de
klas wel zeer minimaal. In de niet-klassikale momenten komen ook diverse andere
leerlingen dan de vijf genoemde aan het woord. De gelegenheid tot contact met de docent
buiten klassikale momenten is dus vooral van belang om een groter aantal leerlingen de
kans te geven actief te participeren in de les.

Scheve inbrengverhoudingen vallen niet samen met even ongelijke verhoudingen in
initiatief van docent en leerlingen. Zo blijkt de natuurkundedocent wel enorm te domine-
ren in aantal uitingen ten opzichte van de leerlingen (zij leveren samen slechts 13~ van
alle uitingen), maar desondanks is 29qo van de interactie in de klas voortgekomen uit
leerlinginitiatieven. Weinig inbreng hebben is dus niet hetzelfde als weinig invloed hebben
op de inhoud van de interactie (4.2).

In ditzelfde vak, natuurkunde, blijkt ook een onderscheid zinvol tussen het uitlokken
van interactie door de docent zelf en het honoreren door de docent van initiatieven van
leerlingen. De natuurkundedocent doet zelf vrijwel geen poging om met leerlingen aan de
praat te komen; zijn initiatieven betreffen informatieven en directieven en geen vragen aan
leerlingen. Wanneer leerlingen echter een vraag stellen, geeft hij daarop wel een relatief
uitgebreide reactie. Bij de andere docenten ligt die verhouding tussen docentelicitaties en
leerlingelicitaties wat meer gelijk. Dat beeld wordt bevestigd bij het bekijken van docent-
en leerlinguitingen naar initiatief waaruit ze voortkomen: bij natuurkunde komt het
merendeel van de leerlinguitingen voort uit eigen leerlinginitiatieven, terwijl bij biologie
en aardrijkskunde ongeveer evenveel leerlinguitingen voortkomen uit docent- als leerlingi-
nitiatieven.

Het interactieklimaat in de klas wordt aldus gekenmerkt door de mate waarin docent en
leerlingen contact zoeken. Ook de honorering van die pogingen kent eigen patronen, zo
blijkt uit het gemiddeld aantal uitingen in typen beurtreeksen volgend op een inítiatief.
Door de docent aangezette beurtreeksen zijn in de regel langer dan door leerlingen
aeinitieerde beurtreeksen. De patronen hierin vertonen opmerkelijke overeenkomsten
tussen de vijf vakken. Opvallende afwijkingen tekenen de persoonlijke interactieroutines
van de docenten: zo zijn leerling- en docentelicitaties bij natuurkunde aanmerkelijk korter
dan bij andere vakken. Ook blijkt de aardrijkskundedocent begripscontroles meer dan zijn
collega's als didactisch middel te gebruiken.

Op dit analyseniveau levert een koppeling van initiatief aan lesfragmenten wederom een
genuanceerder beeld op van de interactie. Leerlinginitiatieven komen vooral voor tijdens
niet-klassikale verwerkingsactiviteiten. Docenten zoeken actief contact voornamelijk
tijdens de klassikale verwerking, waarbij gemaakte oefenvragen gezamenlijk worden
besproken. Er zijn echter ook docenten die reeds tijdens de uitleg van nieuwe stof contact
met de leerlingen zoeken, met name de biologie- en de aardrijkskundedocent.

'I'enslotte blijkt er in de loop van de lessenreeks geen opvallende verschuiving op te
treden in de momenten waarop en in de mate waarin leerlingen inbreng leveren; alleen bij
natuurkunde blijkt in de laatste les voor het proefwerk opvallend meer ruimte te bestaan
voor vragen van leerlingen.

9.2.3 ~ntensiteit ti-an de interactie
Wanneer binnen een beurtreeks docent en leerling meermalen rondom eenzelfde onder-
werp van beurt wisselen in reactie op elkaar, is de interactie intensiever dan wanneer op
een vraag een lang antwoord volgt. Deze intensiteit van interactie, gemeten in het aantal
zetten per beurtreeks, is van groot belang vanuit taalverwervingsperspectief. Onder die
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condities is de kans immers groot dat zich moditïcaties in zowel het aanbod van de docent
als de taalproduktie van de leerlingen voordoen (Pica 1994). Er zijn diverse voorbeeld-
fragmenten gevonden waaruit inderdaad blijkt dat in latere zetten binnen een beurtreeks
bepaalde misverstanden aan het licht komen, waarna de docent de benodigde extra uitleg
kan geven.

De intensiteit van de interactie verschilt aanzienlijk tussen lesfragmenten en tussen
vakken (4.3). Drie typen lesfragmenten zijn met elkaar vergeleken: uitleg van nieuwe
stof, zelfstandige verwerking en klassikale verwerking. De meest intensieve interactie
vindt plaats tijdens de klassikale verwerking van opdrachten: docentelicitaties bedragen
daarbij gemiddeld tussen de 6(natuurkunde) en ruim 10 (biologie) zetten. Bij wiskunde,
aardrijkskunde en biologie lijkt sprake van omgekeerde patronen in de verschillende
lesfragmenten. Eerder werd al duidelijk dat de niet-klassikale lesfragmenten door
leerlinginitiatieven worden gedomineerd, terwijl de docent de initiatieven neemt in de
klassikale lesmomenten. Maar ook in intensiteit blijkt sprake van een dergelijke balans de
docentelicitaties en -begripscontroles bestaan uit aarunerkelijk meer zetten in klassikale
momenten dan in niet-klassikale, terwijl dat voor leerlinginitiatieven precies andersom

ligt. Ook bij natuur- en scheikunde is dit patroon te ontwaren, maar minder nadrukkelijk
dan bij de overige drie vakken.

De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat het voor leerlingen van groot
belang is om buiten de klassikale momenten gelegenheid te hebben tot persoonlijk contact

met de docent: leerlingen kunnen zelf het onderwerp aansnijden en in de regel volgt een
betrekkelijk intensieve beurtwisseling. A1 eerder werd vermeld dat ook meer verschillende
leerlingen in deze lesfragmenten op eigen initiatief participeren. Juist voor de stillere
leerlingen is deze gelegenheid tot inbreng en intensief contact uiteraard nuttig.

9.2.4 Functionele en forrne[e kenmerken van uitingen
De inbreng van de docenten en leerlingen is binnen alle vijf vakken voornamelijk gericht

op het geven van informatie, al dan niet in antwoord op gestelde vragen (hoofdstuk 5).
Bij docenten is ruim de helft van de uitingen daarop gericht, bij leerlingen iets minder
dan de helft. De functie die bij de docentenuitingen op de tweede plaats komt betreft het
reguleren van de interactie, bij leerlingen gaat het dan om het stellen van vragen. Binnen

die leerlingvragen domineren inhoudelijke vragen. Meestal zijn dat verdiepingsvragen,
maar bij aardrijkskunde bestaat het grote aantal gestelde vragen vooral uit verhelderings-
vragen. Het kan zijn dat er hier een samenhang bestaat met het relatief open interactieklí-
maat in de aardrijkskundeklas, waarbij de docent veelvuldig vragen stelt en ook de

leerlingen vele vragen stellen. Kennelijk hebben de leerlingen behoefte aan dergelijke

verzoeken om herhalingen en andere bevestigingen en krijgen ze er de ruimte voor deze
verzoeken te doen. Bij de andere vakken gebruiken ze de in mindere mate beschikbare
gelegenheid tot vragen stellen in eerste instantie voor verdiepingsvragen. De vergelijking

van identieke lesfragmenten, met name de bespreking van gemaakte oefenvragen, levert
steun voor deze veronderstelling.

Natuurkunde springt er als vak uit. De functionele kenmerken van docent- en leerling-
uitingen weerspiegelen het klimaat in de natuurkundeles, waarbij de docent weinig tot

geen contact met de leerlingen zoekt en hen zodoende niet tot het geven van antwoorden

en intbrmatie aanzet. De docentinbreng is daardoor veel meer dan gemiddeld gericht op

het verstrekken van informatie, de leerlinginbreng veel minder dan gemiddeld. Ook stelt

de docent relatief minder vragen en doen de leerlingen dat relatief ineer.
Ook op dit niveau versterken de maten het beeld dat opdoemt van het interactieklimaat
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in de klas. De verhouding tussen leerling- en docentinbreng, het initiatief tot contact, de
lengte en intensiteit van beurtreeksen en de functieverdeling van de uitingen bevestigen op
uiteenlopende wijze een bepaald beeld van het interactieklimaat in de vaklessen. Op het
niveau van uitingen kan daar tenslotte nog aan worden toegevoegd de verhouding tussen
inbrengstimulerende versus inbrengremmende signalen van de docent naar de leerlingen.
Bij biologie, aardrijkskunde en wiskunde ligt die verhouding op ruim 4:1, bij scheikunde
echter op 1:1. Bij natuurkunde zijn de aantallen van deze signalen zo gering dat het
bepalen van de verhouding weinig zinvol is.

Analyse van linguïstische kenmerken van leerlinguitingen blijkt slechts in beperkte mate
zinvolle informatie te verschaffen met betrekking tot de taalvaardigheid van de leerlingen.
De lengte van leerlinguitingen bedraagt gemiddeld circa vier woorden, en is daarmee
zoals te verwachten veel geringer dan die van de docenten (gemiddeld 7 à 8 woorden per
uiting). Van de leerlinguitingen is een aanzienlijk deel reproduktief van aard, waarbij het
schoolboek als bron wordt geciteerd. Ook zijn er diverse signalen dat leerlingen het zelf
formuleren in eigen bewoordingen zoveel mogelijk uit de weg gaan. De uit te voeren
mondelinge taken blijken niet bewust gericht op het stimuleren van taalproduktie.

Van de geanalyseerde produktieve uitingen wijkt 7q duidelijk af van het standaard-
Nederlands. Het gaat daarbij vooral om lexicale en morfosyntactische afwijkingen. Hierbij
moet wederom bedacht worden hoe weinig verschillende leerlingen actief en uit eigen
beweging deelnemen aan de klasse-interactie. De stille leerlingen geven in de interviews
aan dat zij zich soms te onzeker voelen om zich klassikaal te uiten. Het is daarom goed
mogelijk dat de geregistreerde produktieve uitingen van de taalvaardiger leerlingen
afkomstig zijn en daardoor geen representatief beeld van formele kenmerken te zien
geven.

Als er sprake is van linguïstisch gemarkeerde leerlinguitingen, reageren docenten
voornamelijk op de inhoud. In hun reactie geven ze soms wel impliciete evaluatie in de
vorm van herformuleringen of het gebruik van synoniemen. Fragmenten waaruit blijkt dat
dergelijke impliciete verbeteringen door de leerlingen worden overgenomen, zijn
zeldzaam. Expliciete reflectie van de docent op het taalgebruik van de leerlingen komt
vrijwel niet voor. In die zin weerspiegelt de communicatie het normale beeld van
taalgebruikers in interetnische communicatie. In de interactie zijn wel duidelijke voorbeel-
den van accomodatie door de docent te zien, waarbij vaktermen door alledaagse termen
vervangen worden, zoals het voorbeeld ontspringen - beginnen (7.2.3). Deze observaties
komen overeen met gerapporteerde bevindingen in tweede-taalverwervingsonderzoek naar
interactie tussen moedertaalsprekers en tweede-taalleerders in informele situaties (Deen
1995 ) .

Op dit analyseniveau is tenslotte ook nagegaan, in hoeverre op andere momenten dan
bij gemarkeerde leerlinguitingen expliciet aandacht wordt besteed aan het taalgebruik,
namelijk in de vorm van metalinguïstisch commentaar. Daaruit blijkt dat er slechts
incidenteel iets wordt gezegd over het taalgebruik in de les. Het gaat dan vooral om
aandacht voor de relatie tussen vaktaalwoorden en alledaagse synoniemen en om de
vereiste beknoptheid in formuleringen. Zo wordt uitgelegd wat vaktermen in het dagelijks
taalgebruik betekenen of worden gegeven antwoorden door de docent van een meer
vaktalige omschrijving voorzien, met daarbij een commentaar.

9. 2. S Inhoud van de interactie
Docenten beogen uiteraard primair dat leerlingen in hun vak zich vakinhouden eigen
maken en voldoendes halen op proefwerken. De veronderstelling dat interactie tussen
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docent en leerlingen van belang is voor kennis- en taalverwerving impliceert daarom dat
de inhoud van die interactie gerelateerd is aan de inhoudelijke doelen, i.c. de centrale,
getoetste begrippen van het vak (hoofdstukken 7 en 8).

De centrale begrippen die binnen de vakken worden overgedragen zijn afgeleid uit de
toetsen. Daarbij blijkt niet alleen het aantal centrale begrippen dat getoetst wordt per vak
te verschillen, maar vooral ook de aard van de getoetste semantische relaties en de wijze
van vragen stellen. De toetsing bij biologie verschilt in beide opzichten aamnerkelijk van
die bij aardrijkskunde, scheikunde en natuurkunde: er komen bij biologie niet alleen meer
centrale begrippen aan de orde, maar rond die begrippen worden ook meer onderlinge
betekenisrelaties getoetst van complexere aard. De doelstellingen bij wiskunde zijn
moeilijk te vergelijken met de overige vakken, omdat hier sprake is van toepassing van
aangeleerde vaardigheden en er geen inhoudelijke begrippen als zodanig worden getoetst.

Bij alle vakken vormen de lessen in principe de primaire informatiebron voor leerlin-
gen. Wat er in die lesuren wordt uitgelegd en gedemonstreerd, moet hen duidelijk maken
waar het in de lessenreeks vooral om gaat. De leermiddelen zijn een tweede belangrijke
bron en daarvan zijn het schoolboek en het eigen schrift aanmerkelijk minder vluchtig dan
de mondelinge uitleg van de docent. Regelmatig blijken echter formuleringen in de les af
te wijken van die in het boek en in het proefwerk. Als de schriftelijke tekst niet is bespro-
ken, is het de vraag of de leerlingen dergelijke discrepanties zelf opmerken en correct
interpreteren. Niet alle docenten leggen een direct verband tussen hun uitleg in de les en
de schriftelijke verwoording van de stof in het boek: de biologie- en aardrijkskundedocent
doen dat wel, de overigen niet.

Zowel uit de les als uit het schoolboek kunnen de leerlingen in de regel wel afleiden
welke de centrale begrippen zijn in de lessenreeks. Een belangrijk houvast daarbij vormen
de samenvattingen in de leerboeken en de gemaakte oefenvragen. De frequentie van
gebruik van specifieke begrippen in de lessen is niet altijd een goede graadmeter in dit
opzicht: er zijn begrippen die weinig (of bij scheikunde zelfs in het geheel niet) zijn
voorgekomen in de lessen, maar waarover toch een proefwerkvraag wordt gesteld.

Een opvallende bevinding is dat het voorkomen van de centrale begrippen in de klassikale
interactie geenszins betekent dat leerlingen deze begrippen actief gebruiken. Er is geen
sprake van een toenemende inbreng van leerlingen met betrekking tot deze centrale
begrippen, een enkele uitzondering daargelaten. In de regel wordt van de leerlingen
voornamelijk receptie en hooguit reproduktie gevraagd. Het is met name bij de behande-
lino van gemaakte oefenvragen dat leerlingen ertoe aangezet worden over de centrale
begrippen te spreken, maar daarbij volstaat veelal het reproduceren van delen van de
schoolboektekst. De aardrijkskundedocent geeft dan in de regel zijn eigen commentaar op
de betreffende leerstofonderdelen, en daarmee extra taalaanbod rond de centrale begrip-
pen. De biologiedocente vraagt als enige wel eens om de citaten in eigen woorden weer te
geven. Begripscontroles rond de centrale begrippen zijn in alle vakken uiterst zeldzaam.

Verder komt naar voren dat in de interactie rond de centrale begrippen zelden naar
inbreng van leerlingen uit de eigen ervaring en buitenschoolse werkelijkheid wordt
gevraagd. De inhoudelijke bespreking blijft zeer dicht bij de vakinhoud zoals verwoord in
het boek of door de docent. Het zijn vooral de leerlingen zelf die met hun vragen relaties
leggen naar de alledaagse wereld. Docenten blijken echter zelf weinig te refereren aan de
werkelijkheid buiten het eigen vak en buiten de klas en geven ook niet aan open te staan
voor dergelijke inbreng door de leerlingen. De voorzetten die in leerboeken worden
gedaan voor het verbinden van het schoolvak aan alledaagse keruiis in de vorm van
illustraties en opdrachten worden weinig benut. Ook in vragen van de docent wordt
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leerlingen slechts een enkele keer gevraagd alledaagse ervaringen met betrekking tot deleerstof in te brengen.
Een onverwachte bevinding die de eigen vakgerichtheid van de docent bevestigt, is hetgrote aantal eensluidende centrale begrippen die in dezelfde periode in de geobserveerde

vakken worden gehanteerd. Docenten zijn zich daar niet van bewust en verwijzen niet uiteigen beweging naar gebruik van het betreffende begrip in andere vakcontexten.

De talig meest intensieve interactiemomenten, die als gezamenlijke betekenisonderhande-
ling kunnen worden aangeduid, blijken betrekking te hebben op andere dan de getoetste
begrippen. Deze constatering doet de vraag rijzen of interactie wel noodzakelijk is voor
het bereiken van de lesdoelen: misschien zijn de proefwerkvragen te beantwoorden
zonder dat intensief over de centrale begrippen gesproken is. Analyse van de toetsvragen
wijst in die richting. Bij de meeste vakken zijn de toetsvragen in vrijwel dezelfde vorm in
de les besproken als oefenvraag, zodat de leerlingen de genoteerde antwoorden alleen
maar van buiten hebben hoeven leren. Ook de samenvatting in het leerboek is een veelal
toereikende bron bij de proefwerkvoorbereiding. Uitzondering hierop is het vak biologie.
Daar komen andere, niet eerder in deze vorm gestelde vragen op het proefwerk voor en
worden van centrale begrippen niet alleen eerder expliciet gegeven betekenisrelaties, maar
ook nieuwe f~ormuleringen van betekenisrelaties bevraagd. Bij met name aardrijkskunde,
natuur- en scheikunde lijkt het vooral belangrijk voor leerlingen om de routines van hun
docent te kennen bij het opstellen van proefwerkvragen zodat ze hun proefwerk op
passende wijze kunnen voorbereiden.

Het is niet mogelijk op basis van de toetsresultaten harde uitspraken te doen over de mate
waarin leerlingen zich de beoogde centrale begrippen hebben eigen gemaakt. Hun
antwoorden op de proefwerkvragen geven daartoe slechts vage aanwijzingen. Er moet dus
de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen bij het trekken van conclusies
hierover.

De uitgebreide en relatief complexe toetsing bij biologie leidt tot een behoorlijk aantal
goede antwoorden, waaruit voor diverse centrale begrippen is af te leiden dat leerlingen
niet alleen de meest rechtstreekse, voorbesproken vragen correct kunnen beantwoorden,
maar daartoe ook in staat zijn als op de begrippen doorgevraagd wordt. Er zijn bij dit vak
ook slecht gemaakte opgaven, waarbij de oorzaak moet worden gezocht in de complexiteit
van de betekenisrelaties, gecombineerd met de minder geaccentueerde uitleg in de les.

Bij scheikunde en natuurkunde (en in minder mate bij aardrijkskunde) blijken leerlingen
vooral de meest in het oog springende betekenisrelaties te kunnen reproduceren. Waar
rond diezelfde begrippen verder wordt gevraagd, houdt hun kennis op. Van vakbegrippen
weten leerlingen wel definities te geven, maar geen concrete voorbeelden. Situaties uit het
dagelijks leven weten ze niet te relateren aan de bestudeerde leerstof, zoals bleek uit het
voorbeeld van 'thee ontkleuren' bij scheikunde (7.4.5). Hun begrip gaat niet verder dan
het op associatieve manier reproduceren van flarden uit de voorafgaande lessenreeks. De
context waarin zij de centrale begrippen plaatsen is kennelijk sterk verengd tot de school
en zelfs tot recent gevolgde lessen.

Uit de analyses van slecht gemaakte proefwerkvragen kwam een reeks mogelijke
oorzaken daarvan naar voren, waaronder de mate waarin een begrip in de interactie
gezamenlijk is besproken. Ook vrij kleine discrepanties tussen de formuleringen in
docentuitleg, schoolboek en proefwerk blijken een mogelijke oorzaak te zijn. Het gewicht
van de afzonderlijke factoren is in het kader van dit onderzoek moeilijk te bepalen. Wel is
duidelijk dat er factoren in de instructie zijn die invloed hebben op het uiteindelijke
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schoolsucces van de leerlingen.

9.2.6 Comnientaren en meningen van docenten en leerlingen
Naast het geobserveerde gedrag van docenten en leerlingen zijn ook hun eigen commenta-
ren verzameld door middel van schriftelijke enquêtes en mondelinge interviews (hoofd-
stukken 6 en 8). De leerlingen blijken een genuanceerd oordeel te hebben over de gang
van zaken in de vijf geobserveerde vakken. Daarbij komen diverse onderzochte aspecten
van de interactie naar voren als voor de leerlingen relevante factoren, wat als ondersteu-
ning voor de validiteit van de gehanteerde maten kan worden gezien. Hun meningen over
de lessen maken duidelijk dat ze de ruimte voor het stellen van vragen, expliciete uitleg
van het schoolboek en de moeilijke woorden daarin, alsmede bespreking van gemaakte
oefenvragen van belang vinden. Deze oordelen over de verschillende vakken corresponde-
ren in hoge mate met de geobserveerde kenmerken. Dat neemt niet weg dat leerlingen
ook bij lessen waarin niet aan die wensen is voldaan, toch weten hoe ze een proefwerk
moeten voorbereiden. Ze blijken zeer calculerend te werk te gaan en weten welke
bronnen ze moeten gebruiken om op de toets een voldoende resultaat te behalen, zoals de
oefenvragen bij aardrijkskunde, de samenvatting in het scheikundeboek, het schrift bij
natuurkunde.

De docenten zijn allen van mening dat de taalvaardigheid van de leerlingen in de
geobserveerde klas relatief beperkt is en noemen met name hun leesvaardigheid en
woordenschat. In de interviews verklaren ze hun werkwijze. Daarbij blijken ze min of
meer bewust verschillende strategieën te hanteren om in deze meertalige klas hun leerstof
over te brengen, die zijn samen te vatten onder de noemers 'vereenvoudigen' en 'begelei-
den'. Het vereenvoudigen betreft het eigen taalgebruik door het formuleren van korte
zinnen en het kiezen voor alledaagse woorden. Ook het vereenvoudigen van leerdoelen
komt uit de interviews naar voren. Opdrachten worden overgeslagen, bijvoorbeeld als ze
uit verscheidene denkstappen bestaan, en op proefwerken worden vooral reproduktievra-
gen gesteld. Deze neiging tot vereenvoudigen blijkt met name uit de uitspraken van de
scheikunde- en natuurkundedocent. Ook de aardrijkskunde- en de wiskundedocent spreken
over 'versimpelen', maar zij koppelen daar verschillende vormen van begeleiding van de
leerlingen aan, net als de bíologiedocente. De mening over de eigen rol bij het expliciet
bevorderen van tekstbegrip vormt een scheidslijn tussen de docenten. Dat teksten lastig
kunnen zijn, vindt elke docent. De scheikundedocent voelt zich daarvoor niet verantwoor-
delijk en besteedt daarom geen aandacht aan de tekst, de natuurkundedocent kiest ervoor
de tekst los te laten en door eigen uitleg en dictaat te vervangen. De wiskundedocent doet
datzelfde. De aardrijkskunde- en de biologiedocent daarentegen kiezen ervoor tekstbegrip
te bevorderen en de tekst expliciet te bespreken met de leerlingen. Ze geven bewust veel
ruimte voor het stellen van vragen, ook individueel buiten de klassikale lesfragmenten.
Het kan zijn dat hun betrokkenheid bij de projecten 'Taalaanpak' en 'Alle leerlingen bij
de les' (zie 2.3.3) van invloed is.

Uit de interviews komt verder naar voren dat de docenten de inbreng van leerlingen in
de les niet allen noodzakelijk vinden. Alleen de biologiedocente vindt het zelf verwoorden
van leerstof belangrijk, terwijl de aardrijkskunde- en wiskundedocent de inbreng vooral
zien als middel tot begripscontrole. De natuur- en scheikundedocent vinden de inbreng
ook vanuit dat oogpunt niet nodig. De waarde van interactie met leerlingen voor het
koppelen van vakkennis aan eerder verkregen voorkennis van leerlingen wordt niet door
de docenten genoemd. De docenten geven overigens geen specifieke meningen over de
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interactiepatronen in de klas; deze lijken zodoende geen bewust gepland aspect te zijn in
hun didactiek.

9.3 Implicaties voor de theorievorming

In deze paragraaf worden implicaties verwoord van het onderzoek voor de theorievorming
rond schoolse taalvaardigheid. Daarop volgen aanbevelingen voor nader onderzoek,
binnen het verzamelde gegevensbestand en aan de hand van nieuwe data.

9.3. I Implicaties voor de rizeorievonning rond sehoolse taalvaardiglteden
Een belangrijk referentiepunt in het onderzoek naar schoolse taalvaardigheden is het
begrippenpaar van Cummins (1979), door Appel (1986) in het Nederlands verwoord als
Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid en Cognitief Academische Taalvaardigheid. De
twee dimensies waarop beide typen taalvaardigheid verschillen zijn de mate van contextu-
alisering van het taalgebruik en de mate van cognitieve complexiteit. Hoewel deze
dimensies door Cummins (1984a) als glijdende schalen zijn aangegeven, is in de literatuur
uit het Nederlandse taalgebied toch veelal sprake van statische begrippen. Taalgebruik van
docenten en schoolboekauteurs is veelvuldig geanalyseerd en beoordeeld ter typering van
'schoolse taalvaardigheid' in termen van het taalaanbod (zie 1.5). De resultaten van dit
onderzoek maken echter duidelijk hoezeer docenten de cognitieve complexiteit en
docenten en leerlingen samen de contextualisering van het taalgebruik kunnen beïnvloe-
den. Beiden hebben invloed op de wijze waarop en het onderwerp waarover in de klas
gesproken wordt. Schools taalgebruik is geen statisch gegeven, maar dient als een
dynamisch proces te worden opgevat. Dit onderzoek geeft aan hoe docenten met het
taalgebruik in hun vak omgaan, waarbij de aandacht vooral is uitgegaan naar de samen-
hang tussen interactiekenmerken en inhoudelijke aspecten van lessenreeksen.

Onderwijs aan een meertalige klas in andere vakken dan de expliciete taalles biedt in
beginsel de mogelijkheid tot gelijktijdige ontwikkeling van vakinhouden en tweede-
taalvaardigheid. De interactie tussen docent en leerlingen speelt daarbij een cruciale rol.
Dit belang van betekenisgerichte interactie vormt een van de pijlers van de inhoudgerichte
benadering van tweede-taalonderwijs (1.3 en 1.4). De waarde van interactie in vakonder-
wijs is te onderzoeken door kenmerken van die interactie in een lessenreeks te relateren
aan de bereikte resultaten bij afsluiting van die lessenreeks. Het uitgevoerde onderzoek
maakt duidelijk dat deze relatie onderzoekbaar is (zie ook 9.1). Uit de resultaten zijn
daarnaast diverse hypotheses af te leiden met betrekking tot die relatie.

In principe zouden cognitief veeleisende taken met een sterk gedecontextualiseerd
taalgebruik op twee manieren kunnen worden vereenvoudigd: door de cognitieve eisen te
verlagen en door een nauwere relatie met bekende contexten te leggen. De analyses geven
voorbeelden van docentstrategieën die hietmee in verband kunnen worden gebracht. Op
de contextuele dimensie is een onderscheid te maken tussen de fysieke, zichtbare en
tastbare context en de verbale context. Bij beide is te zien dat docenten verschillend
omgaan met het refereren aan contexten. De fysieke context wordt deels via leermiddelen
in de klas gebracht in de vorm van voorwerpen en afbeeldingen. Daarbij blijven veelvul-
dig kansen liggen. Enerzijds doordat geen gebruik wordt gemaakt van de in leermiddelen
aangereikte suggesties. Opdrachten uit leerboeken die op het leggen van relaties met de
bekende alledaagse context gericht zijn, zoals het bijhouden van waterverbruik thuis in de
lessenreeks aardrijkskunde, worden niet uitgevoerd of niet besproken. Met name bij
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scheikunde is de leergang sterk gericht op het leggen van relaties met voor leerlingen
bekende scheikundige verschijnselen, maar benut de docent deze mogelijkheden slechts in
zeer beperkte mate. Anderzijds voeren docenten voornemens om de leerstof aanschou-
welíjker te maken, uiteindelijk niet uit. Dat geldt bijvoorbeeld het bezoek aan de
waterzuivering bij aardrijkskunde en het bekijken van een video over de spijsvertering bij
biologie. Het zijn eerder de leerlingen die met hun vragen dergelijke contexten inbrengen
dan docenten, maar daartoe moeten ze natuurlijk wel de ruimte krijgen van de docent.

Aangaande de verbale context blijken docenten de neiging te hebben in hun uitleg
vaktermen in alledaagse termen om te zetten en in die zin accommodatiegedrag vertonen.
Dat is op zich een bekende strategie om taalaanbod toegankelijk te maken. Het risico
bestaat echter dat het schriftelijke, schoolser taalaanbod van de leerboeken daardoor als
bron ontoegankelijk wordt. De werkwijze van de natuurkundedocent, de duidelijkste
illustratie van deze tendens tot reductie en vereenvoudiging van het taalaanbod, is te
kenschetsen als het verengen van de verbale context. Hij laat bijvoorbeeld het schoolboek
voor wat het is en vervangt de uitleg daarin door eigen mondelinge uitleg en door dictaat.
Het boek hebben de leerlingen niet nodig. Een alternatieve werkwijze is het expliciet
verbinden van mondelinge uitleg met schriftelijke bronnen, zoals de biologie- en aard-
rijkskundedocent doen. De veelal uiteenlopende formuleringen in boek, les, proefwerk en
alledaags taalgebruik blijken tot problemen bij de toetsing te kunnen leiden. Daarom is het
van belang dat de docent expliciet het verband tussen de bewoordingen in deze bronnen
aangeeft. In de klasse-interactie kunnen leerlingen in wisselende mate verbanden leggen
tussen verbale en fysieke contexten, op eigen initiatief dan wel daartoe aangezet door de
docent.

Wat de cognitieve dimensie betreft, geven de resultaten aan dat docenten het aantal
centrale begrippen kunnen beïnvloeden evenals de aard van de getoetste semantische
relaties. In hoofdstuk 1 werd in dit verband gerefereerd aan de strategieën die Ehrlich
et.al. (1989) omschrijven als 'embroidering' en 'skeletonizing', het voortborduren op het
gespreksthema dan wel het reduceren van het thema tot een paar hoofdzaken. De
cognitieve leerlast wordt ook beïnvloed door de mate waarin proefwerkvragen worden
voorbesproken in de lessen, bijvoorbeeld door het stellen van proefwerkvragen die nauw
overeenkomen met expliciet besproken oefenvragen. Het weglaten van te lastige opdrach-
ten en het dicteren van antwoorden op de andere oefenvragen is een andere manier om de
cognitieve complexiteit te verlagen. Deze observaties leiden tot de conclusie dat de diepte
van woordkennis in natuurlijke schoolse situaties (Verhallen 1994, zie ook 1.5.3) niet
zonder meer kan worden afgeleid uit proefwerkresultaten, maar dat daartoe ook gekeken
moet worden naar de instructiefase die daaraan vooraf is gegaan.

De cognitieve complexiteit is ook explicieter uit te drukken in de gestelde eisen aan
taalgebruik van de leerlingen. De mate waarin leerlingen zelf worden aangezet tot het
formuleren van betekenisrelaties blijkt daarbij uiteen te lopen. De leergangen zetten leer-
lingen nauwelijks tot produktief taalgebruik aan, niet in de schriftelijke opdrachten en
zeker niet mondeling bij uitvoering van verwerkingsopdrachten. De docenten veranderen
daar weinig aan: leerlingen worden slechts in zeer beperkte mate aangezet tot spreken
over de leerstof. Deze geringe inbrenggelegenheid leidt leerlingen wellicht wel tot
receptieve maar niet tot produktieve beheersing van de nieuwe vakconcepten. Ook de
vasthoudendheid waarmee docenten doorvragen na gegeven antwoorden is uit dit oogpunt
van helang: de vaststelling van het aantal zetten binnen beurtreeksen geeft daarvan een
indic.~ti~

De bovengenoemde strategieën, zoals context verduidelijken, toetsvragen vereenvoudigen,
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produktief taalgebruik verlangen, zijn bij de vijf docenten in uiteenlopende combinaties
geobserveerd. De biologiedocente stelt in verhouding de hoogste cognitieve eisen,
afgemeten aan het aantal getoetste begrippen en betekenisrelaties. Zij maakt in haar uitleg
de schoolboektekst toegankelijk als belangrijke bron voor het leren en besteedt expliciet
aandacht aan discrepanties tussen alledaagse en schoolse formuleringen van de vakinhou-
den. Het interactieklimaat in de klas is vrij open voor inbreng van leerlingen. De docent
zelf betrekt veelvuldig leerlingen bij de les tijdens klassikale lesfragmenten, terwijl de
leerlingen ruimte krijgen voor eigen vragen bij de uitvoering van opdrachten. Als de
leerlingen in hun antwoorden de gegeven formuleringen reproduceren, zet de docent hen
regelmatig aan tot het herformuleren in eigen woorden.

Een heel andere combinatie van docentstrategieën komt naar voren in de lessenreeks
natuurkunde. Daar worden minder begrippen getoetst, met een beperkt aantal semantische
relaties. Deze begrippen zijn bovendien voor het merendeel uitgebreid in de les behan-
deld, zodat de leerlingen voornamelijk om reproduktie wordt gevraagd. De docent laat
lastiger opdrachten weg uit het boek en lijkt zodoende de cognitieve eisen in zijn vak te
beperken. Hij maakt in tegenstelling tot de biologiedocente de schoolboektekst niet verder
toegankelijk als bron voor het leren; de belangrijkste bron voor het leren is daardoor de
mondelinge uitleg in de les en het gegeven dictaat. Dit betekent dat zijn bewust vereen-
voudigde taalgebruik niet expliciet aan de lastiger schoolse formuleringen gerelateerd
wordt. In de interactie is binnen de natuurkundelessen voornamelijk sprake van eenrich-
tingverkeer vanuit de docent. Deze bevordert de inbreng van leerlingen niet en er is geen
sprake van vaste momenten binnen de lessen waarop leerlingen vragen kunnen stellen. De
intensiteit van de interactie is lager dan bij andere vakken.

De biologiedocente zou kunnen worden aangeduid als 'schooltaalgids', de natuurkunde-
docent als 'schooltaalvermijder'. Nader onderzoek zou duidelijk kunnen maken of we
hier te maken hebben met systema[ische combinaties, zodat gesproken kan worden van
specifieke docentproftelen.

In aansluiting op de veronderstellingen van Van Lier (1988) over de samenhang tussen
cognitieve complexiteit van taken en de daarbij voorkomende interactiepatronen kan het
volgende worden vastgesteld. Wanneer de lesdoelen beperkt zijn tot reproduktie van losse
begrippen en categoriseringen, is het niet noodzakelijk dat in de les over die begrippen
intensieve interactie plaatsvindt. Lesgeven zonder duidelijke momenten voor leerlingin-
breng en met een geringe intensiteit in de interactie is dan mogelijk. Deze combinatie is
te zien bij natuurkunde en scheikunde. Omgekeerd lijkt in dezelfde meertalige klas dieper
begrip van de leerstof bereikt te kunnen worden wanneer er over de betreffende begrippen
intensieve interactie plaatsvindt, gericht op eigen verwoording van de leerstof door de
leerlingen. De biologielessen vormen de beste illustratie van deze uitspraak.

Interactie krijgt in tweede-taalverwervingstheorie steeds meer aandacht (o.a. Pica
1994). Het belang van interactie wordt gebruikt als onderbouwing van het vakinhoudge-
richt taalonderwijs, waarin het creëren van interactiemogelijkheden als belangrijk instru-
ment voor taalverwerving wordt beschouwd (Brinton et.al. 1989). Dit onderzoek maakt
duidelijk dat de kenmerken van die interactie samen kunnen hangen met de mate waarin
de vakinhoudelijke leerstof uiteindelijk beheerst moet worden. Als leerdoelen zo geformu-
leerd zijn dat ze zonder veel interactie bereikt kunnen worden, komt actieve participatie
van leerlingen niet vanzelfsprekend tot stand en ontbreekt daarmee de veronderstelde
stimulans voor taalverwerving. Effectonderzoek binnen de 'content based approach' is tot
dusver vooral op de mate van satisfactie van betrokken docenten en leerlingen en op
taalvaardigheidstoetsen gebaseerd. Dergelijk onderzoek zou daarnaast de effecten van dit
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type onderwijs ook in tetmen van beheersing van de behandelde vakinhouden moeten
meten, in relatie tot de vaardigheid van leerlingen om zelfstandig de leerstof van het vak
te verwoorden. Om meer inzicht in de waarde van de vakinhoudgerichte benadering te
verkrijgen, zouden in empirisch onderzoek nadrukkelijker gegevens over het onderwijs-
leerproces zelf geanalyseerd moeten worden.

9.3.2 Aanbevelingen voor nader onderzoek
Het verzamelde onderzoeksmateriaal is na de uitgevoerde analyses nog verre van uitgeput.
In de uitgevoerde analyses is een deel van de kenmerken van de interactie beschreven en
naar een beperkt aantal onderlinge verbanden gekeken. Nader onderzoek op dit materiaal
zou tenminste drie nieuwe invalshoeken kunnen hebben.

Ten eerste kunnen de relaties verder worden uitgediept tussen de complexiteit van de
leertaak en kenmerken van interactie in termen van initiatief, duur en intensiteit. De
fragmenten waarin gemaakte oefenvragen klassikaal worden besproken lenen zich
vermoedelijk goed voor dergelijke analyses. De oefenvragen zijn bij verschillende vakken

op betrekkelijk objectieve criteria in te delen naar moeilijkheidsgraad, met name op

cognitief niveau en vindplaats van het antwoord (Raphael 1986). Eerste verkenningen

geven aan dat dergelijke analyses mogelijk zijn (Hajer 1993b).
Het sequentiële aspect is een tweede invalshoek van waaruit de verzamelde data nader

bekeken kunnen worden. Er blijkt een sterke, vak- c.q. docentgebonden structurering van

de interactie te bestaan van de lesopbouw in lesfragmenten en communicatievormen.
Dergelijke sequentiële patronen zouden ook kunnen bestaan in de opeenvolging van typen
beurtreeksen, zetten en functies van leerling- en docentuitingen. Het zou interessant zijn

om via zulke analyses nog meer inzicht te krijgen in de condities waaronder leerlingen, al

dan niet spontaan, actief participeren. Een vraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn of het
voorkomen van docent-elicitaties invloed heeft op het optreden van leerlinginitiatieven in
diezelfde les.

Ten derde is het materiaal nader te analyseren op de aard van de modificaties in het

taalaanbod door docent en leerlingen, hetzij uitgelokt hetzij spontaan. Zo'n analyse zou de

aard van de betekenisonderhandeling genuanceerder weergeven. Deze modificaties kunnen

immers op verschillende aspecten van taalgebruik betrekking hebben (Long 1983).

Om meer helderheid te krijgen over de relatie tussen structuur en inhoud van de interactie
in vaklessen en de effecten daarvan op leerresultaten zullen echter nieuwe gegevens
verzameld moeten worden. De gevonden resultaten wijzen in de richting van een
samenhang tussen interactiekenmerken en lesdoelen. In vakken waarin de interactie weinig

gestructureerd verloopt of weinig inbrenggelegenheid geboden wordt en de intensiteit van

de interactie beperkt is, worden lage cognitieve doelen bereikt op proefwerken. Omge-

keerd zouden in vaklessen hogere cognitieve doelen bereikt kunnen worden wanneer er

sprake is van een duidelijke structuur en vaste inbrengmomenten voor leerlingen, waarbij
over de centrale begrippen intensief wordt gesproken. Aan te bevelen is om samen met

docenten dit mogelijke effect te onderzoeken en daarbij te bezien welke didactische
werkwijzen tot hogere doelen kunnen leiden. Onderzocht kan worden of het zinvol en

mogelijk is, de inbreng van leerlingen rond centrale begrippen van een lessenreeks
gerichter uit te lokken. Om het rendement van lessen in termen van zowel vakinhouden

als taalvaardigheid te kunnen bepalen, is het mogelijk daarbij ook andere toetsvormen dan

de veelgebruikte korte aanvulvragen te betrekken.
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Het verdient voorts aanbeveling om in studies naar schoolsucces van allochtone leerlingen
(o.a. Mulder 1996) .het door hen gevolgde onderwijs als variabele meer aandacht te
geven. Op het microniveau van de klas komen factoren naar voren die schoolsucces op op
proefwerken beïnvloeden (8.1), maar die in grootschaliger onderzoek zelden worden
genoemd. Beschrijving van de aard van de gestelde proefwerkvragen in termen van
cognitief niveau en van reproduktieve dan wel produktieve beheersing van de begrippen
kan daarbij een aanknopingspunt zijn.

9.4 Implicaties voor vakonderwijs aan meertalige klassen

9.4.1 Naar taalgericht vakonderwijs
In hoofdstuk 1 werd de vraag gesteld of het gebruik van Nederlands als instructietaal bij
vakonderwijs aan een meertalige klas als probleem of als gunstige conditie voor (vak-)
taalverwerving moet worden gezien. De resultaten geven aan dat docenten op verschillen-
de manieren kunnen vermijden dat schooltaal een struikelblok vormt in de klas. Door
problemen te vermijden, verkleinen ze intussen ook de taalverwervingskansen. Geconsta-
teerd kan worden dat veel kansen blijven liggen om schoolse taalvaardigheid en vakinhou-
den simultaan te ontwikkelen, zoals gepropageerd is in de vakinhoudgerichte benadering
van tweede-taalonderwijs (hoofdstuk 1.3). De volgende aanbevelingen zijn erop gericht de
mogelijkheden tot een dergelijke integratie van taal- en vakonderwijs te vergroten,
wanneer vakonderwijs gegeven wordt aan klassen zoals de onderzoeksgroep, met een
groot aantal gevorderde tweede-taalleerders. Dergelijke klassen met een groot aandeel
onderinstromende allochtone leerlingen zijn te vinden in het reguliere voortgezet en
beroepsonderwijs in met name de grote steden. Daarnaast zijn de aanbevelingen gericht
op onderwijs aan leerlingen in de schakelfase tussen de eerste opvangvoorzieningen voor
nieuwkomers en het reguliere voortgezet onderwijs.

Wanneer docenten in het voortgezet onderwijs lesgeven aan een klas die voor het
merendeel uit tweede-taalleerders bestaat, komen zij er niet uit zichzelf toe hun vakonder-
wijs met bruikbare middelen uit de tweede-taaldidactiek effectiever te maken. A1 hebben
ze de beste intenties, dan nog zetten ze leerlingen vrijwel niet tot taalproduktie aan,
terwijl praten en schrijven over de leerstof vanuit taalverwervingsoogpunt van groot
belang is. Het beschikbare lesmateriaal geeft te weinig mogelijkheden om in de klas
vakinhouden en taalvaardigheid geïntegreerd te ontwikkelen. De mogelijkheden van de
docent zijn ook beperkt als het gaat om de individuele behoeften van de leerlingen aan
bijvoorbeeld verklaring van woorden en uitdrukkingen en aan allerlei persoonlijke vragen
rond de leerstof. Ook stuiten de docenten op grote verschillen in voorkennis onder de
leerlingen. Een docent zal zich op een aantal centrale begrippen moeten richten en kan
niet voortdurend als wandelend woordenboek fungeren.

De oplossing kan gezocht worden in de integratie van tweede-taalaspecten en vakinhou-
den op het niveau van leerplan en IesmateriaaL Het is alleszins te verdedigen om in
situaties waarin een belangrijk deel van de leerlingen het Nederlands als tweede taal
verwerft, in het bijzonder bij de schakeling van eerste-opvangonderwijs naar regulier
onderwijs, een speciale vorm van vakonderwijs te geven. Aansluitend bij de 'sheltered
content'-variant van de vakinhoudgerichte benadering, is dergelijk vakonderwijs te
benoemen als beschermd vakonderwijs, of taalgeridzt vakonderwijs, om een alternatieve
benaming te gebruiken die wellicht een minder betuttelende bijklank heeft. Invoering van
dit onderwijs zou een principiële breuk inhouden met de huidige situatie, waarin de
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betrokken docenten(-teams) impliciet suggereren dat het huidige vakonderwijs zonder
wezenlijke aanpassingen ook goed kan werken in meertalige klassen. De dramatisch
slechte ondenvijsresultaten van allochtone leerlingen vormen een duidelijke aanwijzing dat
dit niet zo is, maar de kwaliteit van het gegeven onderwijs wordt in dit verband onvol-
doende besproken.

Taalgericht vakondenvijs houdt in: onderwijs in de niet-taalvakken waarin de vakinhouden
en daarmee verbonden taalvaardigheid simultaan worden opgebouwd door zorgvuldige
ontwiklceling van vakbegrippen, met expliciete aandacht voor het actief gebruiken van de
benodigde vaktaal. De docent instrueert leerlingen in het zelf verwoorden van de leerstof
en vraagt in de loop van het onderwijs een toenemende mondelinge en schriftelijke
inbreng van leerlingen. Dit veronderstelt de beschikbaarheid van een vakleerplan waarin
naast de vakinhoudelijke lijn ook de vaktaalverwervingslijn is uitgewerkt en waarin de
opbouw van didactische werkvormen mede vanuit tweede-taalverwervingsperspectief is
ingegeven. Ook vraagt dit om lesmateriaal waarin vakdoelen en vaktaaldoelen expliciet
verwoord en uitgewerkt zijn en getoetst worden. Vaktaaldoelen dienen hier niet slechts te
worden opgevat als begrippen, maar ze dienen ook talige routínes en communicatie-
vormen te omvatten die binnen het vak aangesproken worden. In het lesmateriaal dienen
tevens oefenvormen te zijn opgenomen voor klassikaal, individueel en groepsgebruik
waarin de opbouw van produktieve vaardigheden bij het verwoorden van de centrale
leers[of is verdisconteerd. Vooral ook veronderstelt dit taalgericht vakonderwijs een
bewustzijn van de vakdocenten van hun onvermijdelijke rol als vak- èn taaldocent. Ze
zullen zich een aantal taaldidactische vaardigheden moeten eigen maken om dit type
onderwijs te kunnen verzorgen. Het kiezen voor de invoering van taalgericht vakonder-
wijs is een bewuste beslissing van scholen, secties en docenten. Een bijkomend voordeel
zou zijn dat het patroon doorbroken wordt waarin individuele docenten de vrijheid hebben
lesdoelen en werkwijzen vast te stellen.

9.4.2 Aanbevelingen voor de praktijk
Onderstaande aanbevelingen zijn erop gericht dat ondersteunende materialen ontwikkeld
worden voor specifiek taalgericht vakonderwijs en dat daartoe de nodige randvoorwaarden
gecreëerd worden. Daarnaast beogen de aanbevelingen dat de docent enerzijds in de
bestaande praktijk zijn belangrijke rol in de leerstofoverdracht beter benut en anderzijds
minder als enige bron voor het leren fungeert. De aanbevelingen zijn geordend naar
beleidsontwikkeling, leerplan- en materiaalon[wikkeling, opleidinglnascholíng en
begeleiding.

Beleidsontwikkeling
Op zowel landelijk als lokaal niveau moet de ontwikkeling worden bevorderd van
vakonderwijs waarin zowel vakinhouden als tweede-taalontwikkeling worden nagestreefd.
Deze vraagt een sterke stimulans van overheidswege. In het onderwijsbeleid dient daartoe
naast de huidige aandacht voor beginnende tweede-taalleerders in de voorschoolse en
basisschoolperiode, meer aandacht te komen voor gevorderde tweede-taalleerders in het
voortgezet onderwijs. Op landelijk niveau zal de ontwikkeling van daartoe geëigende
materialen en scholingsmethodieken moeten worden bevorderd. Het Procesmanagement
Basisvorming zou daarbij een centrale rol kunnen vervullen. Om efficiënt gebruik van
middelen te bereiken, kunnen gemeenten in het kader van lokaal onderwijsbeleid in
overleg met het bevoegd gezag van bijzondere scholen de benodigde ondersteuning op een
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bovenschools niveau regelen.
Vanuit het beleid is taalgericht vakonderwijs ook te stimuleren door bij de toekenning

van faciliteiten aan scholen met hoge percentages meertalige leerlingen richtlijnen te
formuleren om in organisatie en deskundigheidsbevordering zichtbaar te maken hoe het
vakonderwijs wordt verbeterd. Het systematisch rapporteren over de kwaliteit van
vakonderwijs aan meertalige klassen is daarbij een taak voor de Onderwijsinspectie. Ook
dient de Onderwijsinspectie een stimulerende rol te spelen bij de vernieuwing van
onderwijs in de verschillende schoolvakken in de richting van taalgericht vakonderwijs.

Leerplan- en materiaalonhvikkeling
Het verdient aanbeveling dat voor de verschillende schoolvakken lesmaterialen worden
ontwikkeld die het mogelijk maken vakonderwijs en vaktaalontwikkeling te integreren.
Daartoe is de ontwikkeling nodig van mogelijke stramienen voor lesmateriaal die bij
verdere vakleerplanontwikkeling kunnen worden gebruikt. Die stramienen voor taalgericht
vakonderwijs zouden expliciete formuleringen moeten bevatten van vakinhoudelijke en
daarmee verbonden taalvaardigheidsdoelen. Vervolgens zou duidelijk moeten worden, hoe
in leerstofeenheden woordenschat, lees-, schrijf- en spreekvaardigheid in een aaneen-
schakeling van taken in het vakonderwijs geïntegreerd kunnen worden. Ook gevarieerde
vormen van toetsing en eindtaken van leerstofeenheden zijn aandachtspunten voor deze
leerplanontwikkeling. Het Instituut voor Leerplanontwikkeling kan in eigen programme-
ring of daartoe aangezet door veldaanvragen of een opdracht van de overheid hierin een
initiërende rol spelen.

Het huidige lesmateriaal biedt weinig concrete mogelijkheden tot interactie in klassikale
en niet-klassikale lessituaties. Voor docenten is het ondoenlijk deze materialen zodanig
aan te passen dat doelgerichte interactie in de klas wordt uitgelokt. Daarom zouden in
nieuw materiaal als onderdeel van zulk taalgericht vakonderwijs meer samenwerkings-
vormen moeten worden opgenomen die om interactie tussen leerlingen vragen. Ook
hiervoor zijn vele suggesties te halen uit Amerikaans materiaal voor coóperatief leren.
Ook zou in leermiddelen explicieter aandacht moeten komen voor de relatie tussen
abstracte, schoolse formuleringen van de vakinhouden en de alledaagse bewoordingen van
de leerstof. Het verdient aanbeveling de noodzaak van deze ontwikkeling onder de
aandacht van de gezamenlijke educatieve uitgeverijen te brengen.

Ook in het taalonderwijs zelf zijn echter veranderingen wenselijk. In de hoofdstukken 5
en 7 zijn observaties gemeld van vermijdingsstrategieën van leerlingen waar het gaat om
produktief taalgebruik. Wanneer leerlingen mondeling of schriftelijk vragen en antwoor-
den formuleren, wordt duidelijk dat velen moeite hebben om goede zinnen te formuleren.
Vakdocenten letten in hun reactie daarop echter voornamelijk op de inhoud van de
boodschap en dragen niet expliciet bij aan de verbetering van de formuleervaardigheid.
Om deze vaardigheid, die in vele schoolvakken verlanQd wordt, desondanks te ontwikke-
len, is naast aanpassing van het vakonderwijs zelf ook de inzet van de docent Nederlands
nodig. Daarom dient in het leerplan Nederlands (als tweede taal) meer aandacht te komen
voor produktieve schoolse taalvaardigheden. Met name het formuleren van vragen in de
les en het schriftelijk formuleren van antwoorden in eigen woorden zijn vaardigheden
waarop in elk schoolvak een beroep wordt gedaan, maar die veel tweede-taalleerders
onvoldoende heheersen.
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Docenten en docententearns
Docenten verschaffen bepaalde groepen leerlingen geen optimale toegang tot de leerstof,
veelal onbewust vanuit hun persoonlijke rolopvatting of door beperkte didactische
vaardigheden. Erickson (1982) noemt de docent in die zin de 'gatekeeper', de poortwach-
ter. De onderzoeksresultaten geven aan hoe verschillend docenten omgaan met het
formuleren van proefwerkvragen aan het eind van de lessenreeks. Ook is betoogd dat er
een relatie bestaat tussen het niveau van lesdoelen en het gebruik van de lestijd die aan de
toetsing vooraf gaat. Het formuleren van doelen van lessenreeksen is in veel gevallen de
individuele verantwoordelijkheid van docenten; het zou daardoor kunnen gebeuren dat in
het eindexamenjaar een ongewenste discrepantie tussen de landelijke eisen en het bereikte
niveau van de leerlingen aan het licht komt.

Deze situatie kan worden vermeden door de invulling van vakken minder tot een
persoonlijke aangelegenheid van docenten te maken: in vaksecties en algemene vergade-
ringen kunnen docenten explicieter over de doelen en werkwijzen binnen hun vakon-
derwijs spreken. Het inroepen van ondersteuning vanuit nascholing en begeleiding kan
daarbij nuttig zijn.

Een aanvullende mogelijkheid is om de vorderingen van leerlingen in de verschillende
vakken op een andere manier te toetsen dan met losse vragen aan het eind van een
lessenreeks. Aan zowel leerlingen als docenten kunnen andere toetsvormen meer inzicht
geven in de aard van het begrip dat de leerling heeft opgebouwd. Het herkennen en
benoemen van objecten en verschijnselen vereist een ander kennisniveau dan het leggen
van verbanden met andere objecten en het verklaren van verschijnselen. Het is de moeite
waard te streven naar hogere kennisniveaus dan wellicht gewoonte is geworden binnen de
betreffende school en daarbij te zoeken naar verbeteringen in de didactiek.

Leerlingen blijken in uiteenlopende mate gebruik te kunnen maken van bronnen bij het
leren van vakinhouden. Soms is de mondelinge interactie in de les de belangrijkste bron,
soms kunnen leerlingen ook het leerboek gebruiken. Om de beschikbaarheid van met
name visuele bronnen te verruimen, zouden op scholen in aanvulling op leergangen en
lessen materialen toegankelijk moeten zijn voor zowel docenten als leerlingen waarmee
de leerstof in een bredere context te plaatsen is. Een verzameling video-opnames van
bijvoorbeeld het tv-jeugdprogramma 'Klokhuis' met een index op onderwerp zou voor
veel basisstof uit het onderbouwprogramma goed bruikbare visualiseringen opleveren.
Docenten komen er wellicht gemakkelijker toe, dergelijk materiaal in de lessen te
gebruiken. Ook kunnen leerlingen er zelfstandig mee werken, indien er in de toekomst
minder docentgebonden uren en meer tijd voor zelfwerkzaamheid op het rooster komen.
Het samenstellen van dergelijk materiaal, waarvan voorbeelden in de basisschool bestaan,
zou landelijk bevorderd kunnen worden. Voor optimale benutting zouden er een aantal op
taalverwerving gerichte luister- en kijkopdrachten bij moeten worden ontwikkeld alsmede
woordenschatoefeningen.

Nascholing en begeleiding
Het gezamenlijk bepalen van leerdoelen door secties en schoolteams zou onderdeel van
projecten 'taalbeleid' en ander ontwikkel- en scholingswerk moeten worden. Nu is het
vaak zo dat persoonlijke routines en rolopvattingen van individuele leraren de inhoud van
het onderwijs bepalen. Een discussie onder alle docenten over de cognitieve mogelijkhe-
den van leerlingen, maar ook over het gevaar van onnodige niveauverlaging kan deze
ongewenste situatie mogelijk doorbreken. De eerder genoemde kloof tussen het gegeven
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onderwijs en de harde exameneisen kan ertoe leiden dat leerlingen uiteindelijk de school
zonder diploma verlaten. Kwaliteitszorg is een noodzakelijk kenmerk van effectiever
onderwijs aan alle leerlingen, zeker ook de meertalige. Daarbij hoort openheid over
elkaars werkwijze en wijze van beoordelen; het op gang brengen van inhoudelijke
discussies over leerdoelen en didactiek zou een expliciet doel van dergelijke projecten
moeten worden. Een specifiek aandachtspunt dient daarbij de correctie van antwoorden te
vormen. De vraag hoe bij dit beoordelingsmoment het taalgebruik van leerlingen
meegewogen moet worden, zou in een gezamenlijk beleid moeten worden beantwoord en
niet, zoals nu, docenten persoonlijk voor dilemma's plaatsen.

In dit onderzoek is onderstreept dat interactie tussen docenten en leerlingen over
centrale begrippen cruciaal is voor verwerving van dergelijke vakbegrippen. Deze
interactie blijkt echter geen bewust aspect van de lesplanning van docenten te zijn. Het
verdient daarom aanbeveling om in initiële opleidingen, maar vooral in nascholing op een
zeer concreet niveau in te gaan op de hantering van taalgebruik in de niet-taalvakken. Het
zou daarbij niet zozeer moeten gaan om geïsoleerde didactische aanpassingen van de les,
maar om de gerichte inzet van dergelijke docentstrategieën in het licht van de doelen van
de betreffende lessenserie. Inzicht overdragen in het belang van onder meer structurering
van de les, van inbrenggelegenheid voor leerlingen en van het intensiveren van interactie
is daarbij niet voldoende. Het gaat er vervolgens om dat docenten reacties krijgen op hun
lesroutines en aangezet worden tot de nodige veranderingen daarin, bijvoorbeeld het
verlengen van beurtreeksen door aanvullende vragen te stellen. Een goed startpunt zou de
interactie bij de bespreking van gemaakte oefenvragen kunnen vormen. Lesobservaties en
video-opnames van bijvoorbeeld klassikale verwerkingsactiviteiten zouden in nascholing
en begeleiding frequenter als middel ingezet moeten worden. Directies van initële
lerarenopleidingen zouden de ontwikkeling van een dergelijk taalbeleid met kracht moeten
bevorderen, om te voorkomen dat nieuwe docenten onvoldoende zijn toegerust voor werk
in meertalige klassen.

Naast overeenkomsten zijn in dit onderzoek opvallende individuele verschillen tussen
docenten geconstateerd. Daarom zullen in persoonlijke routines van docenten sterke en
zwakke punten in de omgang met taal in de klas moeten worden doorgelicht, voordat een
gericht nascholings- en begeleidingsaanbod kan worden bepaald waarmee docenten
werkelijk worden gesteund. Als middel daarbij kunnen op basis van dit onderzoek
aandachtspunten voor lesobservaties worden opgesteld, bijvoorbeeld op het punt van
interactie tijdens nabespreking. Daarbij zijn vervolgens stappen te beschrijven voor
vervolgactiviteiten ter optimalisering van de lessen. Een dergelijke aanzet tot systematise-
ring van nascholing en begeleiding zou de effectiviteit van deze ondersteuning kunnen
vergroten.

Bij deze ondersteuning is uiteraard nauw overleg met de docenten zelf vereist. Deze
vragen veelvuldig om gegevens die de effectiviteit van onderwijsvernieuwingen bevesti-
gen. Gezamenlijk zoeken of hogere lesdoelen kunnen worden bereikt met een andere
manier van lesgeven kan daarom een nuttige aanpak zijn. De mate waarin docenten
interactie met leerlingen als factor in hun lesplanning verdisconteren, wisselt sterk. In de
context van nascholing zou onderzoek duidelijk moeten maken of een bewuste opbouw
van interactie rondom de centrale begrippen van een lessenreeks de lessen effectiever zou
maken. Dit zou ook een gerichtere benadering in nascholing en begeleiding op het micro-
niveau van het lesgeven mogelijk maken.
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Klas Mavo-3 bestond in het schooljaar 1992-'93 uit 26 leerlingen. Van deze klas gingen
16 leerlingen over naar de examenklas Mavo-4, waarvan er 11 aan het eind van het
schooljaar 1993-'94 hun diploma Mavo-4 behaalden. A1 deze I1 leerlingen hadden vanaf
de brugklas zonder doublures het onderwijs gevolgd. Van de overige 15 leerlingen uit de
onderzochte klas zijn er 10 van de school vertrokken zonder diploma, in de richting van
het volwassenenonderwijs (meest KMBO) of inet onbekende bestemming.
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BIJLAGE 1 Overzicht geobserveerde lessen in Mavo-3-1

Datum: Aardrijkskunde Biologie Scheikunde Natuurkunde Wiskunde

vrij 30-10-92 I
maa 2-11 1
don 5-I1 2

vrij 6-1 I l 2 3

maa 9- i l 2 3

din 10-11 1

don 12-11 4

vrij 13-I1 3 4 5

maa 16-11 4 5

din 17-1 l 2

don 19-1 I 6

vrij 20-11 5 6 7

maa 23-11 6 7

din 24-11 3
woe 25-11 1

don 26-11 2I3N

vrij 27-11 - 8 8

maa 30-11 7Il - 4

din t-12 4~

woe 2-12 g

don 3-12 9 6~7

vrij 4-12 - 9 10

maa 7-12 - 10. 8
din 8-12 5
woe 9-12 9

don 10-12 11 10111

vrij 11-12 8 l2.

maa 14-12 9 I 2

din 15-12 6

woe 16-12 13
don 17-12 14I15
maa 4-1-93 10. 16
din 5-1 7.
woe 6-1 17
don 7-1 ]g.

Legenda: -- les uitgevallen; --proefwerkafname; ~J - geluidsopname (deels) mislukt
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I3IJLAGE 2 Overzicht van relevante rapportcijfers in de onderzochte klas

Rapportcijfers leerlingen herfst 1992

Naam Nederlands Biologie Aardrijksk. Scheik. Natuurk. Wisk.

I Abdelmajid 8 8 7 8 8 6

2 Malika 5 6 S 4 - -

3 Sadik 6 7 6 8 8 7

4 Amrah 7 7 6 4 5 6

S Gadier 8 7 9 8 8 8

6 Mustapha 6 S 6 S - -

7 Samira 7 8 7 8 - -

8 Ramona 6 7 7 6 - -

9 Sabah 4 7 6 6 - -

l0 Mohammed 7 8 6 8 6 7

I1 Mehmet 6- 6 S S 6 3

12 Imad 4 6 6 6 - -

13 Abdeslam 6 6 S S - -

14 Fatiha 4 6 - S - -

IS Martijn 8 8 6 8 6 6

16 Aziz 4 7 8 7 - -

17 Jermain S 6 6 7 - 4

18 Gulcahan 7 8 8 6 - -

19 Sedat 6 4 4 6 4 4

20 Warol 5 7 6 6 5 8

21 Astrid 7 6 6 6 S 4

22 Attika 7 8 6 6 - -

23 Hafid 7 7 7 7 - -

24 Rachida 6 7 6 6 - -

2S Tolga 7 8 6 7 6 8

26 Tine 8 7 9 6 5 4

2x~



SCfiRI1F HIER lE NAAM : ......................................

Hicronder staan cen paar vragen ovcr de Icssen dic je nu op krijgL Mcl jc
antwoordcn zal ik vertrouwcliik omgaan, dat betekcnt dat niemand andcrs ze te zien ial krijgcn

Welke takn kcn je allemaal? Vul in dc linkcr kolom stccds ccn taal in cn schrijC dan in
de vakjcs rechls ervan hoe goed je dic laal verstaaL sprcekl, kest en schrijfl. Je kunl
daarbij kiezcn uit : IiEEL GOED, GOED, REDELIJK. EEN BEETIE, NIET:

taal: HOE GOED
VERSTA lE
DIE TAAL?

HOE GOED
SP~ JE
DIE TAAL?

HOE GOED
j,)~;i lE DIE
TAAL?

HOE GOED
SCHRIJF JE
DIE TAAL?

2. Waar gebruik je wclkc taal hct meest?

OP SCHOOL BUITEN DE LES praat ik mcestal ................ .... en soms ..................

BUITEN SCHOOL MET VRIENDEN praat ik meesWl .... ................ en soms ..............

BUITEN SCHOOL: THUIS praat ik met m'n ouders mecstal .. ............. en soms ............

THUIS praal ik mel broers en zussen meeslal ... ............ en soms ........

EN VERDER .....................

3. Wclke taal hcb jc als kind het ccrstc gelccrd? ......................

4. Wannccr bcn je begonncn met Nederlands tc Icrcn? ........................

5. Hoclang woon jc in Ncdcrland? ......................

6 Hocvccl jaar heb jc in Nedcrland op de basiaschool gczcten? ...... jaar

7. Heb je op ook Ics in Turks oC Arabisch gevolgd?
0 Ja in de brugklas
0 la in dc lweede klas
U la, in brug- en lweedeklas
0 ncc

8. Krijg je buitan school taallcs?
0 ja, namclijk in dc laal ..........
0 nee

NU VOLGEN ER VRAGEN OVER VERSCHILLENDE VAKKEN. ALS JE GEEN
NATUUR- EN WISKUNDE HEBT, KUN JE DE VRAGEN 12 en 13 OVERSLAAN.

9. Vragen over de Icsscn BIOLOGIE
Kruis slccds aan oC je het HELEMAAL EENS, EEN BEETJE EENS, ONEENS,
HELEMAAL ONEENS bcn( mct de volgende uitspraken.

HELEMAAL BEETIE BEETIE HELEM.4AL
EENS EENS ONEENS ONEENS

Biologiclcssen vind ik leuke lessen. 0 0 U U

De taal van de lessen vind ik
makkelijk.

0 0 0

c. De lessen gaan erg snel, je moet in 0 0 0
clke les veel leren.

Mevrouw - Itgt voldoende de 0 0 0
moeilijke woorden ui[.

Mevrouw legt de Icks[ uit het U 0 0
bnck gocd uit.

C Als ik iets niet snap kan ik altijd 0 U 0 U
vragen om uitleg.

B. !k vind de vragen uil het boek 0 0 0 U
makkelijk om te maken.

Dc vrageo uil hel boek worden in de 0 0 (1
klas goed uitgelegd.

Als ik huiswerk biologic maak snap U U 0
ik goed wal er in hct boek slaat.

Ecn repctitie of S.O. leren voor 0 U tl 0
biologie vind ik makkelijk.

Kruis hieronder aan hoe het koml als je soms ccn laag cijfer hebt voor biologie (je kunl
meer dan Eén krvisje zetlen):
AIs ik ecn laag cijfer krijg komt dat door het volgende:
0 ik had het niet gced geleerd
0 ik wist niel wat ik mocsl lercn
0 ik vond hcl ecn te moeilijk onderwerp
U ik kon de antwoordeo nict goed opschrijven
0 ik had anderc vragen verwacht
0 ie[s anders, namelijk .....

-- Wat zou er in de Iessen óiologie vcrbe[erd kunnen worden?

-- Wa[ wil je verder zeggen over biolugie?



IU. Vragen ovcr dc Iessen SCHEIKUNDE
Kruis stccds aav o( jc hct HELEMAAL EENS, EEN BEETJE EENS, ONEENS,

HELEMAAL ONEENS bent met de volgcnde uitspraken.
HELEMAAL BEETIE BEETJE HELEMAAL
EENS EENS ONEENS ONEENS

a. Scheikundelessen vind ik Ituke U U U U
lessen.

b. De taal van de Icsscn viod ik 0 0 0 U
makkelijk.

c. Dc lesscn gaav ug sncl, je moel iv 0 0 0 0
elkc Ies vicel Icrcn.

d. Mcneer Iegt voldoende de 0 0 U

moeilijke woordca uit.

e. Mevecr Icgt de tekst uit het 0
boek goed uit.

Als ik icts nict snap kan ik altijd 0
vragcn om uitlcg.

U 0 0

0 0

lk vivd de vrageo uit het buek 0 0 U 0

makkelijk om te makcn.

h. De vragev uit hct boek worden in de
klas goed uitgclegd.

0 0

Ik snap gocd waar praktikum- 0 U U 0

opdrachten vour bedoeld zijn.

Ik snap gocd hoe ik praktikum- 0 U U U

updrachtco moet uitvoeren

k, Als ik huiswuk schcikuode maak
soap ik gocd wat cr in hcl bock staat.

0 0

1. Een repetitie uf S.O. Iercn voor 0 0 U 0
schcikunde vind ik makkelijk.

-- Kruis hierooder aan hoe het komt als je soms ecn laag cijfer hebt voor scheikunde
(mecr dan Eén kruisjc zellcn mag!):
Als ik ecn laag cijfer krijg komt dat door he[ volgende:
0 ik had het nict goed gcleerd
0 ik wist nict wat ik mucst Icrcn
U ik vond hct cev Ie moeilijk ondcrwerp
0 ik kun de antwoorden nict gced opschrijven
0 ik had andcre vragen vcrwacht
0 iets avders, namclijk .............

Wat zou er in de Iessco scheikundc verbeterd kunnen worden?

-- Wat wil je verder zeggen uver schcikmde?
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vloeibaar r.......................~
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l1. Vrageo over de Icssen A.4RDRIIKSKUNDE
Kruis steeds aan of je het HELEM.4AL EENS, EEN BEETIE EENS, ONEENS, HELEMAAL
ONEENS bent met de volgende uitspraken.

HELEMAAL BEETJE BEET]E HELEMAAL
EGNS EENS ONEENS ONEENS

a. Aardrijkskundclessen vind ik leuke U
lessen.

De taal van de lessen vind ik 0
makkelijk.

De lesseo gaan erg snel, je moet in 0
elke Ics veel leren.

0

U

U

U

0

0

U

0

n

!Nuneer legt voldoeode de 0
moeilijke woordeo uit.

Meneer legt de tekst uit U
het bock goed uil.

Als ik iets niel snap kan ik altijd U
vragen om uitleg.

Ik vind dc vragen uil het boek 0
makkelijk om [e maken.

h. De vragen uit het boek worden ia de 0
klas goed uitgelegd.

Als ik huiswerk aardrijkskunde maak 0
snap ik goed wat er in het boek s[aat.

Een rcpetitie of 5.0. leren voor
aardrijkskunde vind ik makkelijk.

U

U

U

U

U

tl

Il

0

U

U

n

0

U

0

Kruis hierovder aan hce het komt als je soms een Iaag cij(er hebt voor aardrijkskuode (
je kunt wecr mecr dan één kruisje zctten):
Als ik een laag cijfer krijg koml dat door het volgcode:

U ik hud het niet goed geleerd
0 ik wist niet wal ik moest leren
U ik vond het eeo te mueilijk onderwerp
0 ik kon de antwoorden niet goed opschrijven
0 ik had aodere vragen verwacht
0 iels anders, namelijk: .........

n ,.. an
~w-"4wx,~a o,ocer.

Wa[ zou er in de lessen aardrijkskundc verbetcrd kuvnw worden?

-- Wat wil je verder zeggen over aardrijkskunde?

Eulvaring

cnioor kalk



17,. Vragen over dc lessen NATUL'RKUNDE
Kruis steeds aan o( jn het HELEMAAL EENS, EEN BEETJE EENS, ONEENS,

HELEMAAL ONEENS bcnt met de volgende uitspraken.

HELEMAAL BEETJE BEETIE HELEMAAL
EENS EENS ONEENS ONEENS

a. Natuurkundelcssen vind ik leuke 0 0 U
lessen.

b. Dc taal van de lessen vind ik
makkelijk.

0 0 U

c. De lesscn gaaa erg snel, je moet in 0 0 U
clkc les vccl krcn.

d. Meneer leg[ voldoende U
de mceilijkc woordcn uil.

e. Meneer Iegl de tekst ui[ 0
het boek gued uit.

f. Als ik iets nict snap kan ik altijd 0
vragcn om uitlcg.

B Ik vind dc vragcn uit hct bock
makkelijk om te makea.

0

0

U

0 0 U

h. De vragen uit het boek worden in de 0
klas goed uitgelegd.

Ik snap goed waar proe(jes in de klas
voor bedocld zijn.

Als ik óuiswcrk natuurkundc maak
saap ik gocd wat cr in hct boek staat.

k. Een rcpetilie oC S.O, leren voor 0 0 0
aatuurkundc vind ik makkelijk.

U

U

U

0

U

n

U

U

U

U

Kruis óitronder aan hoe óet komt als je soms cen laag cijfer hebt vour natuurkunde
(mecr kruisjes zetten mag):
Als ik een laag cijfer krijg komt dal door óet volgendc:
0 ik had het oiet gocd gcleerd
0 ik wist oict wat ik moest Icrcn
0 ik vond hct ecn te mocilijk onderwerp
0 ik kon dc antwoordco oiet gced opschrijven
0 ik had andcrc vragcn vcrwacht
0 iets anders, namelijk .............

-- Wat zou er in de Icssco natuurkunde verbcterd kunnen worden?

-- Wat wil je verder uggen over aatuurkuadc?

Fiq.2.110 ce~soieamnvis

l3. Vragen over de Iessen WISKUNDE
Kruis steeds aan of je hct HELEMAAL EENS, EEN BEETJE EENS, ONEENS,

HELEMAAL ONEENS bcnt met de volgende uitspraken.

HELEMAAL BEETlE 6EETIE HELEMAAL
EENS EENS ONEENS ONEENS

a. Wiskundelessen vind ik Icuke lessea.

b. De [aal vao dc lessen viod ik
makkelijk.

De lesscn gaan crg sael, jc moet in
clkc les vicel lercn.

n

I)

0 0 0

d. :Neneer Icgt voldoeade de 0 0 0 U
moeilijke woorden uit.

e. Meneer legl dc opdrachten uit U 0 0 0
het boek gocd uit.

Als ik ie[s niet snap kan ik altijd
vragen om uideg.

B. Ik viad de vragen uit het óoek
makkelijk om te maken.

h. Als ik huiswcrk wiskundc maak snap
ik goed wa[ er in het boek staal.

0 0 U

0 0 0

0 0 0

Een repctitie ot S.O. leren voor U 0 0 0
wiskuade vind ik makkelijk.

Kruis hierondcr aao hoe óet komt als je soms cen laag cijfer hebt voor wiskuode (meer
kruisjes zcltcn mag):
.41s ik ecn laag cijfer krijg komt dat door het volgende:
0 ik óad hct aict goed gclcerd
0 ik wisl niet wat ik moest leren
0 ik vond het ccn tc moeilijk onderwcrp
0 ik kon dc antwoordcn niet gocd opschrijvca
0 ik had aodere vragen verwacht
0 iets aadtrs, namelijk .............

Wat zou cr in de Iessen wiskunde verbeterd kunnen worden?

-- Wat wil je verder zeggcn uver wiskunde?



14. Krijg je buitcn de Ies hulp? (Je kunt meer dan EEn kruisje zetten)

0 la, huiswerkhulp op school
0 Ja, óuiswerkhulp op buurthuis
0 Ja, hulp van oudcr(s)
0 Ja, hulp van brocr of zus
0 Ja, hulp van andere leerlineen
0 Ja, anders, namelijk .....
0 Nee

Bij welkc vakkev krijg je die hulp vooral?

li. Hoeveel tijd besteed je gemiddold aan je huiswerk per dag?

0 minder dan 15 miwlen
0 15-30 minulen
0 30-45 minuten
0 45-60 minuten
0 1 uur en IS mioutev
0 .....................

16. Wat wil je na de MAVO gaan doev?

17. Wil je verder vog iets zeggen over de lessen die je op

18. Welke opleiding hebbev je ouders?

M'n vader hecf[ .. jaar lagerc school en daarna ..................

M'n moeder heeft .. jaar lagere school en daarna .................

Welk werk doen zc nu?

M'n vader .................................

~t'n maeder .................................

volgt?

HARTELUK DANK VOOR HET INVULLEN EN VEEL SUCCES OP SCHOOL!!
Maaíke Hajer
1 december 1992
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BIJLAGE 4 Transcriptieconventies

De transcripties werden gemaakt volgens de conventies van CHAT (Codes for the Human
Analysis of Transcripts), het officiële transcriptiesysteem voor het CHILDES-project
(Child Language Data Exchange System) (MacWhinney 1995).

Een transcriptie bestaat uit de volgende drie typen tekst:
1. Fileheaders: deze geven informatie over het bestand~transcriptie
2. Main tiers: deze bevatten een getranscribeerde uiting
3. Dependent tiers: geven verdere uitleg over de voorafgaande main tier.

Gebruikte fileheaders:
~a Begin
~a End
~a Participants:
~a Coding:
t7a Filename:
~n Coder:
~a Education of:
~a Correction:
~a Activities:
t7a Date of Recording:
~a Date of Coding:
~a Date of Correction:
~Location:
r~a Selection:
~a Comment:
~a Bgd:
t7a Room Layout:
~a Sittype:
~a Inttype:

Geeft het begin van een file aan.
Geeft het einde van een file aan.
De namenlnaam van de leerlingen en de leerkracht.
Gebruikte CHAT versie.
Naam van de file.
Naam van deQene(n) die transcribeertltranscriberen.
Vermelding van de klas.
Naam van degene(n) die corrigeert~corrigeren.
Geeft aan welke les~activiteit er plaatsvindt.
Datum opgenomen les.
Datum codering.
Datum correctie van de transcriptie.
Plaats waar het onderzoek plaatsvindt.
Vermelding wat er weg is gelaten.
Verdere relevante informatie.
Achtergrondinformatie .
Beschrijving inrichting van het lokaal.
Geeft aan om welk type lesfragment het gaat.
Geeft aan om welk type communicatievorm het gaat.

Belangrijkste codes en symbo[en:

Woordgerichte symbolen
~
xxx
8t
[~l
0
www

Vorm-markeerder.
Onverstaanbaar woord.
Klankfragment.
"Best guess" gebruikt bij twijfel over woord.
Onvolledig woord.
Niet getranscribeerd.
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Uitinggerichte symbolen
Elke uiting wordt met een van de volgende symbolen afgesloten:
. Punt, einde uiting.
'? Vraag.
! Uitroep.
f... Niet afgemaakte uiting waarbij de spreker niet door een

andere spreker wordt onderbroken.
~~. Niet afgemaakte uiting waarbij de spreker wel door een

andere spreker wordt onderbroken.

Wanneer een uiting wordt afgebroken kan die worden gevolgd door een aanvulling. Aan
het begin van zo'n aanvulling kunnen de volgende twee symbolen staan:
~ f Geeft aan dat de spreker een andere spreker aanvult.
f, Geeft aan dat de spreker zichzelf aanvult.

Uitinginterne symbolen
Deze symbolen worden gebruikt aan het begin, aan het einde of midden in main tiers.
~ Korte pauze.
~{! Middellange pauze.
~{!!í Lange pauze.

t " Directe rede volgt.
G... ~["]. Directe rede (alles wat tussen de haken staat).
f"~. Directe rede volgt op de volgende regel.
f". Directe rede gaat hieraan vooraf.
[ ) ] Overlap volgt.
[ G] Overlap gaat hieraan vooraf.
[~] Herhaling of herstart zonder correctie.
[~l] Herhaling of herstart met correctie.
[-! tekst] Paralinguïstisch.
[ - tekst] Uitleg.
[: tekst] Vervanging.

Diacritische tekens
ne.
ne.
~e"

é
è
ë

Dependent Tiers
~l com: Commentaar van de onderzoeker.
~~cod: Codering analyse voorafgaande uiting.
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BIJLAGE 5 Voorbeeldfragment uit een gecodeerd lesprotocol

Aardrijkskunde les-2
~aSittype: S7
~a Inttype: I2

Pc I1 ch ms ~`TOL: meester kijk hier staan ook vier open vakjes.
RI lo ~`DOC: wat zeg je?
I2 ri ch ~`TOL: je [I] je moet hier vier dingen invullen.
R2 ac ~`DOC: ja dus dat is bij dus f~.
13 ri ch ~`LEE: f f hoor[ de Noordzee in.
R3 ne ms ~DOC: nee je hoeft alleen maar in te vullen Frankrijk BelgiAe" en

Nederland.
di ~`DOC: en als er vier staan dan zet je er gewoon drie neer.

Te [1 ma ~`DOC: we gaan verder.
no el ~`DOC: Abdelmajid misschien heb je 8cs de Rijn wel goed ja?

Rl on ~`ABD: heb ik niet.
I2 tr ri ~`DOC: Sadik.
R2 rp ~SAD: 8teh de Ilssel.
I3 lo cm ~`LEE: nee de Rijn.
R3 rp ci ~SAD: de Rijn ontspringt in Zwitserland.
F3 po hh ~`DOC: ja is goed dus de Rijn ontspringt in Zwitserland.
I4 el no ~`DOC: en door welke landen stroomt ie [: hij] Sadik?
R4 rp ~`SAD: Zwitserland Duitsland Nederland.
F4 po hh ~`DOC: ja is goed dus Zwitserland Duitsland en Nederland.

Te I1 el no ~`DOC: volgende gedeelte Sadik.
di ~`DOC: doe jij die dan maar ook.

R1 rp ci ~SAD: de IJssel is een zijarm van de Rijn N.
F1 po hh rf 'DOC: 8cuh ja dus de IJssel is een zijtak of zijrivier van de Rijn.
12 pr ~DOC: en ga eens verder.
R2 rp ci ~`SAD: 8cuh en mondt ui[ in het [Jsselmeer.
F2 po hh ~`DOC: perfect dus hij mondt uit in het IJsselmeer.
R3 rp ci ~`SAD: de Waal verlaat bij Millingen de Rijn.
F3 po hh ~`DOC: ja is goed de Waal verlaat bij Millingen.

Pc I I qp ~`TOL: G hoe schrijf je da[ ~[~].
R1 dt ~DOC: cMil ~f lingen~ [: Millingen] [C].

ms ~`DOC: ik zal het even opschrijven op het bord de Rijn klt.
qcom: docent schrijft op het bord Millingen de plaatsen worden

echter niet op de kaart aangewezen terwijl die pal naast het
bord hangt.

Ti [ 1 in ~`DOC: dus nogmaals je kan zeggen dat de Waal wat ook een
behoorlijke rivier is een zijtak is eigenlijk.

zi ~`DOC: Gof een 8czijrivl [~~] nou niet een zijrivier.
in ~`DOC: maar ontspringt G 8cuig, [l~] c 8rui ~ [I] uit de Rijn.
in ~`DOC: je krijgt dan op een (ge)geven moment splitsing.
in ~`DOC: je krijgt dan eigenlijk op (ge)geven moment daar ter

hoogte van de Nederlandse grens krijg je splitsing van de
Waal en de Rijn.

in ~`DOC: en cdie wordt later weer~ [l~] de Rijn wordt later weer
de Lek.

in ~`DOC: en uit die Rijn die langs Arnhem stroomt f...
in ~`DOC: voor Arnhem krijg je splitsing en dan heb je de IJssel.
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BIJLAGE 6 Tabellen betreffende de structuur en de functie van de interactie

Hoofdstuk 3

Tabel B 3.1 Verdeling van uitingen over communicatievormen

Contmruticatie- vonnen Biologie
N qo

Scheikunde
N qo

Aard.kunde
N qo

Natuurk.
N ~o

Wiskunde
N l~

Betoog 1103 38 855 30 1642 31 1691 89 3326 54

Triades 95l 33 1184 42 1970 37 127 7 1572 26

Onderwijsleergesprek 302 10 - 226 4 - -

Door leerling
geïnitieerd gesprek

131 4 82 3 187 4 21 1 73 1

Dialoog docent-leerling 332 I 1 710 24 1286 24 54 3 1109 18

Rest l04 3 20 1 - - -

Tabel B 3.2 Verdeling van lesinbreng van docent en leerlingen, in uitingen en percentages per les
en per vak

Biologie 1 2 3 4 5 6 7 totaal

Docent N
l0

321
70.1

311
87.1

427
76.0

158
66.7

379
70.7

284
79.5

336
80.8

2216
75.8

Leerlingen N
~~

109
23.8

42
11.8

81
14.4

57
24.1

157
29.3

73
2U.5

80
19.2

599
20.5

Voorlezer N
q~

28
6.1

4
1.0

54
9.6

22
9.3

- - - 108
3.7

totaal 458 357 562 237 536 357 416 2923

Scheikunde 1 2 3 4 5 6 7 8 10 totaal

Docent N
~a

218
60.9

199
60.5

329
68.8

426
71.0

78
64.5

l12
76.7

238
77.8

l81
74.5

200
74.1

1981
69.5

Leerlingen N
~0

140
39.1

130
39.5

l49
3 L 2

174
29.0

43
35.5

34
23.3

68
22.2

62
25.5

70
25.9

870
30.5

totaal 358 329 478 600 l2l 146 306 243 270 2851

Aardrijkskunde I 2 3 4 5 7 8 9 totaal

Docent N
~0

415
71.0

631
70.5

596
72.4

368
64.7

476
72.2

209
63.7

442
75.7

650
74.7

3787
71.3

Leerlingen N
~~

135
23.1

224
25.0

201
24.4

t6l
28.3

143
21.7

105
32.0

92
15.7

2l9
25.3

1280
24.1

Voorlees- N
beunen ~~

34
5.9

40
4.5

26
3.2

40
7.0

40
6.0

l4
4.3

50
8.6

- 244
4.6

totaal 584 895 823 569 659 328 584 869 5311
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Natr~urkunde l 2 3 5 7 totaal

Docent N
~~

219
86.9

397
86.8

381
87.0

385
83.3

264
93.3

1646
87.0

Leerlingen N
~

33
13.1

6l
13.2

57
13.0

77
16.7

19
6.7

247
13.0

Totaal 252 458 438 462 283 1893

Wrskrutcle I 2 3 4 5 6 7 14 l5 ( 6 totaal

Docent N
~

312
89.1

186
79.1

546
77.0

533
81.7

561
80.1

588
77.8

476
76.4

624
79.1

502
71.9

549
89.9

4877
79.9

Leerlíngen N
~

38
10.9

49
20.9

163
23.0

1l9
18.3

l39
19.9

168
22.2

147
23.6

165
20.9

196
28.1

62
10.1

1246
20.3

totaal 350 235 709 652 700 756 623 789 698 6ll 6123

Tabel B 3.3 Verdeling van inbreng van docent, voorlezer en leerlingen, per lesfragment in aantal uitingen,
per vak

Les-
frngntenten

Biologie Scheikunde Aardrijkskunde Natuurkun-
de

Wiskunde

doc vlz Iln doc lln doc vlz Iln doc Iln doc Iln

Introductie 73 - 15 20 8 123 - 10 260 23 42l 30

Uitleg
nieuwe stof

777 108 198 142 45 1005 244 203 566 76 569 117

Dcmonstra-
tie

76 - 33 58 t 8 - - - 347 50

Aantekenin-
gen

- - - - 219 - g 1 - - - -

Praktikum - - 327 I ]7 - - - - - - -

Nict-klass.
verwerking

229 - 104 277 181 726 - 382 76 28 937 327

Klassikale
verwerking

781 - 233 830 369 1418 - 589 249 65 254
g

655

Instructies 148 - 8 157 47 ll3 - 17 - - 339 l08

Huiswerk-
controle

22 - 3 127 70 ]0 - - - - - -

rest t(0 - 5 43 IS 173 - 28 148 5 63 9
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H~~ufdstuk 4

Tabel B 4. l Effecten van initiatief: aantal uitingen per beurtreeks, naar lesfragment, per vak

Biologie Scheikunde Aardrijkskunde Natuurkunde Wiskunde

Lesfragn~enten L-i D-elb D-ild L-i D-elb D-ild L-i D-elb D-ild L-i D-elb D-ild L-i D-elb D-ild

[ntroductie 45 41 6 22 16 18 97 79 204

Uitleg nieuwe
stof

249 410 366 69 25 90 319 456 677 135 39 467 11 22 58

Demonstratie 13 28 68 23 7 46 I11 17 269 249 60 286

Aantekeningen 84 46 137

Praktikum 274 58 80

Zelfstandige
verwerking

302 12 18 329 25 90 1007 61 22 30 31 43 999 55 210

Klassikale 208 536 266 313 702 146 388 1427 185 180 80 52 237 129 319
verwerkin ~g 858~` 751 ~` 959~`

Instructies 10 2 144 51 IS 130 15 9 106 6 ]25 133 209

Rest 42 169 40 74 l4 252 12 140 131 21 351

Totaal 772 ]031 759 1131 1010 644 1888 2022 1370 547 l67 1175 2560 1171 2392
Legenda: L-i- Leerlinginitiatieven (elicitaties, begripscontroles, mformaneven), D-elb - Docent-elicnanes en -begnpscontroles, D-ild - Docent-
informatieven en -directieven, ~`- combinatie klassikale verwerkingldemonstratie.



Tabel B 4.2 Herkomst van docent- en leerlinguitingen uit docent-initiatieven (D-ini) dan wel leerling-initiatieven (L-ini)

Biologie Scheikunde Aardrijkskunde Natuurkunde Wiskunde

L-ini D-ini L-ini D-ini L-ini D-ini L-ini D-ini L-ini D-ini

Leerlingen 29l 290 462 361 593 6l8 163 78 787 435
Docent 486 1708 609 f209 1158 2525 377 1264 1728 3093

Tabel B 4.3 Effecten van initiatief: aantal beurtreeksen ( N) en gemiddelde lengte in uitingen (GLUit) per vak

Biologie
N GLUit

Scheikunde
N GLUit

Aardrijkskunde
N GLUit

Natuurkunde
N GLUit

Wiskunde
N GLUit

Leerlingbegripscontroles 26 4.3 26 4.0 104 5.6 18 4.9 62 5.4

Leerlingelicitaties 71 9.2 132 6.6 118 9.7 68 6.3 257 8.3

Docentbegripscontroles 23 5.3 l3 6.8 14 10.3 4 5.5 50 3.4
Docentelicitaties 69 12.9 84 11.0 146 11.9 16 9.1 70 14.3

Docentinformatieven 94 10.3 67 6.5 96 8.1 88 12.6 205 10.9
Docentdirectieven 27 4.9 31 6.7 78 4.3 19 3.5 34 3.6



Tabel B 4.4 Effecten van initiatief: gemiddelde lengte van beurtreeksen in zetten, per vak, voor drie lesfragmenten:
U- Uitleg nieuwe stof, ZV - zelfstandige verwerking, KV - klassikale verwerking

Biologie Scheikunde Aardrijkskunde Natuurkunde Wiskunde

U ZV KV U ZV KV U ZV KV U ZV KV U ZV KV

Leerling- 2.7 8.0 2.8 - 3.2 3.0 2.5 8.5 3.5 3.7 2.5 3.1 2.7 4.4 3.0
begripscontroles
Leerling 4.9 8.3 4.9 3.4 4.8 3.5 5.7 7.6 3.5 4.1 2.0 3.0 3.3 6.5 3.6
-elicitaties
Docent- 5.3 1 2.0 3.0 2.5 2.8 6.8 3.8 7.7 4.3 3.0 5.0 1.8 1.0 2.4
begripscontroles
Docent- 5.8 - 10.5 5.5 3.3 8.0 5.6 3.0 9.8 4.8 3.0 7.2 9.0 3.2 8.9
elicitaties



Hoofdstuk 5

Tabel B 5.1 Verdeling van docent- en leerlinguitingen over vijf clusters van functies, per vak

Biologie Scheikunde Aardrijks-
kunde

Natuurkunde Wiskunde

Functretype DOC LLN DOC LLN DOC LLN DOC LLN DOC LLN

antwoordl
informatief

1524 381 1028 368 2241 635 1351 57 3401 527

interactie-
regulerend

495 91 578 148 1112 247 201 454 767 203

vragend 200 191 126 226 333 435 52 115 268 416
terug-
koppelend

163 30 154 29 555 57 48 24 434 77

directief 162 l 164 138 266 - 43 - 116 3

Tabel B 5.2 Typen leerlingvragen per vak

Biologie

N ~

Scheikunde

N~~

Aardrijks-
kunde
N ~o

Natuurkunde

N~~

Wiskunde

N`'Io

procedureel 27 15 43 19 41 9 13 I1 83 20
verhelderend 55 30 76 34 258 59 32 28 128 32
verdiepend 101 55 106 47 136 3l 70 61 192 48
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Learning Through a Second Language: Interaction in Content Area
Instruction in a Multilingual Class

Background and outline of the study

Learning in a second language: problem or chance?
Chapter 1 contains a discussion of insights into second-language learning in schools at an
advanced level. In recent years a number of factors have been identified in the literature
on research into successful second language learning such as comprehensible input,
opportunities to use the language productively, and feedback, focussed on what the pupils
have said. The role of interaction in L2 acquisition has gained a central place in L2
acquisition theory (Pica 1994). In content area learning, the acquisition of language
cannot be isolated from the learning of new concepts. Interaction is then particularly
important because the teacher plays a crucial mediating role in providing access to the
learning material. Van Lier (1988) presupposes a relationship between the cognitive
demands of academic tasks and the structure of the interaction involved. He states that the
transmission of new and complex content demands an open climate in which pupils have
more opportunities to participate, and that the interaction itself becomes a crucial resource
for learning.

The literature on learning in school subjects through a second language has been
written from two different angles. On the one hand, the content-based approach of second
language teaching (Brinton et al. 1989) considers the use of a second language in subject-
based lessons as a fruitful context for second language acquisition. This approach relies
heavily on the assumption that the interaction between pupil and teacher about meaningful
content constitutes an important factor in language acquisition. On the other hand,
learning through a second language is often considered as a source of problems. Research
in the Netherlands has been mainly problem oriented, trying to define the discrepancies
between pupils L2 proficiency, and the demands placed on them by academic language
use. Until now, however, interactional aspects in relation to the content of lessons, have
received little attention. More empirical data is needed to illuminate the way content area
instruction through a second language functions.

Research questions and method
Chapter 2 contains a description of an explorative study in learning in a second language.
The main research questions posed were:

I Which interaction situations occur in the course of a series of lessons in different
school subjects in a multilingual class'?

II To what extent and in which conditions do pupils participate in subject-based
lessons'?

III What are the functional and formal characteristics of pupils' utterances and the
teacher's reactions to them?

IV How are central concepts in a series of lessons developed through interaction?
V What value do teachers and pupils attach to the use of language in their lessons?
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Summary

This research was conceived as a case study of one multilingual class in the third year of
a lower general secondary school (a Dutch MAVO school). The class consisted of 23
ethnic minority pupils and 3 native Dutch pupils. Of the immigrant pupils, 22 had started
their L2 acquisition of Dutch after their 4th birthday. These pupils all reported using their
mother tongue daily at home and with friends. The class was followed through a series of
lessons in five different school subjects: Biology, Geography, Chemistry, Physics and
Mathematics. Each subject was taught by a different teacher. In all, 56 lessons were
observed and recorded on tape. The tests done in class were collected in, as were the
exercise books and teaching material. In addition, the pupils and teachers were questio-
ned, verbally and in writing, about their experiences and their opinions concerning the
role of Dutch as L2 in the lessons.

Table SI Surrunary of the observation data

Subject Lessons observed Lessons analysed Utterances

Biology 10 7 2923

Chemistry 12 9 2851

Geography 10 8 5311

Physics 7 5 1893

Mathematics 17 10 6123

Total 56 39 19101

The recordings of the lessons were later transcribed and divided into utterances.
Complete lessons were segmented into situation types (Lemke 1992) such as Overview
over the lesson, Introduction of new content, Seated work, Going over seated work.
Within these situation types basic structures of communication were characterized using
Lemke's interaction types, such as teacher mono[ogue, triad dialogue, dialogue tea-
cher~student, dialogue pupil~pupil.

For further analyses, the Sinclair 8t Coulthard (1975) system of discourse analysis
(1975) was adapted. Fragments were identified as belonging to different exchange types:
teacher infonn, teacher elicit, teacher check, teacher direct, pupil inform, pupil elicit,
pupil check. Exchange types for their part consist of moves: Initiatives, Responses and
Feedback. Finally these moves consist of separate utterances. For each utterance there is
a specification of which tasks it fulfils in terms of five main categories: questioning
functions, information functions, functions maintaining interaction, feedback functions,
and directive functions. The coding of the record of the lessons in this way provides a
basis for analyzing the structure of the interaction and the formal and functional characte-
ristics of the language used. The study of the coded transcripts was largely done with the
help of computer analysis.

In order to be able to describe the content elements of the lessons the 'central concepts'
were identified by checking the subject-related concepts which were used in the tests. The
class tests were analyzed on the level of the individual items in terms of the number of
points given as well as their content. The language in the textbooks used during the
lessons was also analyzed. Finally, the pupils' questionnaires were analyzed using SPSS,
while the interviews with pupils and teachers were transcribed and processed by hand.
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Interaction in subject teaching: structure and function

Moments of participation: situation and interaction types
Chapter 3 discusses the structure of the lessons and the moments of pupil participation.
All five teachers use their own routines to structure their lessons and to mark boundaries.
There is a clear link between situation types and interaction types, but these patterns are
different for the five subjects. In Biology, for example, the triad dialogue is common
during explanation of new subject matter, whereas in Physics the teacher monologue is
dominant. Teachers use their own standard forms to structure lessons and to mark
boundaries between situation types. The Chemistry lessons are the least well-structured,
with no obvious routines in the order of situation types, sudden changes in interaction
types, and with few moments of explicit introduction of new subject matter.

As might be expected, teachers do a lot more talking than pupils. This is especially true
of Physics, where the teacher does 87 ~o of the talking, in terms of the number of
utterances. In all subjects, only 5 out of 26 pupils participate frequently. This general
picture, however, is very different when situation types are taken into account. Pupils
participate most while doing seated work, with the teacher walking around, and during
the plenary discussions going over seated work. Also, during seated work a wider range
of pupils are involved in interaction. Throughout the series of lessons, no major changes
in participation patterns could be observed.

Taking initiative: exchangerypes and moves
Chapter 4 describes the interaction on the level of exchange types and moves. One third
of all utterances stem from teacher-informatives and teacher-directives, and constitute
one-way communication. One third stems from teacher-elicitations and checks, and one
third from pupil initiatives. This general picture can be observed in all subjects except
Physics. In this subject the teacher rarely tries to stimulate pupils to participate in the
interaction. Of all pupil utterances, more than SOqo stem from individual initiatives. This
means that in order to get pupils talking in lessons it is important to give them enough
room to ask their own questions. This mainly occurs during seated work with an ambulant
teacher.

The length of exchange types, measured by the number of utterances, is comparable
over the five subjects observed. Pupil initiatives usually lead to shorter exchange types
than teacher initiatives. In general, comprehension checks are shorter than elicitations. In
addition to the striking similarities between subjects there were differences between the
teachers. In Physics, teacher-informatives are much longer than average and teacher-
elicitations much shorter. In Geography both teacher-elicitations and pupil-elicitations
contain more utterances than in other subjects.

Interaction could be expected to lead to more negotiation of ineaning when exchanges
contain more moves, i.e. when teachers and pupils are reacting to each others' utterances,
asking for more clarification, or commenting on what was said earlier. Therefore the
effect of initiatives was not only measured by the number of utterances, but also by the
number of moves following an initiative. A comparison was made with respect to the
intensity of interaction during three situation types: explanation of new subject matter to
the whole class, individual seated work with an ambulant teacher, and the discussion with
the whole class of the work that had been done. There was a clear distinction between
these three situations. The most intense interaction occurs during whole-class discussion
where teacher elicitations form the starting point for interaction. In Biology and Geo-
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graphy for example, the mean length of teacher elicitations is more than ten moves.
During seated work, pupil initiatives lead to the most intense interaction.

In Biology, Geography and Mathematics, the teachers apparently use their means of
interaction in a more pronounced way: they use the floor themselves in plenary situations,
but give the floor to the pupils during seated work. The number of teacher initiatives and
pupil initiatives and their intensity is complementary. In Physics and Chemistry, this trend
is less obvious; furthermore, teacher and pupil initiatives are shorter in terms of moves.

Functional andformal characteristics of utterances
Chapter 5 describes the formal and functional aspects at the level of the utterances of both
teachers and pupils. The main function of their utterances is to give information, whether
in response to questions or not. For teachers, giving feedback is of varying importance: in
Physics, only 3~ of teacher utterances are directed towards giving feedback, compared to
12 ~ of the Geography teachers' utterances. One fifth of the interaction is used to keep
interaction going ( turn taking, etc.). Teachers differ in their number of encouraging
remarks, getting the pupils involved in interaction, stimulating them to go on talking, etc.
The teachers of Geography, Mathematics and Biology provide many more stimuli to
participate than their colleagues in Physics and Chemistry.

For pupils, asking questions forms a major part of their utterances. Their questions are
to a large extent directed towards a deepening of their knowledge of the subject matter,
and less towards procedural aspects or checking whether they have understood well, e.g.
asking for repetition. Even at this level it is clear that pupils in Physics are not asked to
answer and inform, and have to create their own room to ask questions.

The complexity of teacher and pupil utterances was measured in mean length of
utterance and in Guiraud's index of word variation. As might be expected, teacher
utterances are much longer than pupil utterances. The word variation of mathematics is
smaller than in other subjects, in geography the vocabulary is more varied. Pupils' and
teachers' word variation is not about the same. The productivity of pupils utterances is
restricted: a lot of their utterances are (partiap quotations from the textbooks. The
opportunity to carry out systematic analyses of linguistic aspects of productive use, was
therefore limited. From the more productive utterances, 7 q contained striking departures
from standard Dutch usage. These marked forms were mainly morfosyntactic and lexical
aspects. In their reaction to these marked forms, teachers mainly gave feedback on
content and seldom on form. Feedback on form is given implicitly. Language use in the
classroom is not the subject of discussion: metalinguistic comments are rare.

Structure andfunction of classroorn interaction: survev and comments
Chapter 6 provides a survey of the structural and functional aspects of classroom
interaction in the five subjects observed, and reports on the opinions of teachers and
pupils as they were given in questionnaires and interviews. It is shown that the interaction
climate differs from teacher to teacher. This is evident in the moments of pupil participa-
tion, the teacher's initiatives to involve pupils, the efforts to intensify interaction, and the
length of teacher and pupil elicitations.

From the interviews it is clear that teachers consider language an important aspect of
working in a multilingual class. They all judge their pupils language proficiency in Dutch
as restricted and specifically mention limited reading proficiency, limited productive use
and limited vocabulary. But in their opinion, it is not only the linguistic aspects that
influence pupils participation. They think that social and psychological aspects, such as a
pupil's low self esteem, also play a role. Active participation in classroom interaction is
not really necessary, some teachers think, as e.g. in Physics. Teachers seem well aware
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of their own usual way of working and the moments at which they let pupils actively
participate in interaction. The length and intensity of exchanges is less apparent to them.

For the pupils these routines are obvious. The pupils' assessment of teachers' behaviour
corresponds to a large extent to the teacher characteristics observed, e.g. the opportunity
to ask questions, and the length of exchanges.

Thematic aspects of the series of lessons
If interaction is considered to be an important element in subject learning in a second
language, the next question must be whether there is a relationship between the themes in
interaction and school success as expressed in the results of the assessment tests. And,
continuing this line of thought, the value of the intensity of the interaction ought to

increase if the concepts which later on appear in the assessment tests were the subject of

negotiation.
Chapter 7 reports the results of detailed analysis of each of the five series of lessons.

For all five subjects central concepts were defined as they appear in the tests. The two
main learning resources containing these concepts were examined: teaching materials and
classroom interaction. In relation to the teaching materials the structure of texts and the
explanation of the central concepts were examined, and the text-related questions were

characterized. Rough measures of syntactic and lexical complexity were also used. The
question was raised of whether the importance of such central concepts was indicated in
the teaching material itself, e.g. by the layout, in explicit explanations, or by their

occurrence in text-related questions or summaries. The same question was also raised

about the interaction during the series of lessons: were the central concepts explicitly
discussed, did they occur in notes, did the teacher stress the importance of concepts, and

were they more frequently used than other concepts? The interaction was also examined

to find out how central concepts were introduced, whether they were discussed with

pupils in classroom communication and with what intensity, and whether an increase in
pupil participation could be observed.

The outcomes of the lesson series can be expressed in terms of the marks as given to
the pupils for the respective items on the assessment tests. In addition, a qualitative

analysis of their answers was carried out. For some items, ones which obviously caused

difficulty for the majority of pupils, the treatment of the central concepts was retraced, in
an attempt to identify the factors that affected their performance.

Subject lessons' content: survey and comments
Chapter 8 discusses the similarities and differences between the subjects, and reports on
the teachers and pupils judgements on the thematic aspects of the lessons. The cognitive
demands made on the pupils seem to differ between the subjects. In Biology not only did

the number of central concepts exceed that of other subjects, but the cognitive level of the

questions on the assessment tests is also higher. Not only are definitions of isolated

concepts addressed, but so are the relationships between the different concepts. Pupils do

not have to use their language productively when taking the tests: the reproduction of
formulations from text books is mostly sufficient.

As far as the resources available for learning are concerned, pupils can use both

textbooks and classroom interaction to obtain clues about central concepts. Most concepts
do appear in the text books, or in questions, and are frequently used in ínteraction.
Teachers however differ in the extent to which they explicitly make these resources
accessible to the pupils. The Physics teacher, for example, usually gives a dictation,
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containing the central concepts. He leaves the text book on one side, replacing the written
input with his own simplified oral input. The Geography teacher usually repeats the text-
related yuestions which were discussed in the classroom in the assessment tests. He
explicitly relates his explanations to those in the text books, reading these texts together
with the pupils in class. The Biology teacher is the one who makes the most demands on
pupils by discussing texts in the classroom and looking for explicit signals that they have
been understood.

From the analysis it appears that the pupils were not being systematically invited to talk
about central concepts in class for longer than a few moments. In addition, the most
intense interaction, or negotiation of ineaning, did not concern the central concepts but
other concepts which did not feature in the tests. Thus, the relationship between pupil
participation in interaction and the acquisition of central concepts was not obvious.

Even in relation to the thematic aspect of interaction teachers have their own routines
when relating their way of working to the assessment tests. Pupils seem quite proficient in
making use of these clues. However, slight deviations from these patterns can cause
trouble, as the analysis of problematic central concepts made clear.

As stated earlier, productive use of Dutch was hardly ever necessary for the tests.
However, the reproduction of given definitions and formulations caused problems when
the teachers were doing [he correction. From the imperfect reproductions i[ was often
unclear whether pupils had understood the concept correctly. Inconsistent correction
appeared in the assessment tests in several subjects. On the whole, the pupils understan-
ding of central concepts seemed quite superficiaL This seemed, however, to be adequate
enough for them to meet the teacher's requirements and pass the test.

Retracing the treatment of some difficult concepts in each of the subjects led to the
identification of several factors influencing pupils' behaviour. These included: different
semantic aspects were emphasized in the explanation of concepts than those that featured
in the assessment test; teachers used everyday vocabulary in explaining subject matter
more than the formal academic vocabulary in the text books; signals of non-understanding
in classroom interaction were not picked up by the teacher; there was inadequate checking
of understanding by the teachers.

The teachers have varying views on their role in making written resources accessible
for pupils and on the value of talking about central concepts. The Biology and Geography
teachers saw it as their duty to explain difficult texts and to check for comprehension;
they deliberately gave the text book a central place in their teaching . The Physics
teacher, however, felt that it was better to replace the text with his own explanations,
relying on his own extensive experience. The most explicit view comes from the
Chemistry teacher, who stated that reading is the task of the language skills teacher: he
simply did not want to help pupils read the texts. Meanwhile, teachers are aware of the
reproductive nature of the demands they make on learners. They also report difficulties in
judging the answers given because of the imperfect Dutch language formulations. They
view this as inherent in teaching a multilingual class.

The pupils' views on the thematic aspects reflect quite a calculating attitude: they just
do what is necessary to pass the assessment tests. Whether that involves a good under-
standing of the subject matter or not is, in principle, not important to them. In the
Chemistry lessons for instance, pupils said they did not understand the subject matter, but
simply learned definitions by heart and reproduced them when necessary. Nevertheless,
they appreciated it when teachers explicitly discussed the textbooks and gave clear
explanations of new vocabulary.
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Conclusions and implications
In chapter 9, conclusions are drawn and implications are formulated for theory and
practice. The approach chosen in this study, to illuminate both formal, functional and
thematic aspects of interaction in content area instruction, has proven to be useful. The
detailed analysis and coding of transcripts provided the opportunity to relate the characte-
ristics of single utterances to the speakers, as well as to the moves, exchange types and
situatíon types they are part of. A systematic comparison between different school
subjects and lessons could be made. Many measurements were found to be useful when
examining subject teaching interaction from a L2 acquisition perspective, for example the
intensity of interaction in terms of moves per exchange type. In addition, a series of
lessons could be investigated as an integral unit, in which central concepts are introduced,
elaborated and examined. The data from the assessment tests was essential to get a picture
of the teachers' goals. The views and beliefs of teachers and pupils provided insights into
their motives and experiences. Observing one class being taught different subjects offered
an opportunity to form a picture of the teacher's influence on classroom interaction.

As far as the results themselves are concerned, it can be concluded that different
subjects have their own interaction climate, which seems to be primarily influenced by the
individual teacher. The crucial aspects are recurrent structures in lessons, with recogniza-
ble moments for active participation by the pupils; room for the pupils' own initiative to
ask questions; teachers' initiatives to get the pupils involved; and lengthening exchange
types to more intense interaction. However, even those teachers who seemed most
inclined to stimulate pupil participation did not use the many opportunities that existed to
stimulate conceptual and L2 development. They did not promote productive L2 use, they
paid hardly any attention to language forms, and barely interacted on the central concepts
of the series of lessons.

The question can be raised of whether interaction is as necessary as is commonly
supposed since in some subjects, pupil participation is rather limited, and pupils pass their
assessment tests anyway. One way of explaining this discrepancy is by labelling teacher
strategies in dealing with multilingual classes. It was observed that teachers not only show
modifications in their own speech, but also tend to lower their demands on both producti-
ve skills and on content learning, thus 'skeletonizing' the lesson content. In that context,
interaction might simply not be necessary for achieving the goals of the lesson. In other
subjects, teachers put higher cognitive demands on pupils, and in these lessons more
intense interaction was observed. From this hypothesis it was argued that theory on
cognitive academic language skills should take into account the influence teachers and
pupils have on the problems of language use in classrooms. Their influence concerns both
the cognitive dimension as well as the contextual dimension. Research into linguistic
aspects of subject teaching should therefore pay attention to the content aspects of
interaction.

It is obvious that, even if they wanted to, not all teachers can combine their subject
lessons with language teaching without the help of specia(ly designed materials. It is
therefore recommended that language sensitive content instruction should be promoted for
teaching in multilingual classes, by providing teachers with in-service training and
specially designed materials, e.g. the 'sheltered content' variant of the content based
approach. A curriculum change like this will demand a major effort by Boards of
Education, curriculum developers and teacher trainers. In view of the fact that only 11 of
the 26 pupils in the class observed passed the national examinations a year later, the
Inspectorate should critically examine the situation with regard to content area teaching in
multilingual settings.
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