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 Inleiding: Over deze handreiking

Docenten Grieks en Latijn in het voortgezet onderwijs hebben specifi eke kennis van 
de Griekse en Latijnse taalsystemen. Ze weten bijvoorbeeld dat Grieks en Latijn naam-
vallen hebben en dat de meeste leerlingen niet gewend zijn aan dit verschijnsel. In hun 
lessen over die naamvallen spelen de docenten daarop in. Het gaat hierbij om vakdidac-
tische kennis en dat is iets anders dan wat te vinden is in grammatica’s en handboeken 
van deze talen.1

Dit is een handreiking voor alle docenten GTC en LTC die systematisch na willen 
denken over hun vakdidactische kennis op het gebied van taalverwerving en de rol van 
grammatica daarbinnen. We gebruiken de term grammatica omdat die gangbaar is in 
de lessen Grieks en Latijn. De term grammatica omvat fonologische, morfologische, 
syntactische, semantische en pragmatische kennis van talige elementen. In het taalver-
wervingsonderwijs gaan grammatica-lessen samen met bijvoorbeeld verwerving van de 
woordenschat. Taalverwerving bij GTC en LTC is gericht op lees- en vertaalvaardigheid 
en op het vergroten van het taalbewustzijn. 

Binnen deze vakdidactische kennis onderscheiden we de volgende deelgebieden:

• kennis van de rol van grammatica in het curriculum GTC of LTC
• kennis van de rol van grammatica in taalverwervingsonderwijs gericht op lees-

vaardigheid

1 In Engelstalige literatuur heet dit pedagogical content knowledge. Van Driel (2008) presenteert een 
handzame introductie van dit onderwerp.
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8 TAALVERWERVING EN TAALBESCHOUWING GRIEKS EN LATIJN

• kennis van de rol van grammatica in taalbeschouwingsonderwijs gericht op 
taalbewustzijn

• didactische overwegingen bij grammatica-onderwijs

De eerste vier hoofdstukken geven een inleiding op ieder van deze onderdelen. Deze 
hoofdstukken beschrijven vakdidactische kennis van grammatica-onderwijs van  docenten 
GTC en LTC. Dit boek is daarmee geen onderzoek naar of leidraad voor de ‘beste’ of ‘meest 
eff ectieve’ didactiek binnen taalverwervingsonderwijs in Grieks of Latijn. Het brengt wel 
een aantal mogelijke onderzoeksvragen over taalverwerving en taalbeschouwing bij GTC 
en LTC aan het licht. We presenteren die na de vier inleidende hoofdstukken.

De eerste hoofdstukken betreff en grammatica bij GTC en LTC in het algemeen. Gram-
matica-lessen gaan echter over specifi eke grammaticale onderwerpen, zoals de dativus 
of het praesens historicum. Vakdidactische kennis van specifi eke grammaticale onderwer-
pen valt in grofweg dezelfde vier onderdelen uiteen als algemene vakdidactische kennis 
van grammatica:

• de relevantie van een specifi ek grammaticaal onderwerp binnen het curriculum 
GTC of LTC

• benodigde kennis van een specifi ek grammaticaal onderwerp binnen taalver-
wervingsonderwijs gericht op leesvaardigheid

• benodigde kennis van een specifi ek grammaticaal onderwerp binnen taalbe-
schouwingsonderwijs gericht op taalbewustzijn

• didactische overwegingen bij een specifi ek grammaticaal onderwerp

Deze vier onderdelen presenteren we in hoofdstuk 5 als vier onderdelen van een vakdi-
dactische checklist. Docenten kunnen aan de hand van deze checklist zelf hun vakdidac-
tische kennis van een specifi ek grammaticaal onderwerp formuleren en vervolgens on-
derwijs ontwerpen waarin taalverwerving en taalbeschouwing samen aan bod komen.2

In de checklist hebben we de vier onderdelen nader gespecifi ceerd in achtt ien items 
in totaal. De items hebben betrekking op aspecten als de vormen en regels van een talig 
element en de rol van het element in het taalsysteem, maar ook op de relevantie van het 
talige element in het licht van het curriculum. We lichten ieder item toe en doen sug-
gesties voor bronnen die docenten kunnen raadplegen om het item vorm te geven. De 
checklist is bruikbaar voor kleine en grote onderwerpen. In hoofdstuk 7 illustreren we 
de checklist voor een tamelijk groot onderwerp: de Latijnse coniunctivus.

2 Voor een inleiding in het ontwerpen van (talig) onderwijs, zie het Handboek ontwerpen talen  (Bimmel 
et al. 2008).
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Dit boek biedt, in zeven hoofdstukken, wetenschappelijke achtergronden en een prak-
tische checklist waarmee taaldocenten hun grammatica-lessen goed geïnformeerd kunnen 
ontwerpen. Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen wetenschappers en do-
centen uit het voortgezet onderwijs. In het schooljaar 2015-2016 hebben wij ons gebogen 
over het thema taalverwerving en taalbeschouwing in een professionele leergemeenschap 
(PLG). Onze professionele leergemeenschap was erop gericht om de vakinhoudelijke en 
vakdidactische kennis omtrent taalverwerving en taalbeschouwing met elkaar te delen en 
beschikbaar te maken voor docenten GTC en LTC en studenten van de lerarenopleidingen.

De professionele leergemeenschap was samengesteld uit wetenschappers (taalkundi-
gen), vakdidactici en docenten met enige tot ruime ervaring zowel in het onderwijs als 
in het ontwerpen van eigen lesmateriaal. Deze samenstelling leidde tot een vruchtbare 
uitwisseling van vakinhoudelijke kennis, vakdidactische kennis en kennis en ervaring uit 
de lespraktijk. In de bijeenkomsten richtt en we ons op het formuleren van onze kennis 
van grammatica-lessen. We deden dat aan de hand van literatuuronderzoek, refl ectie op 
onze eigen praktijk en praktijktoetsing. Deze kennis hebben we uiteindelijk de vorm 
gegeven van de vakdidactische checklist.

De checklist is in conceptversie voorgelegd aan Leraren in Opleiding (LiO), tijdens 
de jaarlijkse dag voor LiO’s en jonge classici (Groningen, 21 maart 2016). De workshop 
werd gegeven door Suzanne Adema en was bedoeld om LiO’s te laten delen in de kennis 
van de PLG. Ook waren we geïnteresseerd in hun reactie op de checklist als hulpmiddel 
om systematisch lessen voor te bereiden.

Daarna hebben we de checklist getest door hem toe te passen in een ontwerpproces. 
We hebben lesmateriaal ontworpen over de coniunctivus (Latijn) waarbij we als eer-
ste stap de checklist helemaal hebben ingevuld. Het ontwerpproces hebben we zo ook 
gebruikt om de lijst te illustreren. We hebben gemerkt dat het gezamenlijk ontwerpen 
van materiaal werd vergemakkelijkt met de systematisch ingevulde lijst. Na een eerste 
globale opzet door een à twee mensen, hebben alle deelnemers een deel van de lessen-
serie ontworpen. Wij hebben hier een aantal inspirerende bijeenkomsten en lesideeën 
aan overgehouden die we in het lesmateriaal over de coniunctivus verwerkt hebben. De 
ingevulde checklist voor de Latijnse coniunctivus vormt hoofdstuk 7. Het lesmateriaal is 
digitaal beschikbaar op Quamlibet.nl.

Uit dit boek blijkt dat talige kennis van docenten GTC en LTC meer moet omvatt en 
dan alleen informatie over de Latijnse en Griekse vormleer en syntaxis. Het is belangrijk 
dat toekomstige docenten de benodigde kennis en teacher language awareness (Andrews 
2008) aangereikt krijgen in hun studie om wetenschappelijke taalkundige ideeën te kun-
nen (blijven) vertalen naar hun lespraktijk (Pinkster 1983:xii).

Voor studenten GLTC en studenten van de lerarenopleiding kan dit boek dienen als 
kennismaking met de rol van taalverwerving binnen het curriculum GTC en LTC en als 
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leidraad bij het voorbereiden of ontwerpen van de eerste eigen lessen taalverwerving. 
De suggesties voor verder onderzoek kunnen zij gebruiken bij de onderzoeksopdrach-
ten die zij binnen hun opleiding uitvoeren.

Voor ervaren docenten biedt de handreiking een mogelijkheid tot refl ectie op hun 
vakdidactische kennis en hun bestaande lespraktijk. Het biedt een onderbouwing voor 
hun didactische praktijkkennis en hun intuïties. Zij kunnen hun vakvisie scherpen aan 
de hand van de inleidende hoofdstukken en de checklist gebruiken om hun dagelijkse 
praktijk eens tegen het licht te houden en op te frissen. Voor docenten die verder wil-
len gaan en zelf wetenschappelijk onderzoek willen doen naar taalverwerving en taalbe-
schouwing bij GTC en LTC hebben we in hoofdstuk 5 een aantal onderzoeksonderwer-
pen op een rij gezet.

GTC en LTC bestaan niet alleen uit grammatica-lessen. Andere deelaspecten van de 
vakken zijn bijvoorbeeld tekstontsluiting en vertalen, cultuur- en literatuuronderwijs, 
receptie van de oudheid. Al deze aspecten van de vakken horen in een handboek of een 
reeks handreikingen waarmee docenten hun lessen en lesmateriaal kunnen voorberei-
den of ontwerpen. Voor de schoolvakken Latijn en Grieks bestaan nog vrijwel geen 
Nederlandstalige handboeken vakdidactiek. Een recent Engelstalig handboek Latijn 
is Hunt (2016), voorbeelden van Duitstalige handboeken zijn Kuhlmann (2012), Keip 
(2014), Witt ich (2015). Daarnaast is er het Nederlandstalige boek van Hulstaert (2016) 
over een didactiek voor lineair Latijn lezen.

Op basis van onze ervaring concluderen wij dat een professionele leergemeenschap 
waarin literatuuronderzoek en praktijkkennis (inclusief toetsing door LiO’s) gecombi-
neerd worden, een motiverende en functionele vorm is om specifi eke onderdelen van 
vakdidactische kennis te formuleren en te werken aan handreikingen voor allerlei aspec-
ten van onze vakken.

De inspirerende en enthousiasmerende werking van discussies over het ontwerpen 
van ons onderwijs is voor ons een belangrijke opbrengst van de samenwerking. De 
checklist werkt voor onszelf motiverend, omdat we ermee kunnen vaststellen waarom 
we ‘doen wat we doen’ en nieuwe dingen van elkaar hebben opgestoken. We hopen met 
dit boek ook onze lezers te helpen en te inspireren bij het refl ecteren op hun vakdidac-
tische kennis en het systematisch voorbereiden en ontwerpen van taalverwervings- en 
taalbeschouwingslessen.

Namens de deelnemers van de Professionele Leergemeenschap Taalbeschouwing GTC 
en LTC (VU, 2015-2016),
Suzanne Adema
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 1. Taalverwerving en 
taalbeschouwing in het 
curriculum GTC en LTC

De Verkenningscommissie Klassieke Talen stelt in het eindrapport (Kroon & Sluiter 
2010) dat de centrale opgave van de klassieke talen de refl ectie op het eigene en het 
vreemde is. Hun vooronderzoek wees uit dat er in het veld grote eensgezindheid bestaat 
over deze vormende doelen van het vak. 

Taalverwerving en taalbeschouwing zijn onderdeel van deze algemene doelstelling. 
Als je leerlingen en docenten bevraagt, zijn taalverwerving en taalbeschouwing onlos-
makelijk verbonden met de schoolvakken Grieks en Latijn. Toch blijft  deze intensieve 
en tijdrovende component tamelijk impliciet in de eindtermen. De taalverwerving 
ligt besloten in domein A: Refl ectie op klassieke teksten. Taalverwerving is bij Grieks 
en Latijn daarmee een voorwaarde voor het ontsluiten en bestuderen van de teksten. 
Een leerling kan zijn begrip van een Latijnse tekst demonstreren door middel van zo-
wel een vertaling als een analyse en interpretatie vanuit onder andere een taalkundig 
 perspectief. 

Naast refl ectie op antieke teksten bevatt en de eindtermen van GTC en LTC de vol-
gende onderdelen: refl ectie op de antieke cultuur en de relaties tussen de antieke cul-
tuur en de latere Europese cultuur, zelfstandige oordeelsvorming, oriëntatie op studie 
en beroep en informatievaardigheden. De curricula van GTC en LTC zijn daarmee gericht 
op de persoonlijke vorming van leerlingen, op zowel cultureel als literair en talig gebied. 

Voor het begrijpen en vertalen van teksten is het van belang dat leerlingen oefenen 
met het herkennen en analyseren van (lett ers,) woordbetekenissen, fonologie, morfolo-
gie, syntaxis en tekststructurerende middelen. Voor taalkundige analyse en interpretatie 
is inzicht nodig in de taalsystemen van Grieks en Latijn. Om teksten vanuit taalkundig 
perspectief te kunnen vergelijken met bijvoorbeeld vertalingen of teksten in een andere 
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taal, moet een leerling overeenkomsten en verschillen kunnen benoemen tussen, op zijn 
minst, het Nederlandse taalsysteem en het Griekse en/of Latijnse taalsysteem.

Bij de vakken Grieks en Latijn besteden docenten en leerlingen in vergelijking met 
andere vakken veel aandacht aan morfologie en syntaxis.3 Leerlingen ervaren dat ze veel 
rijtjes moeten leren, maar ze zien ook de meerwaarde van de aandacht voor syntaxis 
en taal in het algemeen. Door (oud-)leerlingen wordt aangegeven dat ze bij Grieks en 
Latijn inzicht hebben gekregen in hoe talen als systemen functioneren. De invulling van 
taalverwerving en taalbeschouwing draagt bij aan waardering van en inzicht in taalsyste-
men in het algemeen en die van het Grieks en Latijn in het bijzonder.

 1.1 Grammatica, taalverwerving en taalbeschouwing bij andere 
schooltalen

Als de vakken Latijn en Grieks genoemd worden in didactiekboeken voor de moderne 
vreemde talen, is dat meestal niet op een positieve manier. Kwakernaak (2008:300-301) 
bijvoorbeeld benoemt het Latijnonderwijs uit vroegere tijden als oorzaak voor een aan-
vankelijk veel te sterke focus op grammatica in het onderwijs van de moderne vreemde 
talen. De grote aandacht voor grammatica, met name morfologie en syntaxis, in het mo-
derne vreemde talenonderwijs ging ten koste van de vaardigheden in die talen. 

Nu zijn bij de moderne vreemde talen de huidige eindtermen rondom taalverwer-
ving sterk gericht op spreekvaardigheid, luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en lees-
vaardigheid. In zijn handboek voor de Moderne Vreemde Talen stelt Kwakernaak de 
vaardigheden voorop. Hij benadrukt de beperkte rol die grammaticale kennis (meta-
talige beheersing) daarbij speelt:

Kwakernaak (2008:304): Meta-talige beheersing is dus geen garantie voor talige 
beheersing. Meta-talige beheersing is ook geen voorwaarde voor talige beheersing: 
zie de miljoenen native speakers die het goed doen zonder regels of rijtjes te kun-
nen noemen. Meta-talige beheersing kan helpen om de juiste vorm te produceren, 
maar doet dat lang niet altijd. Het bewust toepassen van een regel is een compen-
serende strategie: als ik het niet kan op grond van mijn (normale, onbewuste) be-
heersing van de taal via impliciete regels (taalgevoel), dan lukt het me misschien via 
de abnormale, kunstmatige weg van bewuste toepassing van een expliciete regel.

3 Zie bijvoorbeeld deel B van de Curriculumspiegel 2015 van SLO (htt p://downloads.slo.nl/Reposi-
tory/curriculumspiegel-2015-deel-b.pdf, p. 52).
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In taalverwervingsonderwijs zijn de behoeft en en doelen van taalleerders van belang, 
evenals hun houding ten opzichte van taal (Kwakernaak 2008:306). Als taalonderwijs 
slechts gericht hoeft  te zijn op talige beheersing, op communicatieve vaardigheden, is 
een grote aandacht voor meta-talige beheersing niet per se noodzakelijk, stelt Kwaker-
naak. Bij de moderne vreemde talen wordt dan ook op het moment niet veel aandacht 
besteed aan refl ectie op taal als taalsysteem.

Ook bij het schoolvak Nederlands gaat de meeste aandacht uit naar vaardigheden 
als lezen en schrijven, hoewel daarnaast zeker aandacht is voor refl ectie op en beschou-
wing van het verschijnsel taal.4 Bovendien lijkt men bij Nederlands en de moderne 
vreemde talen recentelijk terug te komen van te veel aandacht voor vaardigheden al-
leen, zeker in het VWO.5 Westhoff  (2008) benoemt voordelen van taalrefl ectie en expli-
ciet grammatica-onderwijs in zijn handboek voor het vreemdetalenonderwijs.6 Hij legt 
nadruk op het creëren van vormbewustzijn bij grammatica-onderwijs, in dienst van het 
begrijpen en produceren van taaluitingen. Coppen (2009) doet een aanzet tot het be-
schrijven van wat hij ‘actief grammaticaal denken’ noemt. Grammaticaal denken omvat 
bijvoorbeeld een bewustzijn (grofmazig of gedetailleerd) van de structuur van een taal, 
het aanspreken van creativiteit en het evalueren van taalvormen. Ook noemt hij ma-
nipulatie van taalvormen en afwegingen om tussen grammaticale varianten te kiezen.

 1.2 Grammatica bij GTC en LTC: leesvaardigheid en taalbeschouwing

De ideeën van Westhoff  (2008) en Coppen (2009) sluiten aan bij het curriculum van 
GTC en LTC en zijn toepasbaar in ons onderwijs. Wat vooral van belang lijkt, zijn levens-
echte, activerende opdrachten en het aanbod van veel authentieke taaluitingen. Dat be-
tekent een aanbod van zo veel mogelijk (authentieke) teksten van verschillende typen. 
Als we Westhoff  volgen en toepassen op leesvaardigheid in Grieks en Latijn zou gram-
matica-onderwijs leerlingen moeten helpen bij het lezen en vertalen en ze handvatt en 

4 Dit is een zeer beknopte samenvatt ing van de curriculumspiegel van de SLO. De gehele curriculumspie-
gel is hier te downloaden: htt p://downloads.slo.nl/Repository/curriculumspiegel-2015-deel-b.pdf 

5 Zie bijvoorbeeld ook het ‘Manifest Nederlands’ waarin een aantal taal- en lett erkundigen Nederlands 
aandacht vragen voor ‘bewuste taalvaardigheid en bewuste literaire competentie, kortom: bewuste 
gelett erdheid’ (htt ps://vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/2016/01/Manifest-Nederlands-op-
School.pdf).

6 Grammatica-onderwijs is voor Westhoff  een van vijf aspecten van taalverwervingsonderwijs. De an-
dere vier aspecten zijn eerst en vooral een grote input van de doeltaal, inhoudsgerichte verwerking 
(levensechte en natuurlijke opdrachten), pushed output (het gebruiken van de doeltaal om leemtes in 
kennis vast te stellen) en het leren gebruiken van strategieën om leemtes in kennis juist te compense-
ren (receptief en productief).
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