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VOORWOORD 
 

In 2010 liep ik stage bij communicatiebureau Loo van Eck. Dit bedrijf houdt zich bezig met het 

geven van communicatieadvies en –trainingen. De filosofie van Loo van Eck is gebaseerd op 

taalniveaus. Het zijn dezelfde taalniveaus die worden genoemd in het Common European 

Framework of Reference, een document dat in heel Europa wordt gebruikt om vergelijkingen te 

kunnen maken in het taalonderwijs. Volgens Loo van Eck communiceren veel organisaties op een 

C-niveau, terwijl het taalniveau van de gemiddelde Nederlander op B-niveau ligt. Een 

overzichtelijke theorie die aanslaat bij klanten. Het gegeven interesseerde mij, maar toen ik ging 

zoeken naar de wetenschappelijke onderbouwing, de theorie achter de theorie, bleek die 

grotendeels te ontbreken. In het bedrijfsleven was het heel gewoon om over taalniveaus van 

teksten te spreken, maar er was nog nauwelijks onderzoek naar gedaan. Toen eind 2010 in de 

wet werd vastgelegd dat leerlingen aan specifieke taal- en rekeneisen moesten gaan voldoen bij 

het verlaten van de school, leek het mij logisch dat in die wet ook zou worden vastgelegd welke 

eisen er aan teksten zouden worden gesteld. Dat was echter niet of nauwelijks het geval. Mijn 

nieuwsgierigheid groeide. Waarom niet? Het model leek zo klaar als een klontje. 

 

Mijn zoektocht naar de praktische en theoretische kanten van taalniveaus heeft uiteindelijk 

geleid tot deze masterthesis. Een sciptie is helaas zelden meer dan een aanzet voor nader 

onderzoek. Meer dan een druppel op een gloeiende plaat is dit onderzoek niet. Gelukkig is soms 

een druppel genoeg om een emmer te doen overlopen. Ik hoop dat u, na het lezen van het 

verslag van mijn zoektocht, mijn verbazing deelt. De leesbaarheid van educatieve teksten kan 

beter, maar alleen als we de kwaliteit van die teksten op een eenvoudige manier aantoonbaar 

kunnen maken. Zover zijn we nog (lang) niet. Er is nog veel te doen.  

  

 Lotte van Milligen, december 2011  
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1. INLEIDING 
 

In de afgelopen jaren bleek steeds vaker dat jongeren op het moment dat ze de middelbare 

school verlaten moeite hebben met lezen, spellen en rekenen. In het publieke debat ontstond de 

vraag hoe het mogelijk was dat jongeren in onze moderne maatschappij zulke basale 

vaardigheden niet voldoende beheersten. En wat hadden ze dan eigenlijk precies moeten leren?  

 

1.1 Welke eisen stellen we aan leerlingen? 

Tot nu toe lag er eigenlijk nog maar weinig vast over wat leerlingen aan het einde van hun 

schoolcarrière precies zouden moeten “kennen en kunnen” (Expertgroep Doorlopende 

Leerlijnen,  2008a). Staatssecretaris van Bijsterveldt installeerde daarom in mei 2007 de 

Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (EDL) onder leiding van Heim Meijerink. 

Haar opdracht was te onderzoeken wat een leerling voor taal en rekenen op zijn niveau moet 

beheersen om goed voorbereid te zijn op de volgende fase in zijn schoolloopbaan en om 

behoorlijk functioneren in de maatschappij (EDL, 2008a). In 2008 bracht de EDL een advies uit 

met daarin beschrijvingen van het niveau dat leerlingen zouden moeten behalen bij het verlaten 

van de basis- en de middelbare school. Niveau 1F beschrijft het vaardigheidsniveau op het gebied 

van rekenen en taal dat leerlingen zouden moeten bezitten als zij de basisschool verlaten. Niveau 

2F is het niveau waarop een vmbo-leerling de middelbare school verlaat. De niveaus 3F en 4F 

geven het niveau aan van havo- en vwo-leerlingen. Ook stelde de Expertgroep voor om niveau 2F 

vast te stellen als ‘het maatschappelijk niveau’; op dit niveau moeten Nederlanders functioneren 

“om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer” (EDL, 2008b).  

De onderzoeken en rapportages van de Expertgroep leidden in augustus 2010 tot de ‘Wet 

referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen’. De referentieniveaus zijn daarmee vastgelegd in 

de Nederlandse wetgeving. Aan de hand van dit kader moet de onderwijssector aan de slag met 

het ontwikkelen van lesmateriaal waarin de referentieniveaus zijn geïncorporeerd.  

 

1.2 Welke eisen stellen we aan teksten? 

De wet is helder over de eisen die gesteld worden aan leerlingen; er is uitgebreid beschreven wat 

zij moeten ‘kennen en kunnen’. Een leerling moet bijvoorbeeld op niveau 1F een duidelijk 

geordend naslagwerk zoals een woordenboek kunnen gebruiken (EDL, 2008b, p.17). Maar er 

staat nauwelijks iets in de wet over eisen die gesteld worden aan de teksten waarvan leerlingen 

gebruik moeten maken om tot die vereiste vaardigheden te komen. De wet beschrijft niet veel 

meer dan de structuur en woordfrequentie van een te lezen tekst. Dat is echter wel een vraag 

waar een educatieve uitgever bij de ontwikkeling van nieuwe passende lesmethoden mee te 

maken krijgt. Welke tekstkenmerken passen bij lezers met een bepaald taalniveau? Het wordt 

aan de educatieve uitgever overgelaten om een antwoord op die vraag te zoeken. Dat is om drie 

redenen vreemd. Ten eerste mogen we ons afvragen of educatieve uitgevers voldoende zijn 

toegerust om antwoord te kunnen geven op deze vraag. Uit onderzoek blijkt dat 

schoolboekteksten niet altijd voldoende begrijpelijk zijn. Land, Sanders en Van den Bergh (2006) 

toonden aan dat het fragmenteren van teksten, een tactiek die door sommige uitgevers werd 

bepleit om teksten te vereenvoudigen, averechts werkt op het tekstbegrip van de lezers. Vmbo-

lezers blijken behoefte te hebben aan structuurmarkeringen die de tekstrelaties expliciteren 

(Land, 2009). Uit onderzoek van Evers-Vermeul en Land (2011) blijkt bovendien dat leesbaarheid 

van examenvragen een factor is die bepalend kan zijn voor de uitslag van een eindexamen en dat 

de leesbaarheid van de huidige examens kan worden verbeterd. De intuïtie van uitgevers over 

leesbaarheid leidt dus niet altijd tot kwalitatief goede schoolboekteksten   
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Een tweede reden ligt verborgen in de aanwezigheid van het AVI-systeem voor de basisschool, of 

beter gezegd in de afwezigheid van een dergelijk systeem voor de middelbare school. AVI staat 

voor ‘Analyse Van Individualiseringsvormen’. Met dit systeem leren kinderen op de basisschool 

lezen. De kracht van het systeem ligt in de dubbele toepassing ervan. Enerzijds kan een 

leerkracht aan de hand van AVI-toetskaarten het leesniveau van een kind bepalen. Anderzijds kan 

door middel van een leesbaarheidformule de moeilijkheid van een tekst bepaald worden 

(Slagmolen, 2008). Vaardigheidsbeschrijvingen gaan hier hand in hand met vormbeschrijvingen; 

als een kind kan lezen op AVI-niveau 3, dan leest hij daarbij teksten die geschreven zijn voor AVI-

niveau 3. Er kunnen kanttekeningen gemaakt worden bij gebruik van leesbaarheidsformules (zie 

de kritiek van Anderson & Davison, 1988), maar formules zoals die uit het AVI-systeem bieden 

wel een heldere richtlijn aan de mensen die ermee werken. Het bestaan van het AVI-systeem 

geeft bovendien aan dat er op de basisschool veel aandacht is voor de leesbaarheid of 

moeilijkheid van teksten. Waarom verdwijnt die aandacht na de basisschool en laten we 

leesbaarheid over aan de uitgevers?   

Tot slot is het ontbreken van een richtlijn vreemd omdat de wet referentieniveaus voor een 

belangrijk deel is gebaseerd op het Raamwerk Nederlands (2007). Deze richtlijn van de MBO-raad 

is ontwikkeld met een vergelijkbaar doel als het referentiekader taal maar werd twee jaar eerder 

gepubliceerd en richt zich specifiek op de doelgroep (v)mbo. Het Raamwerk Nederlands biedt 

een educatieve uitgever meer houvast op het vlak van leesbaarheid. Per niveau is een concrete 

omschrijving opgenomen van de kenmerken van teksten die geschikt zijn voor dat niveau. 

Waarom is die beschrijving niet overgenomen?  

 

1.3 Vraagstelling 

Op dit moment ontbreekt er een richtlijn voor het schrijven van educatieve teksten op 

taalniveaus. Wat kunnen we doen om educatieve uitgevers te helpen bij het afstemmen van 

teksten op de verschillende taalniveaus? In dit onderzoek richt ik mij op één specifiek 

tekstkenmerk waarop schrijvers de moeilijkheid van hun teksten kunnen variëren: zinsbouw. De 

onderzoeksvraag luidt als volgt: Hoe kunnen educatieve uitgevers de complexiteit van de 

zinsbouw in hun teksten afstemmen op de verschillende onderwijsniveaus? 

Deelvragen: 

- Welke officiële documenten bieden uitgevers een richtlijn bij het schrijven van teksten?  

- Welke alternatieve hulpmiddelen zijn er voorhanden voor het bepalen van 

tekstcomplexiteit?  

- Op welke gronden kunnen teksten gedifferentieerd worden op zinsbouw?  

- Zijn er verschillen in de zinsbouw tussen educatieve teksten voor basisschool, vmbo, havo 

en vwo? 

 

1.4 Vooruitblik 

De verschillende deelvragen komen elk in een afzonderlijk hoofdstuk aan bod. Hoofdstuk 2 

omvat een overzicht van de verschillende richtlijnen die educatieve uitgevers op dit moment tot 

hun beschikking hebben om hen te helpen met het schrijven van educatieve teksten op 

taalniveaus. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht welke geschikte alternatieven er zijn om de 

complexiteit van teksten te bepalen. Dit leidt tot een onderzoeksaanpak die in hoofdstuk 4 

verder wordt onderbouwd. Hoofdstuk 5 beschouwt op basis van de beschikbare richtlijnen over 

zinsbouw hoe er een niveauverdeling kan worden gemaakt in teksten. Hoofdstuk 6 omvat een 

corpusanalyse van de zinsbouw in schoolboekteksten uit groep 8 en de eindexamenklassen 

vmbo-4, havo-5 en vwo-6: wat zijn de verschillen in zinsbouw tussen de teksten? Het onderzoek 

wordt besloten met een conclusie en een discussie.  
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2. RICHTLIJNEN 
 

Dit onderzoek raakt aan heel veel domeinen. Het gaat over educatie, over leesvaardigheid, over 

tekstkenmerken en over niveaus en drempels. Afbakening van het onderzoeksgebied is dus hard 

nodig. In dit hoofdstuk wordt het onderzoeksgebied allereerst ingeperkt door te kijken naar de 

richtlijnen die een uitgever op dit moment voorhanden heeft. De wet referentieniveaus 

Nederlandse taal en rekenen werd voorafgegaan door een aantal vergelijkbare richtlijnen die 

werden gebruikt om de betrokkenen in de onderwijssector een houvast te bieden bij het 

ontwikkelen van lesmateriaal. Hieronder volgt allereerst een historische schets, gevolgd door een 

bespreking van deze richtlijnen. Per richtlijn wordt beschreven wat er in het document vermeld 

staat over teksten en tekstkenmerken. Daarna volgt aan analyse van de verschillen en 

overeenkomsten waarna het hoofdstuk besloten wordt met een conclusie. 

 

2.1 Historische schets 

Sinds 2010 ligt voor het eerst in de wet vast wat de niveaus zijn waarop leerlingen de 

Nederlandse taal en rekenen op verschillende momenten moeten beheersen. Dat wil echter niet 

zeggen dat de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen, die verantwoordelijk is voor deze wet,  

vanuit het niets moest beginnen met het ontwikkelen van deze richtlijn. De Expertgroep kon 

gebruik maken van het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) of 

liever nog, op de vertaling daarvan van de Nederlandse Taalunie, het ‘Gemeenschappelijk 

Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen’ (ERK). Het CEFR werd gepubliceerd in 

2001 en was het resultaat van ruim twintig jaar aan onderzoek. Sinds 2001 is het een 

inspiratiebron voor de totstandkoming van verschillende richtlijnen in het onderwijs. Het 

Raamwerk Nederlands als Tweede Taal (NT2) bijvoorbeeld, dat werd gepubliceerd in 2002. Het 

CEFR is echter niet geschreven voor het gebruik in het reguliere onderwijs en is er ook niet 

geschikt voor, zoals bleek uit onderzoek van CINOP (2006). In opdracht van OC&W werd daarop 

de opvolger van het NT2 ontwikkeld en in 2008 gepubliceerd: het ‘Raamwerk Nederlands voor 

(v)mbo’. Er werd gestreefd naar “een breed gedragen en gelegitimeerd ‘Raamwerk Nederlands’ 

dat het mogelijk maakt de taalontwikkeling van de deelnemers op gestandaardiseerde wijze 

zichtbaar te maken en doorlopende leerlijnen te realiseren” (Bohnenn e.a., 2008). Ook 

elementen uit het Raamwerk Nederlands zijn uiteindelijk overgenomen door de Expertgroep 

Doorlopende Leerlijnen.  

Het NT2 omvat niet veel meer dan een vertaling van het CEFR, aangevuld met uitgebreide 

voorbeelden uit de Nederlandse taal. De vertaling van de Nederlandse Taalunie, het ERK, is van 

recenter datum. Het NT2 komt hier verder niet meer aan bod, maar er kan in historisch 

perspectief naar worden verwezen.   

Er zijn op dit moment dus drie van elkaar te onderscheiden documenten beschikbaar die een 

niveauverdeling in de taalontwikkeling van leerlingen beschrijven. Het ERK, het Raamwerk 

Nederlands en het Referentiekader Nederlandse taal vormen het hart van dit verslag. Hoe 

kwamen deze richtlijnen tot stand, wat is hun relatie tot elkaar en wat staat er in beschreven 

over een niveauverdeling in teksten?  

 

2.2 Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK) 

In  1949 werd de Raad van Europa opgericht om onder meer de eenheid tussen de staten van 

Europa te bevorderen. Al in 1971 werd er nagedacht over een universele beschrijving van 

verschillende vaardigheidsniveaus in moderne vreemde talen. Uit deze discussies kwam na vele 

decennia het ‘Common European Framework of Reference for Languages’ voort, dat werd 
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gepubliceerd in 2001 (ERK, 2008). Dit raamwerk voorziet in een gemeenschappelijk uitgangspunt 

voor het ontwikkelen van taalcursussen, richtlijnen voor curriculumontwikkeling en examinering 

in Europa. Het raamwerk is erg uitgebreid en geschreven voor alle “vreemdetaalleerders” in 

Europa. Het document werd in 2001 aangeraden door de European Union Council en is sindsdien 

de Europese standaard voor onderwijs in vreemde talen.  

In 2006 publiceerde de Nederlandse Taalunie een vertaling omdat bleek dat daar veel behoefte 

aan was. De invloed van het ERK op het Nederlandse taalonderwijs is herkenbaar in het gebruik 

van de zes taalniveaus A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Zo is het inburgeringexamen in Nederland 

bijvoorbeeld gericht op het toetsen van niveau A2 (www.inburgeren.nl, 19-07-2011).  

 

2.2.1 Niveauverdeling 

De zes taalniveaus vertegenwoordigen ieder een ‘hoge’ en een ‘lage’ interpretatie 

van de klassieke verdeling in basisniveau, middenniveau en gevorderd niveau van taalbeheersing 

(ERK, 2008). In het ERK staat niveau A bekend als ‘basisgebruiker’, niveau B als ‘onafhankelijk 

gebruiker’ en niveau C als ‘vaardige gebruiker’. Het ERK omvat beschrijvingen van de niveaus 

waarop een taalleerder bepaalde vaardigheden kan beheersen zoals ‘film kijken’, ‘een pleidooi 

houden’ of ‘instructies lezen’. De niveauverdeling voor het lezen van instructies (ERK, p. 68) ziet 

er, enigszins ingekort, als volgt uit: 

 

A1 Kan korte, eenvoudige geschreven aanwijzingen opvolgen, bijvoorbeeld om van X naar Y 

te gaan. 

A2 Kan eenvoudige aanwijzingen begrijpen bij apparatuur die men aantreft in het dagelijks 

leven, bijvoorbeeld een telefooncel. 

B1 Kan helder geschreven directe aanwijzingen bij een apparaat begrijpen. 

B2 Kan lange, complexe aanwijzingen op het eigen vakgebied begrijpen, ook de details over 

voorwaarden en waarschuwingen, mits hij of zij moeilijke passages kan herlezen. 

C1 Kan lange, complexe aanwijzingen bij een nieuwe machine of procedure op detailniveau 

begrijpen, mits hij of zij moeilijke passages kan herlezen. 

C2 Net als C1.  

 

In dit onderzoek is vooral het domein ‘lezen’ van belang. Binnen het domein lezen zijn vijf 

beschrijvingen opgenomen: ‘algemene leesvaardigheid’, ‘correspondentie lezen’, ‘oriënterend 

lezen’, ‘lezen ter informatie en argumentatie’ en ‘instructies lezen’.  

 

2.2.2 Het ERK over taalniveaus in teksten 

Het ERK is ontwikkeld om het aanleren van een tweede taal zo te stroomlijnen, dat het leren van 

de Engelse taal door bijvoorbeeld een Italiaan kan worden vergeleken met het leren van Spaans 

door bijvoorbeeld een Zweed. Er zijn geen bronnen die aantonen dat het ook gebruikt kan 

worden om de stappen die een Nederlandse leerling zet in de ontwikkeling van zijn moedertaal 

te verdelen in dezelfde niveaus. Ook wordt in het ERK niet gesproken over een niveauverdeling in 

de kenmerken van teksten en is er “geen onderzoek bekend dat taalvaardigheidniveaus op goede 

gronden verbindt met tekstniveaus” (Pander Maat, 2010). Een studente van de Universiteit van 

Tilburg ontwikkelde in 2004 in het kader van haar scriptie een instrument om het taalniveau van 

overheidscommunicatie te testen. Ze toetste dat door te onderzoeken of de oordelen van haar 

instrument over het niveau van een corpus met teksten overeenkwamen met de oordelen van 

beoordelaars met ervaring met NT2 (Sugito, 2004). De validiteit van het onderzoek werd echter 

in twijfel getrokken (Jansen, 2005) en er is nog geen vervolgonderzoek verschenen.  
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Het ERK biedt geen specifieke informatie over tekstkenmerken, maar uit de 

vaardigheidsbeschrijvingen kunnen soms wel kenmerken worden afgeleid. Zo worden er concrete 

genres genoemd zoals ‘krantenartikelen’ of ‘brochures’.  

 

2.2.3 Leesbaarheidformules 

Toch is die vertaling van de vaardigheden uit het ERK naar tekstkenmerken in de commerciële 

sector bijna gemeengoed. Het communicatiebureau ‘Bureau Taal’ ontwikkelde een op het ERK 

gebaseerde leesbaarheidformule en bijbehorend computerprogramma (Texamen). De 

computerprogramma’s van Gridline (Klinkende Taal) en de Stichting Accessibility (Accessibility 

Leesniveau Tool) werken op vergelijkbare wijze met leesbaarheidformules (Pander Maat, 2010). 

De programma’s zijn aantrekkelijk omdat ze met een simpele druk op de knop de leesbaarheid 

van een tekst (lijken te) kunnen beoordelen. Een ambtenaar wil bijvoorbeeld weten of de brief 

die hij heeft geschreven niet te moeilijk is geschreven. Het  computerprogramma geeft de 

ambtenaar een idee van de knelpunten in zijn tekst; de zinnen zijn bijvoorbeeld te lang of de 

woorden te moeilijk.  

De ambtenaar is wellicht geholpen door de opmerkingen over zijn brief, maar het oordeel van 

het programma over het taalniveau van de brief is op zijn minst discutabel. De wetenschappelijke 

basis voor de vertaling van de taalvaardigheidsniveaus naar niveaus van moeilijkheid is zoals 

gezegd zwak. Hetzelfde geldt voor het gebruik van leesbaarheidsformules (Anderson & Davison, 

1988).  

 

2.3 Raamwerk Nederlands 

De motieven voor het ontwikkelen voor het Raamwerk Nederlands zijn vergelijkbaar met de 

motieven voor de oprichting van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen. Een breed gedragen en 

gelegitimeerd Raamwerk zou “het mogelijk maken de taalontwikkeling van de leerlingen op 

gestandaardiseerde wijze zichtbaar te maken en doorlopende leerlijnen te realiseren”. Ook het 

Raamwerk kwam tot stand in opdracht van het ministerie van OCW. Het werd geschreven door 

CINOP, een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van opleiden en ontwikkelen, in 

samenwerking met andere expertisebureaus en verschillende scholen en werd gepubliceerd in 

2007. De inhoud van het Raamwerk Nederlands werd, net als haar voorganger NT2, gebaseerd op 

het ERK.  

 

2.3.1 Niveauverdeling 

Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde niveaubenoemingen als het ERK, waarbij het Raamwerk 

Nederlands het eerste en laatste niveau laat vallen omdat deze niveaus bij het onderwijs op 

vmbo-niveau niet van belang zijn. Leerlingen die geen A1-niveau beheersen, zijn “niet goed 

genoeg aanspreekbaar” voor het reguliere onderwijs en het academische C2-niveau wordt niet 

verwacht van (v)mbo-leerlingen (Raamwerk Nederlands, 2007). Wat overblijft is een verdeling in 

vier niveaus: A2, B1, B2 en C1. De beschrijvingen van die niveaus zijn verdeeld in vijf 

hoofdstukken: luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven. Ook hier geldt dat dit 

onderzoek is gericht op de vaardigheid lezen. De andere hoofdstukken worden in deze 

bespreking daarom buiten beschouwing gelaten.  

 

2.3.2 Het Raamwerk Nederlands over taalniveaus in teksten 

Het Raamwerk Nederlands is, in tegenstelling tot het ERK, wel expliciet over de tekstkenmerken 

die horen bij de verschillende niveaus. Het Raamwerk onderscheidt acht kenmerken waarop 

teksten van elkaar kunnen verschillen: de lengte van zinnen en teksten, samenhang, 

informatiedichtheid, woordgebruik, zinsbouw, uiterlijke tekstkenmerken en schematische 

overzichten en grafische informatie. Deze kenmerken zijn, behalve de laatste twee, ook 
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toepasbaar op de teksten die horen bij de vaardigheid luisteren. Het is niet zo dat een tekst voor 

alle kenmerken op hetzelfde niveau moet kunnen worden geplaatst. Het niveau kan alleen 

worden bepaald “door een zorgvuldige afweging van de verschillende kenmerken” (2007).  

Hoe de schrijvers van het Raamwerk Nederlands tot deze verzameling tekstkenmerken zijn 

gekomen en waarom er is gekozen voor juist deze acht, wordt niet uitgelegd in het Raamwerk.  

 

2.4 Referentiekader Nederlandse taal  

De Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen is door het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap ingesteld met de opdracht te adviseren over de vraag wat leerlingen van 

taal en rekenen moeten kennen en kunnen. De Expertgroep publiceerde in januari 2008 haar 

eindadvies in drie verschillende documenten onder de titel “Over de drempels met Taal en 

Rekenen”, “Over de drempels met Taal” en “Over de drempels met Rekenen”. In juli 2009 

verscheen “Een nadere beschouwing” waarin enkele onderdelen van het referentiekader meer in 

detail zijn beschreven.  

In augustus 2010 werd het referentiekader zoals gepubliceerd in deze vier documenten in de wet 

vastgelegd. Tot en met 2015 is er sprake van een invoeringstraject waarbij de verschillende 

sectoren met de referentieniveaus aan de slag gaan (Kamerbrief ministerie van OCW, 07-06-

2011).  

 

2.4.1 Niveauverdeling 

De verdeling in taalniveaus die de Expertgroep voorstelt is nieuw ten opzichte van het ERK en het 

Raamwerk Nederlands. Het referentiekader is opgebouwd uit vier referentieniveaus die bestaan 

uit beschrijvingen van kennis en vaardigheden. Elk niveau kent een fundamenteel niveau (f) en 

een streefniveau (s). Het fundamentele niveau is het niveau dat van alle leerlingen wordt 

verwachten. Er zijn daarbij altijd leerlingen die boven dat niveau presteren. Het streefniveau is 

het niveau waarnaar gestreefd moet worden, een “uitdagend perspectief voor leerlingen die op 

dat moment meer aankunnen” (EDL, 2008a, p. 19).   

 

De referentieniveaus zijn nadrukkelijk verbonden aan overgangsmomenten in het Nederlandse 

onderwijs. In afbeelding 1 en 2 komt dat duidelijk naar voren.  

 

Afbeelding 1. Verdeling taalniveaus Referentiekader Nederlands taal (EDL, 2008a, p. 19) 
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Afbeelding 2. Verdeling taalniveaus ten opzichte van overgangsmomenten (EDL, 2008a, p. 22) 

 

De beschrijvingen uit het Referentiekader zijn verdeeld in vier domeinen: mondelinge 

taalvaardigheid, lezen, schrijven en taalbeschouwing en taalverzorging. Binnen het domein lezen 

wordt onderscheid gemaakt tussen zakelijke teksten en fictionele, narratieve verhalen.  

 

2.4.2 Het Referentiekader over taalniveaus in teksten 

De beschrijvingen van de vaardigheden die vereist zijn voor de domeinen lezen en luisteren gaan 

gepaard met beschrijvingen van de kenmerken van de teksten die bij dat bepaalde niveau 

passen. Zakelijke teksten onderscheiden zich van elkaar op basis van tekststructuur, 

informatiedichtheid, én nabijheid van het onderwerp voor de lezer. Bij de literaire teksten 

worden de volgende kenmerken genoemd: nabijheid van het onderwerp voor de lezer, literaire 

stijl, literaire procédés en literaire personages. Het Referentiekader benoemt daarbij dat er 

expliciet voor is gekozen om geen kenmerken op micro-niveau (zinslengte, samengestelde 

zinnen, e.d.) mee te nemen in haar beschrijvingen omdat deze minder voorspellende waarde 

voor de complexiteit van teksten hebben. Naar aanleiding van onderzoek van Land, Sanders & 

Van den Bergh (2008) wordt gesteld: “zo zijn teksten met samengestelde zinnen voor leerlingen 

in de basisberoepsgerichte en kadergemengde leerweg zelfs makkelijker dan dezelfde teksten 

met enkelvoudige zinnen” (EDL, 2008b, p. 38). 

 

2.5 Overeenkomsten en verschillen 

Het ERK is de basis voor zowel het Raamwerk Nederlands als het Referentiekader taal en rekenen 

2010. Een belangrijk verschil is dat de doelstelling van het ERK heel anders is dan die van het 

Raamwerk Nederlands en het Referentiekader. Het ERK is geschreven voor heel Europa, voor 

iedereen die een ‘vreemde taal’ wil leren en voor alle leeftijden. Het Raamwerk Nederlands en 

het Referentiekader Nederlandse taal zijn veel specifieker gericht op de beheersing van de 

Nederlandse taal als moedertaal door kinderen en adolescenten. Ook hebben ze gemeen dat ze 

beide zijn ontwikkeld om een sectoroverstijgende richtlijn te ontwikkelen en daarmee het 

Nederlandse (taal)onderwijs een impuls te geven. Het Referentiekader is de meest recente 

publicatie. Het is gebaseerd op zowel het ERK als het Raamwerk Nederlands, waarbij het laatste 

document vooral bij de omschrijving van de niveaus 2 en 3 van invloed was. Het is onduidelijk 

wat de positie van het Raamwerk Nederlands op dit moment is. Het CINOP publiceerde in 2010 

een vergelijking tussen het Raamwerk Nederlands en het Referentiekader. De bedoeling was om 

de overgang van het gebruik van het Raamwerk als richtinggevend kader naar het gebruik van 

het Referentiekader als richtinggevend kader te versoepelen (Litjens & Kuijpers, 2010).  
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Het Raamwerk Nederlands heeft de niveau-indeling van het ERK overgenomen en aangepast naar 

gebruik in het onderwijs. De benamingen van de niveaus zijn gelijk. De verschillen tussen de 

niveaus uit het Raamwerk Nederlands en het Referentiekader zijn opvallender. Het CINOP 

vergeleek het Raamwerk Nederlands met het Referentiekader en kwam tot de conclusie dat de 

overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. “De omschrijving, aard en inhoud van de drie 

niveaus die voor de mbo-sector cruciaal zijn, komen in de beide referentiekaders in grote lijnen 

overeen: 1F-A2; 2F-B1 en 3F-B2”. Omdat CINOP hier niets zegt over de link tussen C1 en 4F, mag 

er blijkbaar niet vanuit worden gegaan dat deze niveaus hetzelfde zijn. Hoe het bureau precies 

tot deze conclusies kwam, komt in het document echter niet aan bod. 

Het Raamwerk Nederlands is het meest specifiek in haar beschrijvingen van tekstkenmerken. 

Deze beschrijvingen bieden de uitgever van educatieve teksten meer houvast dan de 

beschrijvingen in het Referentiekader. Toch is voorzichtigheid hier geboden. De Expertgroep 

Doorlopende Leerlijnen heeft ervoor gekozen om het format tekstkenmerken uit het Raamwerk 

Nederlands niet over te nemen. De tekstkenmerken die wel worden genoemd, zijn bovendien 

bijna allemaal afwijkend van de kenmerken uit het Raamwerk Nederlands. Ook noemt het 

Referentiekader twee verschillende tekstgenres en bij elk genre een afwijkende set 

tekstkenmerken. Informatiedichtheid wordt als enige zowel genoemd in het Raamwerk als in het 

Referentiekader, maar alleen bij het genre ‘zakelijke teksten’ en niet bij ‘literaire teksten’. Een 

nadere analyse moet uitwijzen in hoeverre de genoemde tekstkenmerken overeenkomen.  

In Bijlage A zijn alle referenties naar tekstkenmerken uit deze drie richtlijnen opgenomen.  

 

2.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk werd onderzocht welke bestaande documenten educatieve uitgevers kunnen 

helpen. Er is al veel werk verzet door verschillende werkgroepen om niveauverschillen in teksten 

aan te kunnen duiden, maar zowel de wetenschappelijke onderbouwing (volgens welk 

onderzoek?) als de praktische doorvertaling (hoe schrijf ik een tekst op niveau A2?) ontbreken 

vooralsnog. Het ERK wordt in de praktijk gebruikt om taalniveaus van teksten mee aan te geven, 

maar deze richtlijn is niet voor dat doel ontworpen. Voor het idee dat de vaardigheden uit het 

ERK naar tekstkenmerken kunnen worden vertaald, ontbreekt degelijk wetenschappelijk bewijs. 

Het Raamwerk Nederlands laat zich het meest expliciet uit over tekstkenmerken, maar de huidige 

status van dit document is onduidelijk. Het (nieuwere) Referentiekader is veel voorzichter met 

het beschrijven van tekstkenmerken. Toch is er wel behoefte aan meer rechtlijnigheid. Daarvan is 

het vastleggen van taalniveaus in de wet op Referentiekader Nederlandse Taal in zichzelf al een 

goed voorbeeld.  

In het basisonderwijs wordt deze rechtlijnigheid geboden door gebruik te maken van een 

leesbaarheidsformule; een kwantitatieve aanpak naast een kwalitatieve. In hoofdstuk drie wordt 

daarom onderzocht welke kwantitatieve methodes voor leesbaarheid in aanmerking komen voor 

gebruik door educatieve uitgevers.  

 

 

 

3. LEESBAARHEID 
 

Het taalniveau van een tekst kan worden vastgesteld aan de hand van één van de richtlijnen die 

in het vorige hoofdstuk werden behandeld. In dit hoofdstuk komt aan bod welke alternatieve 

hulpmiddelen er zijn voor het bepalen van tekstcomplexiteit.    
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3.1 Kwalitatieve en kwantitatieve methodes 

Oakland & Lane (2004) betogen dat leesbaarheid moet worden vastgesteld aan de hand van 

zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden, waarbij zij wel stellen dat de analyse zou moeten 

worden uitgevoerd door ervaren professionals. Onder kwantitatieve methodes verstaan Oakland 

& Lane het gebruik van formules om de leesbaarheid van een tekst mee te bepalen. Deze 

formules werden lang ongeschikt bevonden omdat ze een lage betrouwbaarheid en 

geloofwaardigheid zouden hebben (2004, p. 247). De algemene kritiek op het gebruik van 

formules is dat ze vooral symptomen van moeilijkheid meten en niet de oorzaken (Staphorsius & 

Sanders, 2008). De effecten van tekstkenmerken zijn makkelijker te meten; een bondige 

schrijfstijl wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door korte zinnen. De lengte van een zin is dan ook 

een belangrijk element in de meeste leesbaarheidsformules. Een korte zin levert een betere 

leesbaarheidsscore op dan een lange zin. Die aanname gaat echter voorbij aan de oorzaken van 

de moeilijkheid van langere zinnen. De kans op de aanwezigheid van moeilijke factoren als 

tangconstructies is bij een langere zin groter dan bij een korte zin. Dat wil echter niet zeggen dat 

lange zinnen per definitie moeilijk zijn en ook niet dat korte zinnen altijd makkelijk zijn. Het 

meten van louter de zinslengte is dus foutgevoelig en leidt tot een te ongenuanceerd 

schrijfadvies.  

 

3.2 Cito LeesIndex voor het Basis- en speciaal onderwijs 

Leesbaarheidsformules kennen nadelen. Moet het gebruik van de leesbaarheidsformules dan 

helemaal worden afgeraden? Dat advies is te kort door de bocht. In het eerste hoofdstuk van dit 

onderzoek werd het AVI-systeem genoemd. Dit systeem wordt in Nederland gebruikt om de 

leesvaardigheid van kinderen op de basisschool te meten en om de moeilijkheid van 

basisschooltekstente bepalen. Het werd in 1977 ontwikkeld door de KPC-groep en in 1994 voor 

het eerst sterk vernieuwd om tegemoet te komen aan de wens van de overheid om het 

leesonderwijs te individualiseren. Het systeem omvat negen niveaus die elk een gemiddelde 

woordlengte en zinscomplexiteit kennen die oploopt per niveau (Visser, 1997). In 2006 werd het 

systeem voor de laatste maal (ingrijpend) vernieuwd, maar de essentie van de formule is niet 

veranderd. De formule die op dit moment wordt gebruikt, heet de ‘Cito LeesIndex voor het Basis- 

en speciaalonderwijs’ (CLIB). De CLIB maakt gebruik van de kenmerken ‘percentage 

hoogfrequente woorden’, ‘woordlengte’ (aantal letters per woord), ‘zinslengte’ en ‘type/token-

ratio’ (TTR). Deze ratio is de som van het aantal unieke woorden in een tekst gedeeld door het 

totaal aantal woorden in de tekst (Slagmolen, 2008). De formule leunt sterk op kenmerken die 

eerder al werden aangemerkt als oppervlakkige symptomen van leesbaarheid. Ondanks deze 

tekortkoming is de formule wel een goede voorspeller van de moeilijkheid van teksten voor 

basisschoolleerlingen (vgl. Kraf & Pander Maat, 2009). Deze leerlingen leren dan ook al vele 

decennia lezen met AVI-niveaus. De formule is echter niet geschikt voor het hoger onderwijs 

omdat hij is gevalideerd is aan de hand van teksten voor kinderen tot en met 12 jaar (Slagmolen, 

2008). Oakland & Lane erkennen het potentieel van leesbaarheidsformules, maar er is meer 

onderzoek nodig, schrijven zij in 2004. Het is nu zeven jaar later, tijd waarin het onderzoek naar 

leesbaarheidsformules niet heeft stilgestaan. Er zijn computerprogramma’s ontwikkeld waarmee 

steeds beter de oorzaken van leesbaarheidsmoeilijkheden gemeten kunnen worden, in plaats van 

de symptomen.  

 

3.3 T-scan 

Kraf & Pander Maat (2009) onderzochten de mogelijkheden van de toepassing T-Scan, een 

Utrechts programma waarmee een heel scala aan tekstkenmerken kan worden gekwantificeerd. 



 

14 
Masterthesis C.M van Milligen 

 

Dat scala is breder dan het vroeger was. Intelligente computerprogramma’s kunnen 

woordsoorten herkennen, zinnen syntactisch en morfologisch ontleden en zo bijvoorbeeld 

nominalisaties en ook samenstellingen herkennen. Kraf en Pander Maat bekijken in hoeverre de 

indelingen die ‘CLIB’ geeft, correleren met de Clozescores van een groep Nederlandse 

basisschoolleerlingen. De voorspelling van T-scan blijkt ongeveer 10% beter te zijn dan de 

voorspelling van CLIB. Een regressieanalyse toont aan dat er drie predictoren zijn met een 

duidelijke meerwaarde: nominalisatie-dichtheid, het aantal persoonlijke voornaamwoorden en 

het aantal voornaamwoorden. Het voordeel is dat deze predictoren aan de predictoren van de 

CLIB toegevoegd zouden kunnen worden. Dat is prettig omdat ze minder manipuleerbaar zijn, 

oftewel minder makkelijk aan te passen dan zins- of woordlengtes. Het nadeel is dat ook bij deze 

predictoren nauwelijks een direct causaal verband met tekstbegrip te leggen is. Cloze-scores 

kunnen dus beter worden voorspeld met T-scan, maar T-scan geeft nog geen heldere analyse van 

de cruciale knelpunten in tekstbegrip en geen duidelijkheid over taalniveaus in teksten of 

tekstkenmerken.  

 

3.4 Coh-Metrix 

De Amerikaanse toepassing Coh-Metrix is vergelijkbaar met het Nederlandse T-Scan. Ook Coh-

metrix maakt gebruik van verschillende computerprogramma’s om tekstkenmerken te herkennen 

en te meten. Graesser, McNamara & Kulikowich (2011) onderzochten de mogelijkheden van hun 

toepassing door een corpusanalyse uit te voeren. Ze maakten gebruik van een corpus bestaande 

uit 37.520 Engelse teksten van gemiddeld 288 woorden. Het corpus omvat teksten uit 

schoolboeken vanaf de kleuterklas tot en met de ‘senior’ klas (Amerikaans model) en zijn door 

TASA (Touchstone Applied Science Associates) allemaal voorzien van een taalniveau. Dat 

taalniveau is een ‘Degree of Reading Power’ (DRP), een score die tekstmoeilijkheid uitdrukt en 

die weer verwijst naar een onderwijsniveau. Hoe het DRP precies wordt bepaald en basis van 

welke kenmerken, vermelden de onderzoekers niet. Van elke tekst werd daarnaast bepaald 

onder welk genre deze valt. Genre en DRP vormen volgens Greasser, McNamara & Kulowich de 

‘gouden standaard’ die nodig is voor het analyseren van tekstkenmerken.  

Door het samenvoegen en reduceren van alle mogelijke en meetbare tekstkenmerken bleven er 

acht basiscomponenten over die samen 67,3% van de variantie in de teksten verklaarden. De 

acht componenten komen ongeveer overeen met de vijf niveaus van het theoretische framework 

van tekstanalyse van Graesser en McNamara (2011).  

Graesser, McNamara & Kulowich concluderen dat de teksten de grootste verschillen vertonen in 

narrativiteit en syntaxis. De onderzoekers omschrijven narrativiteit als de mate waarin een tekst 

een verhaal overbrengt, een procedure of een opeenvolgense serie gebeurtenissen met levende 

wezens. Narrativiteit hangt volgens hen samen met woordkennis, voorkennis en mondeling 

taalgebruik en contrasteert met informatieve, vaak schriftelijke teksten over onbekende 

onderwerpen. 

Hoe hoger het taalniveau van de tekst, hoe complexer de syntaxis en de narrativiteitsvormen. De 

resultaten voor woordconcreetheid en coherentie zijn minder definitief. De verschillen tussen de 

niveaus zijn kleiner en niet significant, wat een opvallend resultaat is aangezien uit eerdere 

onderzoeken blijkt dat er een duidelijk verband is tussen cohesie en tekstbegrip.  

 

3.5 Conclusie    

Net als T-scan geeft Coh-metrix nog geen volledige analyse van de knelpunten in een tekst. De 

resultaten van het onderzoek van Graesser, McNamara & Kulowich (2011) zijn echter wel 

hoopvol. Het is blijkbaar mogelijk om door middel van een computerprogramma (zoals Coh-

metrix) verschillen in taalniveau tussen teksten te detecteren. Die verschillen blijven in hun 
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onderzoek voorlopig beperkt tot hoofdzakelijk syntaxis en narrativiteit, maar het gaat hier 

tenslotte om de resultaten van één onderzoek.  

De resultaten van het onderzoek met T-scan suggereren dat de huidige CLIB kan worden 

verbeterd met tekstkenmerken die minder symptomatisch zijn dan de kenmerken die momenteel 

deel uitmaken van de CLIB. De verschillen tussen Engelse teksten die Coh-metrix aangaf, zouden 

in principe met een formule zoals CLIB aantoonbaar kunnen worden gemaakt voor het 

Nederlands. Dergelijke computerprogramma’s kunnen een educatieve uitgever dus helpen bij het 

herkennen en meten van tekstkenmerken. Dat is al een eenvoudige maar nuttige toevoeging aan 

de tijdrovende inhoudsanalyse die er anders uitgevoerd zou moeten worden.  Het gebruik van 

een leesbaarheidsformule om taalniveaus te meten in het hoger onderwijs blijft echter nog 

toekomstmuziek.  

 

 

 

4. ZINSBOUW 
In paragraaf 4.1 wordt verklaard waarom er is gekozen voor een analyse van het tekstkenmerk 

zinsbouw. In 4.2 komt aan bod wat er in de drie richtlijnen is geschreven over de opbouw van 

zinnen. In paragraaf 4.3 wordt nader ingegaan op de theoretische onderbouwing van de 

zinsbouwkenmerken die uit de richtlijnen naar voren komen. In hoeverre bieden deze kenmerken 

een basis voor een niveauverdeling? Het hoofdstuk wordt besloten met een conclusie.   

 

4.1 Waarom zinsbouw?  

Op dit moment zijn er nog geen kant en klare alternatieven om tekstniveaus mee vast te stellen. 

Er wordt daarom toch teruggegrepen op de richtlijnen uit hoofdstuk 2 om een antwoord te 

vinden op de vraag: op welke gronden kunnen teksten gedifferentieerd worden op zinsbouw?  

De keuze om nader in te gaan op het tekstkenmerk zinsbouw komt enerzijds voort uit de 

resultaten van het onderzoek van Graesser, McNamara en Kulowich (2011) die heldere resultaten 

vonden in de differentiatie van de syntaxis van hun teksten. Anderzijds is zinsbouw een van de 

tekstmerken die in de richtlijnen, en dan met name het Raamwerk Nederlands, het meest 

uitgebreid worden behandeld.  

 

4.2 Belangrijke zinsbouwkenmerken 

In het Raamwerk Nederlands zijn twee specifieke hoofdstukken opgenomen die gaan over 

‘zinsbouw’ en ‘zinslengte’. Hoewel lengte van een zin in principe weinig met zinsbouw te maken 

heeft, hebben zinsbouwproblemen wel vaak effect op de lengte van de zin, zoals ook blijkt uit de 

aanwezigheid van deze maat in bijvoorbeeld de CLIB (zie hoofdstuk 3).  De volgende kenmerken 

bepalen volgens het Raamwerk Nederlands of een zin makkelijker of moeilijker te verwerken of 

te produceren is: 

 

• samengestelde zinnen 

• passieve zinnen  

• de omvang en complexiteit van woordgroepen 

• tangconstructies 

• de plaats van de hoofdgedachte in de zin. 

 

Het Raamwerk geeft daarbij de aanwijzing “hoe hoger het niveau, hoe meer van deze variabelen 

in een tekst kunnen voorkomen”. In een tekst met een laag niveau moeten deze variabelen 
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zoveel mogelijk ontweken worden, waarbij de plaats van de hoofdgedachte aan het begin van 

een zin is. Hoe hoger het niveau, hoe meer samengestelde en passieve zinnen er in de tekst voor 

mogen komen. De hoofdgedachte verhuist bij niveau 2F soms naar het laatste gedeelte van een 

zin. Deze uitleg, die de toepassing van de variabelen als elementen van complexiteit  moet 

verduidelijken, is niet erg helder. Er kunnen immers niet meer “plaatsen van hoofdgedachtes” 

zijn of meerdere “omvangen” van woordgroepen zijn.  

Het Raamwerk is de enige van de drie richtlijnen waarin expliciet wordt verwezen naar de lengte 

van een zin in een gemiddeld aantal woorden. Die lengte ligt voor 1F op tien woorden, op 2F op 

vijftien woorden en daarna worden er geen gemiddelden meer genoemd (p. 49).   

Wat het Referentiekader Nederlandse Taal betreft, zijn alleen de verwijzingen naar zinsbouw uit 

het hoofdstuk ‘Domein 2: Lezen’ meegenomen (p. 37-59, DLL-Taal). In twee tabellen zijn 

niveaubeschrijvingen opgenomen voor zakelijke teksten en voor narratieve teksten. Alle 

informatie die wordt genoemd onder het kopje ‘tekstkenmerken’ in die tabellen, is meegenomen 

in de kwalitatieve analyse. De verwijzingen naar zinsbouw zijn echter zeer beperkt. De auteurs 

van het document schrijven in een voetnoot (p. 38): “Indelingen in termen van microniveau 

(zinslengte, samengestelde zinnen, e.d.) blijken minder voorspellende waarde voor complexiteit 

van teksten te zijn. Zo zijn teksten met samengestelde zinnen voor leerlingen in de 

basisberoepsgerichte en kadergemengde leerweg zelfs makkelijker dan dezelfde teksten met 

enkelvoudige zinnen (zie: Land, Sanders & Van den Bergh, 2008).”  

Ook in het Europees referentiekader wordt in principe niet naar de bouw van de zinnen 

verwezen, het ERK geeft immers alleen een beschrijving van de vaardigheden die voor een 

bepaald taalniveau nodig zijn. Op pagina 29 (beschrijving niveau C1/4F) staat: “Ik kan lange en 

complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen 

waarderen”. Daaruit is gededuceerd dat er, voor het toepassen van deze vaardigheden, sprake 

mag zijn van een lange en complexe tekst, waarin verschillende schrijfstijlen kunnen voorkomen. 

Tabel 1 geeft een samenvatting van alle adviezen over zinsbouw die kunnen worden afgeleid uit 

de richtlijnen.    

 

Tabel 1. Overzicht van de beschrijvingen van zinsbouw uit de drie richtlijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raamwerk Nederlands ERK Referentiekader 

1F De tekst bevat veel enkelvoudige zinnen met 

eenvoudige voegwoorden. Er zijn weinig tot geen 

passieve zinnen. De hoofdgedachte staat aan het 

begin van de zin. De gemiddelde zinslengte ligt 

rond de 10 woorden per zin. 

- - 

2F De zinnen bevatten meer bepalingen of zijn 

samengesteld met een of meer eenvoudige 

zinnen. De hoofdgedachte staat soms aan het 

einde van de zin. Er is een beperkt aantal relatieve 

bijzinnen. Zowel passieve als actieve zinnen 

komen voor, maar er zijn meer actieve zinnen. De 

gemiddelde zinslengte ligt rond de 15 woorden 

per zin. 

- - 

3F Complexe, samengestelde zinnen komen voor met 

bijzinnen die zijn ingebed. Een groot aantal 

passieve zinnen kan voorkomen. 

Lengte van zinnen is niet meer relevant. 

- De teksten zijn 

relatief complex 

4F Een groot aantal complexe samengestelde zinnen 

met laagfrequente voegwoorden kan voorkomen, 

evenals een groot aantal passieve zinnen. Lengte 

van zinnen is niet meer relevant.  

lange en 

complexe 

teksten, 

verschillende 

(schrijf)stijlen 

De teksten zijn 

complex 
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De geringe omvang van de tabel illustreert hoe summier de aanwijzingen in de richtlijnen zijn 

voor het differentiëren van zinsbouw naar taalniveaus. Het Raamwerk noemt enkele concrete 

tekstkenmerken, maar is niet concreet over de toepassing in teksten. Op basis van deze adviezen 

alleen is het bijvoorbeeld onmogelijk om drempels vast te stellen. Is er dan zo weinig bekend 

over de leesbaarheid en complexiteit van teksten op het gebied van zinsbouw?  

  

4.3 Theorie 

In de vorige paragraaf zijn verschillende tekstkenmerken genoemd. Het doel van deze paragraaf 

is te achterhalen in hoeverre deze factoren inderdaad factoren zijn die de complexiteit van een 

tekst beïnvloeden, daarbij afgaand op uitkomsten van effectonderzoek.  

 

4.3.1 Zinslengte 

De gemiddelde lengte van zinnen is een tekstkenmerk dat vaak in verband wordt gebracht met 

complexiteit. Zinslengte is onderdeel veel leesbaarheidsformules, ook van de formule die in het 

basisonderwijs wordt gebruikt om tot een AVI-niveau te komen. Dat heeft te maken met het feit 

dat veel van de factoren die een tekst moeilijker maken, correleren met zinslengte. Ook de 

factoren die in dit hoofdstuk worden genoemd, zoals samengestelde en passieve zinnen maken 

een zin eerder langer dan korter in vergelijking met hun eenvoudige tegenhangers enkelvoudige 

zinnen en actieve zinnen. Er is echter geen causale relatie tussen zinslengte en zinscomplexiteit 

(Kraf & Pander Maat, 2009; Anderson & Davison, 1988). Is het daarom een ‘slecht’ advies om de 

gemiddelde zinslengte in een tekst te beperken? Wel als dit advies niet wordt vergezeld van een 

uitleg over de redenen. Een schrijver mag niet denken dat een zin beter wordt door het weglaten 

van woorden of dat een zin leesbaar is als er maar weinig woorden in staan.  

Een goede inhoudelijke reden voor het beperken van de lengte van een zin wordt gegeven door 

de Dependency Locality Theory (Gibson, 2000). Volgens deze theorie (DLT) wordt de complexiteit 

van een zin bepaald door de syntactische afhankelijkheidslengte binnen een zin. Hoe groter de 

afstand tussen twee woorden die gezamenlijk moeten worden geinterpreteerd om een zin of 

zinsdeel goed te begrijpen, hoe meer integratiekosten en opslagkosten er nodig zijn. Met 

‘integratiekosten’ verwijst Gibson naar de hoeveelheid energie die het kost om de zinsdelen al 

tijdens het lezen met de eerder gelezen zinsdelen te verbinden. Onder ‘opslagkosten’ verstaat 

Gibson de hoeveelheid energie die nodig is om de zinsstructuur tijdens het lezen op te slaan in 

het werkgeheugen.  

Temperley (2006) werd geïnspireerd door het onderzoek van Gibson. Hij vroeg zich af of 

taalproductie een voorkeur voor kortere afhankelijkheidslengtes reflecteert. Aan de hand van 

Gibsons theorie stelde Temperley verwachting op over afhankelijkheidslengtes die hij 

controleerde door gebruik te maken van een corpus met geschreven Engelse nieuwsberichten uit 

het Wall Street Journal. Veel van zijn verwachtingen blijken te kloppen. Zijn bevindingen 

ondersteunen Gibson’s theorie en het bijbehorende advies: beperk afhankelijkheids-lengtes 

binnen een zin. Toch wordt in de praktijk meestal gesproken en gewerkt met een gemiddelde 

hoeveelheid woorden per zin. Het Raamwerk geeft een gemiddelde van tien woorden voor 

niveau 1F, het niveau dat we van basisschoolleerlingen verwachten als ze de basisschool 

verlaten. In de kerndoelen voor het Nederlandse onderwijs op de basisschool wordt aangegeven 

dat de zinslengte er voor groep 7 en 8 niet meer toe doet (Tomesen & Van Koeven, 2008, p. 16). 

Het hoogste AVI-niveau wordt meestal bereikt rond groep 6 en gaat uit van een gemiddelde 

zinslengte van elf woorden. De grond voor dit schrijfadvies ontbreekt echter. Het lijkt dus 

raadzaam om niet de absolute zinslengte, maar de afhankelijkheidslengtes binnen zinnen te 

gebruiken omeen beeld van de complexiteit van een tekst te geven. Blijft overeind staan dat 

hiervoor dan wel eerst moet worden vastgesteld welke afhankelijkheidslengtes bij welke niveaus 

passen. 
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4.3.2 Tangconstructies 

Tangconstructies worden ook wel ‘omarmende constructies’ genoemd. Het zijn zinnen met 

tussenzinnen erin. Ze zijn vaak, maar niet altijd, herkenbaar aan het gebruik van meerdere 

komma’s. Ze voelen intuïtief moeilijk aan omdat de lezer informatie moet onthouden, als het 

ware even ‘opzij zetten’, om de tussenzin te lezen, waarna de lezer de opzij gezette informatie 

weer moet ‘ophalen’. Renkema adviseert dan ook de “leesplezier vergallende tangconstructies” 

zoveel mogelijk te vermijden (2007, p. 85).  

De Dependency Locality Theory van Gibson (2000) verklaart waarom tangconstructies zouden 

moeten worden gemeden: een tangconstructie is een goed voorbeeld van een factor met hoge 

integratie- en opslagkosten.  

Renkema gaat dieper in op de verschillende soorten tangconstructies (1989a, 1989b). Hij heeft de 

verschillen in leestijd en begrijpelijkheid onderzocht tussen twee soorten tangconstructies en de 

‘onttangde’ versies van die zinnen (1989b). Het gaat daarbij om de nominale tang, waarbij het 

middenstuk van de tang zich tussen een lidwoord en het bijbehorende naamwoord bevindt, en 

de bijzin-bijzintang, waarbij het middenstuk een ingebedde bijzin bevat, waarop nog een bijzin 

volgt. In de onttangde zinnen is het middenstuk steeds naar achteren geplaatst. Renkema bracht 

in delen van de zinnen met een verschillende informatiewaarde fouten aan, uitgaande van de 

gedachte dat zinsdelen met een lage informatiewaarde slechter worden gelezen en dat fouten 

daarin minder opvallen. Uit zijn onderzoek komt naar voren dat er geen verschillen zijn in leestijd 

en begrijpelijkheid bij de nominale tang. Het lezen van de bijzintang kost wel meer tijd dan het 

lezen van de onttangde zin, maar de zinnen met en zonder bijzintang zijn even begrijpelijk. 

Ondanks de extra leestijd worden de fouten in bijzintangen minder vaak ontdekt. Lezers lijken 

minder aandacht te besteden aan het middenstuk van een bijzintang, wat erop wijst dat het 

lezen hen toch extra cognitieve energie kost.   

Het advies van Renkema om de tangconstructies waar mogelijk te vermijden lijkt gegrond. Als de 

constructie wel wordt gebruikt, dan verdient het aanbeveling geen belangrijke informatie in het 

middenstuk van een bijzintang te plaatsen. Tangconstructies kunnen een struikelblok vormen en 

dus zou er een niveauverdeling mogelijk moeten zijn in de moeilijkheid van tangcontructies, 

bijvoorbeeld in de hoeveelheid of in de lengte van het middenstuk, ook al namen aan het 

onderzoek van Renkema geen scholieren deel. Die niveauverdeling is er echter nog niet.  

 

4.3.3 Samengestelde zinnen 

Nog zo’n factor waarvan gesteld kan worden dat er hoge integratie- en opslagkosten mee 

gemoeid zijn, is de samengestelde zin. Een samengestelde zin kan bestaan uit meerdere 

hoofdzinnen of een hoofdzin met een (of meerdere) bijzinnen. Aan het andere eind van dit 

spectrum bevindt zich de enkelvoudige zin. Dit is een zin die maar één persoonsvorm heeft. Een 

verklaring voor de complexiteit van samengestelde zinnen wordt gegeven door Yngve. Volgens 

Yngve (1960, in Anderson & Davison, 1988) zijn linksvertakkende zinnen moeilijker dan 

rechtsvertakkende zinnen omdat er meer informatie in het werkgeheugen moet worden 

gehouden. Als bijvoorbeeld een bijzin voor een hoofdzin komt, dan moet al deze informatie in 

het werkgeheugen worden bewaard totdat de lezer het deel van de hoofdzin heeft gevonden 

waar de bijzin bij hoort. Anderson & Davison (1988) brengen in reactie op Yngves onderzoek 

echter in dat linksvertakkende zinnen niet altijd complexer zijn. Zij vermoeden dat 

linksvertakkende zinnen moeilijker voor jonge kinderen of oudere mensen die problemen hebben 

met hun korte-termijngeheugen. Voor andere mensen kunnen de linksvertakkende zinnen 

moeilijk zijn als het werkgeheugen al aan het werk is met een andere factor én er geen 

alternatieve informatie over het verwerken van de zin voorhanden is.  

Rosenberg en Abbeduto (1987) stelden een oplopende schaal in de complexiteit van 

samengestelde zinnen vast, bekend onder de naam ‘D-levelschaal’. Bij deze schaal worden 

zinsconstructies geordend in de volgorde waarop kinderen het gebruik van deze zinsconstructies 
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aanleren. De schaal begint met enkelvoudige zinnen en eindigt met samengestelde zinnen 

waarbij meerdere soorten bijzinnen voorkomen. Kraf en Pander Maat (2009) gebruikten recent 

een licht aangepaste vorm van deze D-levelschaal met acht niveaus en stelden vast dat deze D-

levelwaarde een significante voorspeller is van de moeilijkheid van teksten en daarmee een 

interessante kandidaat voor gebruik in leesbaarheidsformules.  

Het staat in ieder geval vast dat met het gebruik van samengestelde zinnen voorzichtig moet 

worden omgesprongen. De schrijver van een tekst moet zich bewust zijn van het feit dat er extra 

aandacht wordt gevraagd van de lezer. Educatieve uitgevers zouden de D-levels van hun teksten 

kunnen meten. De schaal lijkt erg geschikt voor een indeling naar onderwijsniveau. Op dit punt is 

er echter meer onderzoek nodig.  

 

4.3.4 Passieve zinnen 

Passieve zinnen zijn zinnen waarbij een vorm van worden of zijn en een transitief voltooid 

deelwoord is gebruikt. In deze zinnen ligt de nadruk op datgene wat er gedaan wordt en niet op 

wie dat doet. De passieve vorm wordt vaak als kenmerk van ambtelijk en saai taalgebruik gezien, 

maar het gebruik ervan is soms nodig om onduidelijkheden te voorkomen (Renkema, 2007). 

Desondanks vormen passieve zinnen voor lezers wel een struikelblok.  

Ferreira (2003) onderzocht de verwerking van zinnen waarbij thematische rollen moeten worden 

toegewezen in een niet voor de hand liggende volgorde, zoals bij passieve zinnen. Uit dit 

onderzoek bleek dat passieve zinnen vaak en systematisch voor verwerkingsproblemen zorgen 

omdat ze verkeerd worden geïnterpreteerd.  

Street & Dabrowska (2006) onderzochten in hoeverre de hoeveelheid en soort talige ervaring 

invloed heeft op het begrijpen van passieve zinnen. De onderzoekers redeneren dat mensen die 

weinig ervaring hebben opgedaan met het lezen van formele teksten, minder ervaring hebben 

opgedaan met de lijdende vorm. De lijdende vorm wordt immers voornamelijk gebruikt in 

formele teksten. De verschillen in ervaring worden geoperationaliseerd in de hoeveelheid 

opleiding die iemand heeft genoten en de mate van blootstelling aan de Engelse taal. Veertig 

volwassenen namen deel aan het onderzoek, verdeeld in vier groepen: hoogopgeleide 

autochtonen, hoogopgeleide allochtonen, laagopgeleide autochtonen en laagopgeleide 

allochtonen. Aan alle proefpersonen werd tachtig zinnen voorgelegd, waarvan 20 in de actieve 

vorm over een plausibele gebeurtenis (hond bijt man), 20 in de actieve vorm over een niet 

plausibele gebeurtenissen (man bijt hond) en ook 20 passieve zinnen over plausibele 

gebeurtenissen (man wordt gebeten door hond) en 20 passieve zinnen over niet-plausibele 

gebeurtenissen (hond wordt gebeten door man). De proefpersonen werd daarbij gevraagd de 

‘doener’ te identificeren; degene die de actie uitvoert. De scores van de beide groepen 

hoogopgeleiden waren hoger dan die van de laagopgeleiden. Opvallend was dat de groep 

allochtone laagopgeleiden beter scoorde dan de groep autochtone laagopgeleiden. Alleen binnen 

de groep autochtone laagopgeleiden werden significante verschillen gevonden in het begrip van 

de verschillende zinnen. Plausibele zinnen gingen hen makkelijker af dan niet-plausibele zinnen. 

Ook scoorden ze beter op actieve niet-plausibele zinnen dan op passieve niet-plausibele zinnen. 

Slechte lezers hebben kennelijk moeite met passieve zinnen als het gaat om niet-plausibele 

beschrijvingen. De hoeveelheid passieve zinnen per tekst lijkt daarom goed bruikbaar om te 

fungeren als maat voor tekstcomplexiteit. In de praktijk kan dit echter problemen geven omdat 

teksten meestal niet zoveel passieven bevatten.  

 

4.3.5 De omvang en complexiteit van woordgroepen 

Hoe maken de omvang en complexiteit van woordgroepen zinnen moeilijker? Een woordgroep 

kan opgenomen zijn in een bijzin en daardoor een tangconstructie vormen, wat tot gevolg heeft 

dat een lezer meer informatie moet onthouden of informatie langer moet onthouden tijdens het 

lezen van de zin om deze goed te kunnen begrijpen (Renkema, 1989b). Zo’n woordgroep heeft 
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dan last van ‘nesting complexity’ en gaat gepaard met hogere integratie- en opslagkosten 

(Gibson, 2000). Onderzoek van Renkema (1989a) toont aan dat het middenstuk van een 

bijzintang slechter wordt gelezen. Een woordgroep kan ook een bijwoordelijke bepaling vormen 

en rechts- of linksvertakkend zijn. Als de bijwoordelijke bepaling wordt genoemd vóór de referent 

(linksvertakkend), dan moet de lezer tijdens het lezen informatie in het werkgeheugen houden 

totdat de bijbehorende referent is gevonden.  

Een andere manier om naar de complexiteit van woordgroepen te kijken, is vanuit het oogpunt 

van ‘propositiedichtheid’ (ook wel ‘idea density’). Kintsch & Keenan (1973) toonden aan dat 

teksten met minder proposities makkelijker te begrijpen zijn. Het idee daarachter is dat elke 

propositie een bepaalde hoeveelheid aan verwerking nodig heeft (denk aan de integratiekosten 

van Gibson, 2000). Hoe meer ideeën in de tekst, hoe langzamer de verwerking van de tekst zal 

verlopen. Een woordgroep kan dus moeilijk zijn als de propositiedichtheid hoog is. Covington 

(2008) onderzocht de propositiedichtheid van teksten die oplopen in moeilijkheid: 1) populaire 

teksten (nieuwsberichten), 2) introductieteksten (serieuze leken), 3) wetenschappelijke teksten 

en 4) technische teksten (voor ervaren economen). Er werden veertien teksten gebruikt, alle 

afkomstig van internet en verkregen door te googelen op de woorden ‘subject of inflation and 

U.S. monetary policy’. Ook werd het leesniveau van de teksten bepaald met een Flesch-

Kincaidtoets. Uit het onderzoek  bleek dat teksten van niveau 1 en 2 altijd een 

propositiedichtheid hebben onder de 0.5 en die van technische teksten (niveau 4) is altijd boven 

de 0.5. Hoewel de niveaus van Covington niet overeenkomen met de Nederlandse 

onderwijsniveau, kan gesteld worden dat het mogelijk lijkt de complexiteit van educatieve 

teksten te differentiëren op dichtheid van proposities. Een belangrijke kanttekening is dat idea 

density nog geen meetbaar begrip is. Een programma als T-Scan kan de lengte van 

naamwoordgroepen en voorzetselgroepen vaststellen, die een indruk geven van de 

propositiedichtheid. Propositiedichtheid en de precieze verdeling over de niveaus vereist daarom 

nader onderzoek.  

 

4.3.6 Plaats van de hoofdgedachte 

Het noemen van ‘de plaats van de hoofdgedachte in een zin’ is een opvallende toevoeging op de 

hiervoor genoemde variabelen. Volgens het Raamwerk staat bij makkelijke teksten de 

hoofdgedachte vooraan in een zin. Hoe hoger het niveau, hoe groter de kans dat de 

hoofdgedachte ook achterin een zin kan voorkomen. Dergelijke zinnen zijn volgens het 

Raamwerk moeilijker omdat de lezer nog niet weet waar die zin heen gaat. Hij moet langer zijn 

aandacht vasthouden (p. 123). Maar wat is precies de hoofdgedachte van een zin? Normaliter 

wordt er gesproken van de hoofdgedachte van een tekst of een alinea. Toch is dit geen 

verspreking, want het principe wordt ook genoemd bij het tekstkenmerk informatiedichtheid. 

Ook de hypothese dat er met hoofdgedachte een soort ‘kern’ van de zin wordt bedoeld, is niet 

erg voor de hand liggend. Door altijd de kern van een zin vooraan te plaatsen, wordt er geen 

ruimte geboden aan bijvoorbeeld het links-rechtsprincipe (Jansen & Wijnands, 2004). Volgens dit 

principe komt bekende informatie vooraan in een zin en nieuwe informatie achteraan. Een 

laatste mogelijke verklaring voor dit mysterie is het idee dat met ‘hoofdgedachte van de zin’ de 

hoofdzin wordt bedoeld. De schrijvers van het Raamwerk sluiten zich dan aan bij de hypothese 

van Anderson & Davison en Yngve (Anderson & Davison, 1988) dat rechtsvertakkende zinnen 

minder verwerkingsproblemen opleveren. In dat geval is dit advies gelijk aan het advies over 

samengestelde zinnen en lijkt deze aanwijzing alsnog geen logische toevoeging te zijn aan het 

geheel van adviezen van het Raamwerk.   
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4.4 Conclusie 

Het Raamwerk Nederlands geeft de meeste informatie over de complexiteit van zinsbouw. De 

beide andere richtlijnen voegen hier geen relevante informatie toe.  Het Raamwerk geeft daarbij 

vijf factoren die van invloed zijn op de complexiteit van zinsbouw. Uit recente literatuur blijkt dat 

de meeste factoren de integratie- en verwerkingskosten van een verhogen en zo de leesbaarheid 

van zinnen bemoeilijken. De lezer moet tijdens het lezen woorden of zinsdelen aan elkaar 

koppelen. Als deze in een onverwachte volgorde komen (vooraan in plaats van achteraan) of ver 

uit elkaar zijn geplaatst, dan wordt er veel energie gevraagd van het werkgeheugen.  

Het gevaar van het beperken van de zinslengte is dat een schrijver denkt dat goede zinnen korte 

zinnen zijn. De lengte van een zin is echter niet meer dan een symptoom, geen oorzaak. Zinnen 

worden meestal langer door het toevoegen van de factoren die in dit hoofdstuk zijn genoemd, 

maar dat is geen reden om lange zinnen helemaal te ontwijken. Ook zijn de gemiddelden die het 

Raamwerk noemt aan de lage kant. Het ligt meer voor de hand te kijken naar 

afhankelijkheidslengten, omdat deze de verwerking van de tekst kunnen bemoeilijken.  

Vijf van de zes genoemde factoren hebben aantoonbare invloed op de complexiteit van teksten. 

Een richtlijn voor het schrijven van teksten op niveau zou op het gebied van zinsbouw dus 

specifieker kunnen dan nu het geval is. Een belangrijk aandachtspunt blijft hierbij wel in hoeverre 

van schrijvers verwacht mag worden dat zij met de genoemde factoren rekening houden tijdens 

het schrijven.  

  

 

5. CORPUSANALYSE 
 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk op welke zinsbouwkenmerken teksten gedifferentieerd 

zouden kunnen worden. Hoe zit het echter met de praktijk? Hoe maken educatieve uitgevers op 

dit moment onderscheid tussen teksten voor basisschool, vmbo, havo en vwo als het gaat om 

zinsbouw? Om die vraag te beantwoorden is een corpusanalyse uitgevoerd met behulp van het 

computerprogramma ‘T-scan’ (zie §3.3). T-scan is in staat (naast allerlei andere factoren) veertien 

elementen te meten die samenhangen met de relevante zinsbouwkenmerken die worden 

genoemd in het vorige hoofdstuk. Ze zijn weergegeven in tabel 2.  

 

5.1 Het corpus 

Het corpus bestaat uit veertig schoolboekenteksten van ieder ongeveer driehonderd woorden. 

Van elk taalniveau (1F t/m 4F) zijn tien teksten uit schoolboeken verzameld. Er is gezocht naar 

diversiteit in uitgevers en vakken, maar consistentie over de niveaus. Voor elk niveau resulteert 

deze aanpak in vijf schoolboeken uit vijf verschillende vakken, uitgegeven door ten minste twee 

uitgevers. Uit elk boek zijn twee teksten gekozen. Alle teksten zijn opgenomen in bijlage C. 

Hoewel er grote verschillen bestaan in het onderwijs voor de verschillende niveaus, is toch 

geprobeerd om schoolboeken te gebruiken van dezelfde soort vakken. Voor elk niveau is er een 

schoolboek Nederlands, Geschiedenis en Natuurkunde gevonden, hoewel dat laatste vak op 

basisschool Natuur- en Techniek omvat en op het vmbo-niveau gaat om Natuur- en Scheikunde. 

De overige twee vakken zijn per niveau verschillend. Het gaat om Aardrijkskunde, Begrijpend 

Lezen, Maatschappijleer, Economie of Management & Organisatie. Een overzicht van alle 

schoolboeken is opgenomen in bijlage B, de teksten zelf in bijlage C. In Nederland zijn slechts een 

paar educatieve uitgevers actief. De grote spelers zijn Malmberg, Thieme-Meulenhoff en 

Wolters-Noordhoff. Kleinere spelers zijn EPN en Nijgh-Versluys, waarbij de laatstgenoemde 

onlangs is overgenomen door Thieme-Meulenhoff.  
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Tabel 2. Overzicht van zinsbouwkenmerken die meegenomen zijn in de analyse 

 

Omdat de niveaubeschrijvingen uit het Referentiekader beschrijvingen zijn van het niveau dat 

een leerling zou moeten behalen bij het verlaten van de school, is er gekozen voor teksten van de 

laatste bladzijden uit de schoolboeken. Hoewel docenten niet altijd de opzet en volgorde van een 

boek volgen, is de verwachting dat deze teksten toch vaker later in het jaar aan bod komen. Ook 

komt het voor dat een schoolboek is geschreven voor gebruik in de laatste twee jaren van de 

middelbare school. Zo’n boek wordt dan twee jaar lang gebruikt. In deze boeken wordt dan ook 

vaak naar een examen toegewerkt. Boeken voor havo en vwo komen soms overeen. De 

methodes zijn vaak gericht op de ‘tweede fase’, waarbij in ieder geval tot en met de vijfde klas 

dezelfde boeken worden gebruikt. Methodes waarbij er geen verschil wordt gemaakt tussen 

eindexamenklassen havo en vwo zijn buiten dit onderzoek gehouden. Alle onderzochte 

schoolboeken zijn dus gericht op een eindexamenklas van ofwel havo ofwel vwo. Dat uitgevers 

vaak geen reden zien om onderscheid te maken tussen de boeken voor havo en vwo geeft wel 

aan dat uitgevers overeenkomsten zien in het taalniveau van deze leerlingen. Bovendien; als een 

methode wel verschillende boeken aanbiedt voor de examenklassen, wil dat nog steeds niet 

zeggen dat het niveau van de teksten is gedifferentieerd. Bij de boeken voor de eindexamenklas 

 Naam Meetmethode 

Zinslengte 

 

Woorden per zin Gemiddeld aantal woorden per zin 

Percentage zinnen per woord inverse van woorden per zin, en 

vermenigvuldigd met 100. 

Woorden per 

naamwoordgroep 

Gemiddeld aantal woorden per 

naamwoordgroep 

Tangconstructies Gemiddelde afhankelijkheids-

lengte (AL) 

alle afhankelijkheidslengtes bij elkaar 

opgeteld en gedeeld door het totaal aantal 

afhankelijkheden. 

Gemiddelde som van afhan-

kelijkheidslengtes per zin 

De som van alle afhankelijkheidslengtes 

gedeeld door het aantal zinnen in de tekst. 

Gemiddelde van hoogste 

afhankelijkheids-lengte uit 

iedere zin 

de langste afhankelijkheidsafstand uit iedere 

zin opgeteld voor de hele tekst, gedeeld door 

het totaal aantal zinnen 

AL persoonsvorm-

hoofdwerkwoord? 

De gemiddelde afstand tussen de 

persoonsvorm en het hoofdwerkwoord 

AL lidwoord-naamwoord 

 

De gemiddelde afstand tussen het lidwoord 

en zelfstandig naamwoord 

Samengestelde 

zinnen 

D-levelschaal het gemiddelde D-level over alle zinnen in de 

tekst. 

Proportie complexe zinnen aantal zinnen met D-level groter dan 4. 

Proportie op totaal aantal zinnen en ratio 

gedeeld door het aantal zinnen met d-level 4 

of lager 

Bijzin-dichtheid het aantal bijzinnen per 1000 woorden. 

Betrekkelijke bijzin-dichtheid het aantal betrekkelijke bijzinnen per 1000 

woorden. 

Aantal deelzinnen  

 

gemiddelde op het totaal aantal zinnen en 

per 1000 woorden. 

Passieve zinnen Lijdende vormen gemiddelde van passieve constructies per 

deelzin of aantal passieve constructies per 

1000 woorden 
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vmbo is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende leerwegen. Een dergelijk onderscheid 

wordt in het Referentiekader of het Raamwerk immers ook niet gemaakt. Uitgevers maken dat 

onderscheid desondanks wel.  

De schoolboekteksten zijn allemaal ongeveer driehonderd woorden lang zijn. Dat is een 

gemiddelde lengte voor een paragraaf. Elke geselecteerde tekst begint bij een kopje en eindigt 

met een hele zin zodra er precies driehonderd woorden zijn bereikt. Uitleg van opgaven of 

vragen zijn meestal korter en zijn dus niet meegenomen. Ook teksten die zijn overgenomen uit 

eindexamenopgaven, kranten of andere externe bronnen zijn niet meegenomen. Deze teksten 

zijn immers niet door de educatieve uitgevers zelf geschreven. Teksten met veel opsommingen 

zijn minder geschikt voor T-scan en zijn derhalve eveneens achterwege gelaten. Ook 

samenvattende teksten zijn niet meegenomen omdat de informatiedichtheid daarin meestal 

hoger is dan in ‘normale’ teksten.  

 

5.2 Resultaten 

Zijn er verschillen in de zinsbouw tussen educatieve teksten voor basisschool, vmbo, havo en 

vwo? Hieronder bespreek ik achtereenvolgens de verschillen voor zinslengte, 

afhankelijkheidslengtes, samengestelde en passieve zinnen.   

 

5.2.1 Zinslengte 

De lengte van zinnen valt uiteen in drie variabelen. Alle variabelen leverden significante 

resultaten op. In tabel 3 zijn de gemiddelde zinslengtes per variabele en schoolniveau 

weergegeven.   

 

Tabel 3. Gemiddelden per schoolniveau, () = standaarddeviatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een oneway anova toont aan dat de niveaus significant verschillen in het aantal woorden per zin 

(F= 7,85, df= 3, 36, p<0,001). Uit de posthoc-scheffetoets blijkt dat zinnen uit havo-schoolboeken 

langer zijn dan zinnen uit vmbo-schoolboeken (p=0,009). Het verschil tussen vmbo-schoolboeken 

en vwo-boeken is echter niet significant; hetzelfde geldt voor groep8-boeken in vergelijking met 

havo-schoolboeken.  

Wat betekent dat in de praktijk? Voor vmbo ligt het gemiddeld aantal woorden per zin op bijna 

twaalf en voor havo op bijna zestien. In het onderstaande voorbeeld van educatieve teksten uit 

natuurkundeboeken wordt dit verschil al snel duidelijk. De vmbo-tekst telt vijf zinnen en 

tweeënvijftig woorden, waarmee de gemiddelde zinslengte net boven de tien ligt. De havo-tekst 

eronder telt drie zinnen en achtenveertig woorden; een gemiddelde van zestien woorden per zin.  

 

Vmbo – Natuurkunde (1) 

In de vloer ontstaan duwkrachten aan de bovenkant van de vloer en trekkrachten aan de onderkant van 

de vloer. Vloeren zijn vaak van beton. Beton is goed bestand tegen drukkrachten, maar niet tegen 

trekkrachten. Daarom wordt de onderkant van een betonnen vloer versterkt met een stalen bewapening. 

Staal kan goed trekkrachten opvangen.  

 

Naam groep 8 vmbo havo vwo 

Woorden per zin 11,94 (3,07) 11,56 (1,74) 15,63 (2,58) 14,82 (1,45) 

Percentage zinnen per 

woord 

8,76 (1,70) 8,82 (1,22) 6,55 (1,05) 6,80 (0,64) 

Woorden per 

naamwoordgroep 

3,40 (0,42) 3,58 (0,43) 4,23 (0,56) 3,83 (0,47) 
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Havo – Natuurkunde (2) 

De ontwikkeling van de natuurwetenschappen in de Westerse wereld begint meer dan tweeduizend jaar 

geleden in Griekenland en Sicilië. Toen waren er filosofen (denkers) die dachten met hun verstand de 

natuur te doorgronden. Zij gebruikten vooral hun verbeelding en kwamen tot hun conclusies door middel 

van redeneren (rationalisme).  

 

Het percentage zinnen per woord is de zinslengtemaat die ook voor de CLIB wordt gebruikt en 

die sterk samenhangt met het aantal woorden per zin. Ook voor deze maat is een significant 

verschil gevonden (F= 10,15, df= 3, 36, p<0,001). De resultaten voor de posthoc-scheffetoets zijn 

ook sterk: groep-8-teksten verschillen significant van havo-teksten (=0,003) en vwo-teksten 

(p=0,010). Hetzelfde geldt voor vmbo-teksten; er is een significant verschil met havo-teksten 

(=0,002) en vwo-teksten (p=0,008) 

Ook het aantal woorden per naamwoordgroep geeft een significant verschil (F=5,77, df= 3, 36, 

p=0,003). Een posthoc-scheffetoets toont aan dat de naamwoordgroepen in de teksten uit 

schoolboeken voor groep 8 significant minder woorden bevatten dan de teksten uit havo-

schoolboeken (p=0,005). In de twee voorbeelden hieronder zijn de naamwoordgroepen langer 

dan twee woorden cursief aangegeven. In de eerste tekst zijn de naamwoordgroepen kort, twee 

of drie woorden lang. In de tweede tekst omvatten de groepen meer woorden, soms wel vijf.   

 

Groep 8 – Nederlands (1) 

Die sportwedstrijden in Olympus, ter ere van de hoofdgod Zeus, werden de Olympische Spelen genoemd. 

De sportwedstrijden in Olympus die om de vier jaar gehouden werden, werden steeds belangrijker. 

 

Havo – Aardrijkskunde (2) 

In de drogere delen van Ethiopië hebben de bewoners geleerd om te overleven met weinig water. Bleef 

het langer droog dan verwacht, dan verkochten ze een deel van hun kudde om aan geld voor eten te 

komen. In een reeks nattere jaren groeide de veestapel dan weer aan. 

 

5.2.2 Afhankelijkheidslengtes 

Er zijn vijf afhankelijkheidslengtes gemeten. In tabel 4 zijn de gemiddelden per variabele en 

schoolniveau weergegeven.   

Statistische analyse van de gegevens in Tabel 4 wijst uit dat er bij drie van de vijf 

afhankelijkheidsniveaus een significant verschil is tussen de onderwijsniveaus. De gemiddelde 

afhankelijkheidslengte (F=2,81, df=3, 36, p= 0,05) geeft een significant verschil aan tussen de 

niveaus. De posthoc-scheffetoets toont aan dat het verschil tussen vmbo- en vwo-teksten bijna 

significant is (p= 0,06).  De verschillen in de som van de afhankelijkheidslengtes per zin is 

eveneens significant (F=4,22, df=3,36, p=0,01) en ook hier zit dat verschil tussen de vmbo- en de 

vwo-teksten (p=0,04). Ook bij de gemiddelden van de hoogste afhankelijkheidslengtes is er een 

verschil tussen de onderwijsniveaus (F=4,67, df= 3, 36, p=0,007). De posthoc-scheffetoets toont 

aan dat er tussen vmbo- en havo-teksten (p=0,04) én tussen vmbo- en vwo-teksten een verschil 

zit (p=0,04).  De overige twee afhankelijkheidslengtes, persoonvorm-hoofdwerkwoord en 

lidwoord-naamwoord, leveren geen significante niveauverschillen op. 

 

Tabel 4. Gemiddelden per schoolniveau, () = standaarddeviatie 

Naam groep 8 vmbo havo vwo 

Gemiddelde 

afhankelijkheidslengte 

1,60 (0,42) 1,48 (0,21) 1,65 (0,16) 1,86 (0,32) 
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5.2.3 Samengestelde zinnen 

Van de vier maten die zijn gevat onder de noemer ‘samengestelde zinnen’, leidt alleen het 

gemiddelde D-level over alle zinnen in de tekst tot een significante p-waarde  (F=3,52, df= 3, 36, 

p=0,025). In tabel 5 zijn de gemiddelden per variabele en schoolniveau weergegeven.   

 

Tabel 5. Gemiddelden per schoolniveau, () = standaarddeviatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens de posthoc-scheffetoets is alleen het verschil tussen vmbo- en havoteksten significant 

(p=0,04). De voorbeelden hieronder illustreren het niveauverschil tussen beide teksten. In de 

vmbo-tekst zijn de zinnen kort en vaker enkelvoudig. De schrijver kiest ervoor zinnen op te 

breken, zoals de beide schuingedrukte zinnen in de vmbo-tekst illustreren. In de havo-tekst zijn 

vaak zinsdelen tussen haakjes geplaatst. Bijna alle zinnen zijn samengestelde zinnen.  

 

Vmbo – Nederlands (2) 

Bespreek je antwoorden met twee klasgenoten die zich op hetzelfde gesprek hebben voorbereid. Enkele 

tweetallen houden het adviesgesprek voor de klas. De andere klasgenoten beantwoorden na afloop de 

vragen in het activiteitenboek. Geen activiteitenboek? Dan krijg je de vragen van je docent. Je bent 

aangenomen als vakkenvuller bij Dirk van der Broek. Er is je beloofd dat zodra er ruimte is jij caissière mag 

worden. Nu merkte je vrijdagavond dat er een nieuw meisje is aangenomen als caissière. Dat vind je niet 

leuk. Wat moet je doen?  

 

Havo – Nederlands (2) 

In betogen en beschouwingen (paragraaf 3.7 en 3.8) kun je de betrouwbaarheid verhogen door je 

meningen te ondersteunen met steekhoudende argumenten. In dit soort teksten vergroot je de 

betrouwbaarheid als je eerst de mening van de tegenstander naar voren brengt en die vervolgens gaat 

weerleggen. Maak duidelijk of je een feit weergeeft (‘Nu is het zo dat...’) of dat het om een persoonlijke 

mening gaat (‘Ik vind dat...’). Ook daardoor vergroot je de betrouwbaarheid. Nieuwe informatie moet goed 

gedoseerd zijn en aansluiten bij de kennis van de lezer of toehoorder. 

 

Een oneway Anova geeft ook voor het gemiddeld aantal deelzinnen wel een interessante p-

waarde (F=2,61, df= 3, 36, p=0,066). Wellicht dat deze waarde wel significantie bereikt bij een 

groter aantal teksten.    

Gemiddelde som van  

afhankelijkheidslengtes  per zin 

13,02 (7,90) 11,61 (2,92) 17,54 (8,56) 18,72 (5,13) 

Gemiddelde van hoogste  

afhankelijkheidslengte  uit iedere 

zin 

5,05 (2,11) 4,46 (0,77) 6,33 (0,99) 6,27 (1,15) 

Afhankelijkheidslengte  

persoonsvorm-hoofdwerkwoord 

3,25 (1,29) 2,79 (0,98) 3,01 (0,71) 3,13 (1,16) 

Afhankelijkheidslengte  

lidwoord-naamwoord 

0,20 (0,08) 0,24 (0,15) 0,29 (0,12) 0,29 (0,16) 

Naam groep 8 vmbo havo vwo 

D-level 2,03 (0,60) 1,75 (0,40) 2,50 (0,72) 2,30 (0,43)  

Proportie complexe zinnen 0,23 (0,11) 0,15 (0,08) 0,26 (0,17) 0,19 (0,09) 

Bijzin-dichtheid 20,24 (7,10) 13,76 (9,25) 16,98 (10,24) 15,10 (8,90) 

Betrekkelijke bijzin-dichtheid 5,19 (4,36) 3,92 (3,38) 7,47 (6,87) 6,26 (4,51) 

Aantal deelzinnen 1,35 (0,28) 1,30 (0,23) 1,58 (0,36) 1,55 (0,20) 
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Op proportie complexe zinnen en dichtheid van (betrekkelijke) bijzinnen worden geen 

significante resultaten gevonden. Een blik op de standaarddeviaties maakt duidelijk dat de 

waarden per niveau daarvoor ook teveel uiteenlopen.  

 

 

5.2.4 Passieve zinnen 

Het gebruik van de lijdende vorm leidt niet tot een significant verschil tussen de verschillende 

niveaus. In tabel 6 zijn de gemiddelden per variabele en schoolniveau weergegeven.   

 

Tabel 6. Gemiddelden per schoolniveau, () = standaarddeviatie 

 

 

 

 

 

Toch lijken er wel grote verschillen tussen de individuele teksten te zijn. De onderstaande 

voorbeelden illustreren deze verschillen. In de tekst uit het havo-biologieboek overheerst de 

lijdende vorm. In cursief is steeds het hulpwerkwoord worden aangemerkt. De M&O-tekst voor 

vwo is veel actiever geschreven, de bedrijvende vorm overheerst, er worden beduidend minder 

hulpwerkwoorden gebruikt.  

 

Havo – Biologie (2) 

Elk organisme wordt door zijn milieu beïnvloed. De invloeden die afkomstig zijn van de levende natuur 

(van andere organismen) zijn de biotische factoren. Een koolmees bijvoorbeeld wordt onder andere 

beïnvloed door de insecten die ze kan vangen en door de predatoren (roofdieren) die ze moet ontwijken. 

De invloeden die afkomstig zijn van de levenloze natuur zijn de abiotische factoren (a = zonder; bios = 

leven). Een koolmees wordt ook beïnvloed door onder andere de temperatuur en de regenval (zie 

afbeelding 1). In de ecologie worden relaties tussen organismen en hun milieu op verschillende 

organisatieniveaus bestudeerd (zie afbeelding 2). Zo kunnen de betrekkingen tussen één individu en het 

milieu worden bestudeerd, bijvoorbeeld als wordt onderzocht wat de invloed van het zuurstofgehalte van 

de lucht is op de groei van één konijn.  

 

Vwo – Management & Organisatie (2) 

Je kunt een balans en een winst- en verliesrekening samenstellen. We herhalen eerst wat gegevens uit 

hoofdstuk 3 (deel 1). Een balans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen van 

een onderneming. De balans heeft betrekking op een bepaald moment. Op de balans komen aan de 

debetkant alle bezittingen (kapitaalgoederen) te staan. We vermelden eerst de vaste activa, vervolgens de 

vlottende activa en ten slotte de liquide middelen, ook wel de betalingsmiddelen genoemd. Aan de 

creditkant van de balans zetten we het eigen vermogen en de schulden. We vermelden altijd eerst het 

eigen vermogen, vervolgens het vreemd vermogen op lange termijn en dan het vreemd vermogen op 

korte termijn.  

 

5.3 Conclusie 

Bij de helft van de veertien onderzochte zinskenmerken zijn er significante verschillen tussen de 

niveaus gevonden. De verschillen worden voornamelijk gevonden tussen vmbo-en havoteksten. 

Deze teksten verschillen van elkaar op het gebied van zinslengte, afhankelijkheidslengte en het 

gebruik van samengestelde zinnen. Er wordt voor geen van de variabelen een significant verschil 

gevonden tussen basisschoolteksten en vmbo-teksten of tussen havo-teksten en vwo-teksten.  

 

 

 

 

Naam groep 8 vmbo havo vwo 

Lijdende vormen 0,12 (0,08) 0,12 (0,05) 0,18 (0,13) 0,08 (0,03) 

Aantal deelzinnen 1,35 (0,28) 1,30 (0,23) 1,58 (0,36) 1,55 (0,20) 
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6. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 
 

Dit onderzoek werd gestart vanuit de gedachte dat het vreemd is dat de nieuwe wet op 

referentieniveaus geen heldere eisen stelt aan de teksten waar leerlingen mee te maken krijgen. 

De onderzoeksvraag luidde: Hoe kunnen educatieve uitgevers de complexiteit van de zinsbouw in 

hun teksten afstemmen op de verschillende onderwijsniveaus? Het antwoord op deze vraag is 

gezocht vanuit een viertal deelvragen. In de komende paragrafen komen deze deelvragen kort 

aan bod, waarna uiteindelijk de hoofdvraag wordt beantwoord.   

 

6.1 Welke documenten zijn er?  

Stel dat een educatief uitgever de nieuwe referentieniveaus wil gaan toepassen op educatieve 

teksten, dat wil zeggen, als hij de moeilijkheid van deze teksten zou willen differentiëren per 

onderwijsniveau, op welke documenten zou hij dan aangewezen zijn? Naast het gronddocument 

voor de nieuwe wet, het Referentiekader Nederlandse taal, zijn er nog twee documenten 

beschikbaar over taalniveaus in het onderwijs. Het Europees Referentiekader wordt in het 

vreemde-taalonderwijs veel gebruikt om taalniveaus van teksten mee aan te geven, maar deze 

richtlijn is niet voor ontworpen voor gebruik bij ‘moedertaal’. Degelijk wetenschappelijk bewijs 

voor de vertaling van de vaardigheden uit het ERK naar tekstkenmerken ontbreekt vooralsnog. 

Het Raamwerk Nederlands laat zich het meest expliciet uit over tekstkenmerken, maar wordt in 

het onderwijs overstemd door het nieuwere en wettelijk vastgestelde Referentiekader. Hierin 

wordt een voorzichtiger en minder rechtlijnige aanpak van de analyse van de complexiteit van 

teksten geadviseerd. Dat betekent dat een educatieve uitgever weinig houvast heeft om 

educatieve teksten op taalniveaus te schrijven.  

De voor handen zijnde richtlijnen besteden dus weinig aandacht aan teksten. Op het gebied van 

onderwijs, vooral op de middelbare school, lijkt begrijpelijkheid een ondergeschoven kindje. 

Schrijvers van educatieve teksten krijgen nauwelijks richtlijnen mee en we mogen ons afvragen of 

dat terecht is.  

 

 

6.2 Zijn er alternatieven?  

Het niveau van een tekst wordt op de basisschool vaak weergegeven met een AVI-niveau, 

gemeten met een leesbaarheidsformule. De formule is echter niet toepasbaar op teksten die zijn 

geschreven voor middelbare scholieren en alternatieven zijn er nauwelijks. 

Computerprogramma’s zoals het Amerikaanse Coh-metrix en het Nederlandse T-Scan bieden 

interessante mogelijkheden tot geautomatiseerde tekstanalyse, maar een werkbare 

leesbaarheidsformule ontbreekt vooralsnog. De uitkomsten kunnen (nog) niet gekoppeld worden 

aan onderwijsniveaus. Het zou mooi zijn als deze programma’s in de toekomst in die richting 

verder worden ontwikkeld.  

 

6.3 Het differentiëren van teksten 

Zonder alternatieven keren we terug naar de bestaande richtlijnen over taalniveaus in het 

onderwijs. Het Raamwerk Nederlands bevat de meest uitgebreide aanwijzingen voor het 

schrijven van  teksten op taalniveaus. Het tekstkenmerk zinsbouw is voldoende omschreven om 

een concrete basis te bieden waarop de moeilijkheid van zinsbouw gemanipuleerd kan worden. 

Het Raamwerk noemt zes variabelen met een sterke invloed op (de leesbaarheid van) een tekst. 

Het gaat om zinslengte, samengestelde en passieve zinnen, tangconstructies, de omvang en 
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complexiteit van woordgroepen en de plaats van de hoofdgedachte in de zin. De laatste variabele 

blijkt een onbekende term zonder voor de hand liggende betekenis. De eerste vijf elementen 

lijken wel geschikt om een rangorde van zinsbouwmoeilijkheid  op te baseren, alhoewel er geen 

specifieke hoeveelheden of drempels per niveau kunnen worden geïdentificeerd. Voor 

samengestelde zinnen is al wel een oplopende schaal voor handen, maar welke schaal bij welk 

onderwijsniveau past, is onbekend. Hoe ziet die schaalverdeling van zinsbouwkenmerken er in de 

praktijk uit? Een corpusanalyse laat zien dat er regelmatig verschillen tussen vmbo en havo of 

groep 8 en vwo zijn, maar niet tussen groep 8 en vmbo of tussen havo en vwo op de 

geanalyseerde zinsbouwkenmerken. Veelbelovende zinsbouwkenmerken zijn zinslengte, 

afhankelijkheidslengte en de hoeveelheid en soort samengestelde zinnen (D-level). Bij deze 

kenmerken zijn er significante verschillen gevonden tussen de teksten. In het corpus is sprake van 

ten minste een laag  en een hoog niveau voor deze drie kenmerken. 

 

De resultaten maken vooral duidelijk dat de theorie en de praktijk nog ver van elkaar verwijderd 

liggen. Er zijn heldere en significante  verschillen gevonden tussen zinsbouwelementen van 

teksten van verschillende onderwijsniveaus. Maar in geen enkel geval, zelfs niet bij zinslengte, is 

er sprake van vier van elkaar te onderscheiden niveaus. De referentieniveaus uit de wet kunnen 

niet één op één doorvertaald worden naar tekstcomplexiteit. In het uiterste geval kunnen we  op 

het gebied van zinsbouw misschien spreken van twee niveaus, waarbij groep 8 en vmbo samen 

zouden vallen en havo en vwo. Daarbij is het opvallend dat áls er sprake is van een significant 

verschil, dit veelal tussen vmbo- en havo-teksten wordt gevonden. In theorie gaat het om teksten 

op 2F en 3F, elkaar opvolgende niveaus. Waarom niet tussen de niveaus 1F en 4F, waartussen het 

grootste verschil mag worden verwacht? Is de zinsbouw van de teksten voor groep 8 en vwo 

misschien meer difuus? Of is er misschien meer aandacht voor tekstkwaliteit op vmbo- en havo-

niveau? Zijn de verschillen tussen de niveaus allemaal ongeveer even groot? Allemaal belangrijke 

vragen waar nu nog geen antwoord op is.   

 

6.4 Wat is er nodig? 

Wat is er nodig om teksten in de toekomst wel te kunnen differentiëren in moeilijkheid? Hoe 

kunnen educatieve uitgevers een koppeling maken tussen referentieniveaus en de complexiteit 

van hun teksten?  

Het antwoord ligt voor de hand, maar moet opgemerkt: er is meer onderzoek nodig naar 

tekstkenmerken die een negatieve invloed hebben op de leesbaarheid bij verschillende 

onderwijsniveaus. Welke tekstkenmerken helpen zwakke lezers begrijpen? Welke teksten bieden 

lerende kinderen voldoende uitdaging? Kortom, welke factoren werken hoe bij welke 

leeftijdsgroep? Dit onderzoek moet leiden naar meer evidence-based schrijfadviezen en vormt 

ook de basis waarop een instrument als T-scan kan worden dooroontwikkeld tot een volwaardig 

hulpmiddel. Schrijven kunnen hun teksten dan checken op een scala aan factoren en bepalen in 

hoeverre ze geschikt zijn voor een bepaald onderwijsniveau. Dat is voorlopig nog 

toekomstmuziek, maar hopelijk niet meer voor lang.  
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BIJLAGE A 
 

Referentiekader rekenen en taal 2010 
Niveau 1F 2F 3F 4F 

Zakelijke teksten De teksten zijn 

eenvoudig van 

structuur; de 

informatie is 

herkenbaar 

geordend. De 

teksten hebben een 

lage informatie-

dichtheid; 

belangrijke 

informatie is 

gemarkeerd of 

wordt herhaald. Er 

wordt niet te veel 

(nieuwe) informatie 

gelijktijdig 

geïntroduceerd. De 

teksten bestaan 

voornamelijk uit 

frequent gebruikte 

(of voor de 

leerlingen 

alledaagse) 

woorden. 

De teksten hebben 

een heldere 

structuur. 

Verbanden in de 

tekst worden 

duidelijk 

aangegeven. De 

teksten hebben 

overwegend een 

lage 

informatiedichtheid 

en zijn niet te lang. 

De teksten zijn 

relatief complex, 

maar hebben een 

duidelijke opbouw 

die tot uiting kan 

komen in het 

gebruik van kopjes. 

De 

informatiedichtheid 

kan hoog zijn. 

De teksten zijn 

complex, en de 

structuur is niet 

altijd even duidelijk. 

Zakelijke 

tekstsoorten 

Eenvoudige 

informatieve 

teksten 

(waaronder 

zaakvakteksten, 

naslagwerken, 

internetteksten en 

schematische 

overzichten); 

Eenvoudige 

instructieve en 

betogende teksten 

uit boeken 

(waaronder de taal- 

en 

zaakvakmethodes), 

maar ook 

advertenties, 

reclames, huis- aan 

huisbladen, of het 

algemene 

nieuws in de krant; 

Verhalende teksten 

(zie fictie). 

Informatieve 

teksten, waaronder 

schoolboek en 

studieteksten 

(voor taal en 

zaakvakken), 

standaardformuliere

n, 

tijdschriften, teksten 

van 

internet, notities en 

schematische 

informatie (waarin 

verschillende 

dimensies 

gecombineerd 

worden). 

Instructieve en 

betogende teksten, 

vaak redundante 

teksten, 

waaronder 

reclameteksten, 

advertenties, 

folders, recepten, 

het alledaagse 

nieuws in de krant, 

maar ook brochures 

van formele 

instanties, of lichte 

opiniërende 

artikelen uit 

tijdschriften. 

Informatieve 

teksten, zoals 

voorlichtingsmateria

al, brochures 

van instanties (met 

meer 

formeel 

taalgebruik), teksten 

uit (gebruikte) 

methodes, maar 

ook 

krantenberichten, 

bijsluiters 

van medicijnen, 

zakelijke 

correspondentie, 

ingewikkelde 

schema’s en 

rapporten over het 

eigen werkterrein. 

Instructieve en 

betogende teksten, 

waaronder teksten 

uit de 

methodes, 

opiniërende 

artikelen, 

reclameteksten, en 

complexe 

instructies. 

Verhalende teksten 

(zie fictie). 

Instructieve en 

betogende teksten, 

waaronder teksten 

met een 

ingewikkelde 

argumentatie en 

lange rapporten en 

artikelen 

waarin de schrijver 

een standpunt 

inneemt of 

beschouwing geeft. 

Verhalende teksten 

(zie fictie). 
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Verhalende teksten 

(zie fictie). 

Opzoeken Kan informatie 

opzoeken in 

duidelijk geordende 

naslagwerken, zoals 

woordenboeken, 

telefoongids e.d. 

Kan schematische 

informatie lezen en 

relaties met de tekst 

expliciteren. 

Kan systematisch 

informatie 

zoeken (op bv. het 

internet of de 

schoolbibliotheek) 

bijvoorbeeld 

op basis van 

trefwoorden. 

Kan de 

betrouwbaarheid 

van 

bronnen 

beoordelen, 

vermeldt 

bronnen. 

Kan snel informatie 

vinden in 

langere rapporten of 

ingewikkelde 

schema’s. 

 

Fictionele, 

narratieve en 

literaire teksten 

De teksten zijn 

geschreven in 

eenvoudige, 

alledaagse taal en 

sluiten inhoudelijk 

nauw aan 

bij de 

belevingswereld van 

de 

leerlingen. 

De structuur is 

helder en 

eenvoudig en het 

tempo waarin 

de spannende of 

dramatische 

gebeurtenissen 

elkaar opvolgen 

is hoog. 

De tekst is 

geschreven in 

alledaagse taal, 

heeft een 

duidelijke structuur 

en sluit 

aan bij de 

belevingswereld van 

leerlingen. De 

hoofdpersoon is 

meestal een 

leeftijdgenoot. 

De tekst doet een 

beroep 

op algemene kennis 

over de 

wereld (bijvoorbeeld 

Tweede 

Wereldoorlog) en 

van het leven. 

Het verhaal heeft 

een dramatische 

verhaallijn waarin 

handelingen en 

gebeurtenissen 

elkaar bij voorkeur 

in een hoog tempo 

opvolgen. 

Hierbij is het niet 

direct hinderlijk 

als de spanning af 

en toe wordt 

onderbroken door 

gedachten en 

beschrijvingen. 

Niet alleen drama 

ook humor kan 

een belangrijk 

tekstkenmerk zijn 

op dit niveau. 

Poëzie en liedjes 

hebben bij 

voorkeur een 

verhalende inhoud 

en een emotionele 

lading. 

De tekst is 

geschreven in 

eenvoudige taal en 

heeft een 

enigszins complexe 

structuur 

die niet direct bij de 

eigen 

belevingswereld 

hoeft aan te 

sluiten. De tekst 

doet een beroep op 

algemene kennis 

over de wereld en 

van het leven en is 

bij voorkeur 

geëngageerd. De 

thematiek 

appelleert vooral 

aan persoonlijke en 

maatschappelijke 

vraagstukken, zoals 

liefde, dood, 

vriendschap, 

rechtvaardigheid en 

verantwoordelijkhei

d. Naast de concrete 

betekenislaag is ook 

sprake van een 

diepere laag. 

Voor zover 

complexe literaire 

procédés worden 

gebruikt, zoals 

perspectiefwisseling

en en 

tijdsprongen, zijn 

die tamelijk 

expliciet. 

De teksten zijn 

geschreven in een 

literaire stijl en 

sluiten met de 

inhoud, personages 

en thematiek niet 

direct aan bij de 

belevingswereld van 

adolescenten. De 

gehanteerde 

literaire procédés 

zijn enigszins 

complex en 

bevatten 

bijvoorbeeld een 

onbetrouwbaar 

perspectief, 

impliciete 

tijdsprongen en 

perspectiefwisseling

en, open plekken, 

meerdere 

betekenislagen, een 

metaforische 

stijl enzovoorts. Het 

taalgebruik, de 

opbouw en vorm 

van de tekst en de 

ontwikkeling van de 

personages zijn 

afwijkend en 

daardoor moeilijker 

voorspelbaar. 

Bij oude teksten 

geldt dit in 

versterkte mate 

omdat de tekst 

functioneerde in 

een andere 

historische context, 

met een 

ander wereldbeeld 

en andere 

waarden en 

normen, en de tekst 

bovendien 

geschreven is in 

oud Nederlands 

volgens andere 
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literaire conventies. 

     

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader 
Niveau A2 B1 B2 C1 

Zelfbeoordeling - 

Lezen 

Ik kan zeer korte 

eenvoudige teksten 

lezen. Ik kan 

specifieke 

voorspelbare 

informatie vinden in 

eenvoudige, 

alledaagse teksten 

zoals advertenties, 

folders, menu’s en 

dienstregelingen en 

ik kan korte, 

eenvoudige, 

persoonlijke brieven 

begrijpen. 

Ik kan teksten 

begrijpen die 

hoofdzakelijk 

bestaan uit 

hoogfrequente, 

alledaagse of aan 

mijn werk 

gerelateerde 

taal. Ik kan de 

beschrijving van 

gebeurtenissen, 

gevoelens en 

wensen in 

persoonlijke brieven 

begrijpen. 

Ik kan artikelen en 

verslagen lezen die 

betrekking hebben 

op 

eigentijdse 

problemen, waarbij 

de schrijvers een 

bepaalde houding of 

standpunt innemen. 

Ik kan eigentijds 

literair proza 

begrijpen. 

Ik kan lange en 

complexe feitelijke 

en literaire teksten 

begrijpen, en het 

gebruik van 

verschillende stijlen 

waarderen. Ik kan 

gespecialiseerde 

artikelen en lange 

technische 

instructies 

begrijpen, zelfs 

wanneer deze geen 

betrekking hebben 

op mijn terrein. 

Algemene 

leesvaardigheid 

Kan korte, 

eenvoudige teksten 

begrijpen over 

vertrouwde zaken 

van concrete aard, 

die zijn geschreven 

in veelgebruikte 

alledaagse of 

werkgebonden taal. 

Kan korte, 

eenvoudige teksten 

begrijpen,  

geschreven met de 

meest gebruikte 

woorden, met 

inbegrip van een 

aantal woorden uit 

de 

gemeenschappelijke 

internationale 

woordenschat. 

Kan met voldoende 

begrip directe 

feitelijke teksten 

lezen over 

onderwerpen die 

betrekking hebben 

op zijn 

of haar 

interessegebied. 

Kan in hoge mate 

zelfstandig lezen, 

past zijn of haar 

leesstijl en -snelheid 

aan verschillende 

teksten en 

doeleinden aan, en 

maakt selectief 

gebruik van 

toepasselijke 

naslagwerken. 

Beschikt over een 

grote actieve 

leeswoordenschat, 

maar kan enige 

moeite hebben met 

weinig 

voorkomende 

idiomatische 

uitdrukkingen. 

Kan lange, complexe 

teksten op 

detailniveau 

begrijpen, ongeacht 

of zij betrekking 

hebben op zijn of 

haar 

eigen vakgebied, 

mits hij of zij 

moeilijke passages 

kan herlezen. 

Correspondentie 

lezen 

Kan elementaire 

soorten 

standaardbrieven en 

faxen (inlichtingen, 

bestellingen, 

bevestigingbrieven, 

enzovoort) over 

vertrouwde 

onderwerpen 

begrijpen. Kan 

korte, eenvoudige 

persoonlijke brieven 

begrijpen. 

Kan de beschrijving 

van gebeurtenissen, 

gevoelens en 

wensen in 

persoonlijke brieven 

goed genoeg 

begrijpen om 

regelmatig met een 

penvriend(in) te 

corresponderen. 

Kan correspondentie 

lezen met 

betrekking tot zijn of 

haar 

interessegebied en 

daarbij meteen de 

wezenlijke 

betekenis vatten. 

Kan alle 

correspondentie 

begrijpen, een 

enkele keer met 

behulp van een 

woordenboek. 

 

Orienterend lezen Kan specifieke, 

voorspelbare 

informatie vinden in 

eenvoudig alledaags 

materiaal, zoals 

advertenties, 

folders, 

menu’s, lijsten en 

dienstregelingen. 

Kan langere teksten 

snel doorlezen om 

gewenste informatie 

te zoeken, en 

informatie 

verzamelen uit 

verschillende delen 

van een tekst of uit 

verschillende 

Kan snel lange, 

complexe teksten 

doorlezen en de 

relevante details 

vinden. Kan snel de 

inhoud en relevantie 

herkennen van 

nieuwsberichten, 

artikelen en 

Als B2 
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Kan specifieke 

informatie vinden in 

lijsten en de 

gewenste informatie 

isoleren 

(bijvoorbeeld de 

Gouden Gids 

gebruiken om een 

servicebedrijf of een 

winkel te zoeken). 

Kan alledaagse 

(verkeers)tekens en 

kennisgevingen 

begrijpen: in het 

openbaar, 

bijvoorbeeld op 

straat, in restaurants 

en op 

stations; op het 

werk, bijvoorbeeld 

richtingaanwijzers, 

aanwijzingen, 

waarschuwingen 

voor gevaar. 

teksten, om een 

bepaalde taak uit te 

voeren. 

Kan relevante 

informatie vinden 

en begrijpen in 

alledaags materiaal, 

zoals brieven, 

brochures en korte 

officiële 

documenten. 

 

verslagen over 

uiteenlopende 

professionele 

onderwerpen en 

dan beslissen of 

nadere bestudering 

de moeite waard is. 

 

Lezen ter informatie 

en argumentatie 

Kan specifieke 

informatie 

herkennen in 

eenvoudiger 

schriftelijk materiaal 

waarmee hij of zij in 

aanraking komt, 

zoals brieven, 

brochures en korte 

krantenartikelen 

waarin 

gebeurtenissen 

worden beschreven. 

Kan de belangrijkste 

conclusies 

herkennen in van 

heldere signalen 

voorziene 

argumenterende 

teksten. Kan 

de redenering 

herkennen in de 

behandeling van de 

gepresenteerde 

kwestie, zij het niet 

noodzakelijkerwijs 

tot in de details. 

Kan belangrijke 

punten herkennen 

in directe 

krantenartikelen 

over vertrouwde 

onderwerpen. 

 

Kan informatie, 

ideeën en meningen 

ophalen uit zeer 

gespecialiseerde 

bronnen binnen zijn 

of haar vakgebied. 

Kan gespecialiseerde 

artikelen buiten het 

eigen vakgebied 

begrijpen, mits hij of 

zij af en toe een 

woordenboek kan 

gebruiken om zijn of 

haar interpretatie 

van terminologie te 

bevestigen. 

Kan artikelen en 

verslagen over 

hedendaagse 

problemen 

begrijpen, waarin de 

schrijvers bepaalde 

stellingen 

of standpunten 

innemen. 

Kan op detailniveau 

een breed scala van 

lange, complexe 

teksten begrijpen 

die veel worden 

aangetroffen in 

het sociale, 

professionele of 

academisch leven, 

en fijnere details 

herkennen zoals 

houdingen en 

uitgesproken 

of impliciete 

meningen. 

 

Instructies lezen Kan regels en 

bepalingen 

begrijpen, 

bijvoorbeeld op 

veiligheidsgebied, 

wanneer deze in 

eenvoudige taal zijn 

gesteld. 

Kan eenvoudige 

aanwijzingen 

begrijpen bij 

apparatuur die men 

aantreft in het 

dagelijks leven, 

Kan helder 

geschreven directe 

aanwijzingen bij een 

apparaat begrijpen. 

 

Kan lange, complexe 

aanwijzingen op het 

eigen vakgebied 

begrijpen, met 

inbegrip van details 

over 

voorwaarden en 

waarschuwingen, 

mits hij of zij 

moeilijke passages 

kan herlezen. 

 

Kan lange, complexe 

aanwijzingen bij een 

nieuwe machine of 

procedure op 

detailniveau 

begrijpen, ongeacht 

of de aanwijzingen 

betrekking hebben 

op zijn of haar eigen 

vakgebied, mits hij 

of zij moeilijke 

passages kan 

herlezen. 
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bijvoorbeeld 

een telefooncel. 

Bereik 

woordenschat (p. 

103) 

Beschikt over 

voldoende woorden 

om alledaagse 

handelingen uit te 

voeren die 

betrekking hebben 

op vertrouwde 

situaties en 

onderwerpen. 

Beschikt over 

voldoende woorden 

om elementaire 

communicatiebehoe

ften tot uiting te 

brengen. Beschikt 

over voldoende 

woorden om 

primaire 

levensbehoeften te 

vervullen. 

Beschikt over 

voldoende woorden 

om zich, met enige 

omhaal van 

woorden, te uiten 

over de meeste 

onderwerpen 

die betrekking 

hebben op het 

dagelijks leven, zoals 

familie, hobby´s en 

interesses, werk, 

reizen en 

actualiteiten. 

 

Beschikt over een 

goede 

woordenschat voor 

zaken die verband 

houden met zijn of 

haar vakgebied en 

de 

meeste algemene 

onderwerpen. Kan 

variatie aanbrengen 

in formuleringen om 

te veel herhaling te 

voorkomen, al 

kunnen hiaten in de 

woordenschat nog 

wel tot aarzeling en 

omschrijving leiden. 

Heeft een goede 

beheersing van een 

breed repertoire 

aan woorden, 

waardoor hiaten in 

de woordenschat 

gemakkelijk kunnen 

worden gedicht met 

omschrijvingen; er is 

in geringe mate 

sprake van zichtbaar 

zoeken naar 

uitdrukkingen en 

vermijdingsstrategie

ën. Goede 

beheersing van 

idiomatische 

uitdrukkingen en 

uitdrukkingen 

uit de spreektaal. 

Beheersing 

woordenschat (p. 

103) 

Kan een beperkt 

repertoire hanteren 

om te voorzien in 

concrete alledaagse 

behoeften. 

Goede beheersing 

van elementaire 

woordenschat, al 

doen zich nog wel 

grote fouten voor 

wanneer meer 

complexe gedachten 

worden ontvouwd 

of niet-vertrouwde 

onderwerpen en 

situaties aan de 

orde zijn. 

Trefzekerheid in 

woordkeuze is over 

het algemeen hoog, 

al komen enige 

verwarring en 

onjuist 

woordgebruik wel 

voor zonder de 

communicatie in de 

weg te staan. 

 

Incidentele kleine 

vergissingen, maar 

geen echte fouten in 

woordkeuze. 

Raamwerk Nederlands (Niveau A1 en C2 niet uitgewerkt, redenen: pg 

25) 
Algemeen  Teksten kunnen op basis van bepaalde tekstkenmerken op niveaus worden geplaatst. Ook de 

subvaardigheden en kennis over taal en teksten van een leerling kunnen op een niveau 

worden geplaatst. In principe moet een tekst met kenmerken op een bepaald niveau goed 

gelezen kunnen worden door een leerling met een leesvaardigheid op datzelfde niveau. (BLZ 

49) 

Niveau A2 B1 B2 C1 

 Tekstlengte Als het gaat om 

begrip en verwerken 

van teksten zijn de 

teksten niet langer 

dan één à twee 

pagina’s. Voor het 

opzoeken van 

informatie en 

oriëntatie op de 

tekst is de lengte 

van minder belang. 

Bij het lezen van 

fictie is de tekst 

langer, maar het 

aantal pagina’s en 

de lengte van de 

teksteenheden blijft 

beperkt. De 

hoeveelheid tekst 

per pagina is 

Als het gaat om het 

begrijpen of 

verwerken van een 

tekst zijn de teksten 

2 of 3 pagina’s lang. 

Bij het zoeken van 

informatie en het 

oriënteren op de 

tekst of taak is de 

lengte van de tekst 

minder van belang. 

Lengte van teksten 

is niet meer 

relevant. 

 

Lengte van teksten 

is niet meer 

relevant. 
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beperkt. 

Zinslengte De gemiddelde 

zinslengte ligt rond 

de 10 woorden per 

zin. 

De gemiddelde 

zinslengte ligt rond 

15 woorden per zin. 

Lengte van zinnen is 

niet meer relevant. 

Lengte van zinnen is 

niet meer relevant. 

Samenhang De teksten hebben 

een zeer eenvoudige 

structuur en zijn 

duidelijk geordend. 

De 

denkstappen zijn 

lineair en expliciet 

gemaakt. 

Verwijswoorden, 

verbindingswoorden 

en signaalwoorden 

zijn eenvoudig en 

duidelijk. Fictionele 

teksten hebben een 

simpel plot, één 

verhaallijn, een 

beperkt aantal 

personages en een 

duidelijk en 

afgerond einde. 

 

De teksten hebben 

een heldere 

structuur met een 

duidelijke opbouw 

en indeling. De 

tekststructuur wordt 

aangegeven met 

duidelijke frequente 

signaal- en 

verbindingswoorden

. 

De verbanden en 

denkstappen in de 

tekst zijn soms 

moeilijk, maar 

worden duidelijk 

aangegeven. Titels 

en subkopjes maken 

duidelijk waar de 

tekst of het 

tekstfragment over 

gaat. 

De tekststructuur 

wordt aangegeven 

met ook minder 

frequente 

verbindingswoorden

. 

Signaalwoorden 

ontbreken 

regelmatig. In de 

tekst komen ook 

moeilijkere 

verbanden voor. De 

denkstappen zijn 

niet altijd expliciet 

gemaakt. 

 

Samenhang kan 

impliciet in de tekst 

zitten. Door 

detailbegrip van de 

tekst wordt 

samenhang 

pas duidelijk. 

 

Informatiedichtheid De tekst is hoog 

redundant, d.w.z. de 

tekst geeft 

informatie met veel 

omhaal van 

woorden. Er komen 

veel herhalingen 

voor. De tekst biedt 

niet te veel 

gegevens of 

personen in één 

keer. Over het 

algemeen is er één 

hoofdgedachte per 

zin. 

Meestal is er één 

hoofdgedachte per 

zin. Er worden niet 

te veel gegevens in 

één keer 

aangeboden. Een 

alinea bevat één 

informatie-inhoud. 

De tekst is 

redundant: er 

worden redelijk veel 

omschrijvingen en 

herhalingen gebruikt 

om de informatie 

weer te geven. 

Een deel van de 

zinnen heeft meer 

dan één 

hoofdgedachte. 

De tekst hoeft niet 

redundant 

(informatie 

weergegeven in veel 

woorden en met 

herhalingen) te zijn. 

 

De 

informatiedichtheid 

in de tekst is hoog. 

 

Woordgebruik/woor

denschat 

Een groot deel van 

de woorden behoort 

tot de meest 

frequente woorden 

of tot de receptieve 

woordenschat waar 

de leerling zelf over 

beschikt. Nieuwe 

begrippen worden 

met alledaagse, 

concrete woorden 

uitgelegd. Er is 

weinig idioom. 

Alleen het meest 

voorkomend 

formeel taalgebruik 

komt voor. 

 

Er worden vooral 

frequente 

voegwoorden 

gebruikt. Ook 

minder frequent 

gebruikte 

woorden, 

beeldspraak en 

regelmatig 

voorkomend 

formeel taalgebruik 

komen voor. Er 

worden af en toe 

ook abstracte 

woorden gebruikt. 

Frequente vaste 

woordcombinaties 

komen voor. 

Minder frequente 

voeg- en 

verbindingswoorden 

worden gebruikt. 

Minder frequente 

schrijftaalwoorden 

en idioom/vaste 

verbindingen komen 

voor evenals 

beeldspraak, 

stijlfiguren en meer 

formeel en ambtelijk 

taalgebruik. 

Laagfrequente 

woorden komen 

voor. Ook formeel, 

ambtelijk, 

wetenschappelijk 

woordgebruik en 

specialistisch 

taalgebruik. 

 

Zinsbouw De tekst bevat veel 

enkelvoudige zinnen 

met eenvoudige 

De zinnen bevatten 

meer bepalingen of 

zijn samengesteld 

Complexe, 

samengestelde 

zinnen komen voor 

Een groot aantal 

complexe 

samengestelde 
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voegwoorden. Er 

zijn weinig tot 

geen passieve 

zinnen. 

De hoofdgedachte 

staat aan het begin 

van de zin. 

 

met een of meer 

eenvoudige zinnen. 

De hoofdgedachte 

staat soms aan het 

einde van de zin. Er 

is een beperkt 

aantal  

relatieve bijzinnen. 

Zowel passieve als 

actieve zinnen 

komen voor, maar 

er zijn meer actieve 

zinnen. 

met bijzinnen die 

zijn ingebed. Een 

groot aantal 

passieve zinnen kan 

voorkomen. 

 

zinnen met 

laagfrequente 

voegwoorden kan 

voorkomen, evenals 

een groot aantal 

passieve zinnen. 

 

Uiterlijke 

tekstkenmerken 

De tekst heeft een 

duidelijke en 

overzichtelijke lay-

out. Belangrijke 

woorden uit de tekst 

kunnen vet, cursief 

gedrukt of 

onderstreept zijn. 

Naast de andere 

functies die 

illustraties kunnen 

hebben, worden ze 

ook gebruikt om de 

hoeveelheid tekst 

per pagina te 

beperken. 

De tekst heeft een 

duidelijke lay-out. 

Illustraties worden 

gebruikt ter 

ondersteuning van 

de tekst. 

 

Ondersteunende 

uiterlijke 

tekstkenmerken zijn 

niet meer nodig 

voor goed begrip 

van de 

tekst. 

 

Er zijn geen 

ondersteunende 

tekstkenmerken 

nodig voor begrip 

van de tekst. 

 

Schematische 

overzichten en 

grafische informatie 

De afbeeldingen 

hebben een 

duidelijke en 

overzichtelijke lay-

out. De grootte van 

de tekens, de ruimte 

in de afbeelding en 

het kleurgebruik 

ondersteunen de 

leerling. Er hoeven 

niet meer dan twee 

variabelen/gegevens 

gecombineerd te 

worden, dat wil 

zeggen dat er sprake 

is van 

een geringe 

informatiedichtheid. 

De informatie is 

duidelijk herkenbaar 

en de tekst vraagt 

slechts kleine 

denkstappen. 

De afbeeldingen 

hebben een 

duidelijke en 

overzichtelijke lay-

out. De grootte van 

de tekens, de ruimte 

in de afbeelding en 

het kleurgebruik 

ondersteunen de 

leerling. De leerling 

kan ongeveer 3 

variabelen 

/gegevens 

combineren, dus de 

informatiedichtheid 

is wat hoger dan op 

niveau A2. De 

leerling combineert 

of vergelijkt de 

gegevens binnen het 

plaatje zelf. Er zijn 

denkstappen nodig 

om de informatie te 

interpreteren en te 

begrijpen. 

Binnen de 

afbeeldingen 

kunnen drie of meer 

variabelen/gegevens 

worden 

weergegeven. De 

leerling moet de 

gegevens zelf 

combineren of 

vergelijken en 

conclusies trekken. 

Er is sprake van een 

hoge 

informatiedichtheid. 

Binnen de 

afbeeldingen 

kunnen 3 of meer 

variabelen/gegevens 

worden 

weergegeven. De 

leerling moet de 

gegevens zelf 

combineren of 

vergelijken en 

conclusies trekken. 

Er is sprake van een 

hoge 

informatiedichtheid. 
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BIJLAGE B 
 

Tabel 5. Overzicht van de schoolboeken die zijn gebruikt in de corpusanalyse 

Niveau  Klas Boektitel Vak Uitgever Uitgave/druk 

1F  groep8 Leeszin Begrijpend lezen en 

studerend lezen 

Wolters-Noordhoff 1e druk, 2000 

1F  groep8 Speurtocht Geschiedenis ThiemeMeulenhoff 1e druk, 2005 

1F  groep8 Natuniek Natuur en techniek ThiemeMeulenhoff 1e druk, 2007 

1F  groep8 De blauwe planeet Aardrijkskunde ThiemeMeulenhoff 2e druk, 2009 

1F  groep8 Taaltijd 8b Nederlands Wolters-Noordhoff 1e druk, 1995 

2F  4vmbo MEMO Geschiedenis Malmberg 2
e
 druk, 2009 

2F  4vmbo       Blikopener Maatschappijleer Malmberg 2010 

2F  4vmbo Pulsar Natuur- en scheikunde Noordhoff 2008 

2F  4vmbo Wereldwijs Aardrijkskunde Malmberg 3
e
 druk, 2005 

2F  4vmbo Nieuw Nederlands Nederlands Noordhoff 2009 

3F  5havo Percent  Economie ThiemeMeulenhoff 1
e
 druk, 2009 

3F  5havo Biologie voor jou Biologie Malmberg 5
e
 druk, 2003 

3F  5havo De geo Aardrijkskunde ThiemeMeulenhoff 1e druk, 2011 

3F  5havo Natuurkunde overal Natuurkunde EPN 2007 

3F  5havo Op niveau Nederlands ThiemeMeulenhoff 2007 

4F  6vwo Percent  Economie ThiemeMeulenhoff 2e druk, 2005 

4F  6vwo Geschiedenis 

Werkplaats 

Geschiedenis Noordhoff 1
e
 druk, 2007 

4F  6vwo In balans Management en 

Organisatie 

Nijgh Versluys 6
e
 druk, 2008 

4F  6vwo Op niveau Nederlands ThiemeMeulenhoff 2007 

4F  6vwo Natuurkunde overal Natuurkunde EPN 2007 
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BIJLAGE C 
 

Op de volgende pagina’s zijn de veertig teksten weergegeven die samen het corpus vormen. 

 

 

Groep 8 – Aardrijkskunde (1) 

Stel je voor dat iedereen op de wereld dezelfde taal spreekt. Dat mensen overal hetzelfde eten en dezelfde 

soort kleren dragen. Hoe zou dat zijn? Kijk maar eens om je heen! Er zijn al wereldtalen zoals Engels, Frans, 

Arabisch en Spaans. In elk land zijn mensen die deze talen spreken. Ook het eten in veel landen lijkt steeds 

meer op elkaar. En als je iets niet lust, kun je altijd nog bij een McDonald’s terecht. In meer dan 120 landen 

kun je dezelfde hamburger bestellen. Iets anders: denk je dat indianen nog met veren op hun hoofd 

rondlopen? Ook in kleding zijn er steeds minder verschillen in de wereld. Over al in de wereld nemen 

mensen gewoontes van elkaar over. Ze luisteren naar dezelfde muziek, bezoeken andere landen en kijken op 

buitenlandse websites. Hoe bekender een land is, hoe meer gewoontes van dat land worden overgenomen. 

Nu lijkt het alsof steeds meer mensen dezelfde cultuur krijgen. Maar dat is niet waar. Cultuur is meer dan 

kleding en voedsel. Cultuur gaat ook over meningen. Over sommige zaken denken mensen heel verschillend. 

In veel landen vinden ze het bijvoorbeeld maar vreemd dat in Nederland opa’s en oma’s bijna nooit bij hun 

kinderen in huis wonen. Of ze vinden het vreemd dat Nederland een koninkrijk is. ‘Koningen en koninginnen 

komen toch alleen in sprookjes voor?’ Cultuurverschillen horen bij de wereld. Wat voor de één vreemd lijkt, 

is voor de ander heel gewoon. Dat maakt het soms lastig om elkaar te begrijpen. Veel landen vinden het 

slecht dat je in Nederland softdrugs kunt kopen. Nederland vindt weer dat andere landen de doodstraf 

moeten afschaffen. Om niet voortdurend ruzie te krijgen over wat wel en wat niet mag, is er een grote club 

waar alle landen lid van zijn. Die club heet de Verenigde Naties. 

Groep 8 – Aardrijkskunde (2) 

Het meeste speelgoed bij jou thuis komt uit China. Het is vaak met de hand gemaakt door arbeiders van het 

platteland. Die arbeiders verdienen meer dan de boeren die op het land werken. Nu werkt nog de helft van 

de bevolking in de landbouw, maar ook in China neemt het aantal boeren af. En omdat er in China zo veel 

mensen wonen (meer dan 1.300.000.000), komen er elk jaar heel veel arbeiders bij! In het noorden van 

China ligt het dorp Huanglongsi: driehonderdvijftig huizen op een kale heuvel. Hier in het hele bos 

weggekapt om als brandhout te stoken. In het dorp wonen boerenfamilies. Hun kleine stukjes grond 

brengen niet veel op. Het gebied is droog; er is weinig water voor de gewassen. Gelukkig zijn er wel 

waterpompen voor het drinkwater. Steeds meer mensen uit Huanglongsi gaan werken in Beijing, een paar 

honderd kilometer verderop. Ze sturen geld naar de achterblijvers. Meestal blijven de moeders en kinderen 

in het dorp. Het leven in de stad is duur en in het dorp kunnen ze zelf hun eten verbouwen. Fengying woont 

in Huanglongsi. Ze vertelt: ‘Mijn man werkt in Beijing. Hij komt weinig thuis. Hij is bang dat hij ontslagen 

wordt als hij vrij neemt. Ik doe alles alleen, dat is zwaar. De overheid probeert ons leven te verbeteren met 

een school, lage belastingen en goedkope leningen. Dan kunnen we weer akkertjes aanleggen op kale 

bergen. Ook wil de regering hier een fabriek bouwen. Onze mannen kunnen dan hier werken. Ik hoop dat 

het snel gebeurt, want mijn man kan slecht wennen in de stad.’ Langs de oostkust ligt het rijkste gebied van 

China. De fabrieken hier produceren van alles, van spijkerbroeken tot computers. In razende vaart worden 

bedrijven uit de grond gestampt. Voordat er over vervuiling is nagedacht, staat er alweer een fabriek. 

Groep 8 – Biologie (1) 

Het koninkrijk Marokko ligt in het noordwesten van het werelddeel Afrika. Het land is dunbevolkt en de 

bevolking woont onregelmatig verspreid over het land. In de hete, droge Sahara wonen maar weinig 

mensen, terwijl de grote steden vaak overvol zijn. De Berbers zijn de oorspronkelijke bewoners van 

Marokko. Aan het einde van de zevende eeuw veroverden de Arabieren vanuit het oosten het gebied in 

Noordwest-Afrika. In Marokko vestigden de Arabieren zich voornamelijk op de vruchtbare vlakten in het 

noorden, waar ze de Berbers wilde bekeren tot de Islam. In de achtste eeuw ontstond in Marokko de eerste 

islamitische staat onder sultan Moulay Idriss. Moulay betekent: heer of meester. Deze sultan werd door de 

Berbers met respect behandeld, omdat hij afstamde van Fatima, een dochter van de profeet Mohammed. 

De zoon van de sultan stichtte de stad Fès en zorgde ervoor dat ook de laatste Berbers zich bekeerden tot de 

islam. In de volgende eeuwen waren het vooral de Portugezen die Marokko bezetten. Deze Portugezen 

werden met succes verslagen en Marokko bleef eigen baas tot 1912. Toen werden Frankrijk en Spanje de 

baas. Het volk kwam in opstand en vooral de Berbers bleven doorvechten. In 1956 werd Marokko weer 

onafhankelijk. Uit dat jaar stamt ook de vlag zoals die er nu uitziet. In 1957 werd Marokko een koninkrijk met 

als eerste koning Mohammed V. De meeste Marokkanen zijn aanhangers van de islam. Dat woord wil 
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zeggen: ‘overgave aan Gods wil’. De islam werd gesticht door de profeet Mohammed. De aanhangers van de 

islam worden moslims genoemd. De Marokkaanse moslims houden zich aan de voorschriften van de Koran 

en de Soenna. In de Soenna staan de woorden en daden van de profeet Mohammed. Een groot deel van de 

bevolking, zo’n 40 procent, woont in dorpen en werkt in de landbouw. Bijna de helft van de Marokkaanse 

grond wordt voor landbouw gebruikt. 

Groep 8 – Biologie (2) 

Mensen produceren veel afval. En het wordt steeds meer. In Nederland alleen al is de hoeveelheid huisvuil 

de laatste dertig jaar meer dan verdubbeld. In 1960 zorgde iedere inwoner gemiddeld voor 187 kilo huisvuil. 

In 1997 was dat al opgelopen tot 518 kilo. Dat komt vooral doordat we steeds meer afval in huis halen. Dat 

wil zeggen: spullen waar veel afval van overblijft. Let bij het boodschappen maar eens op. Veel artikelen 

worden onnodig verpakt. En er worden veel wegwerpproducten aangeboden. Van alle dingen die je koopt, 

gooi je ook weer veel weg, omdat je denkt dat het rommel is waar je niets meer mee kunt doen. Daardoor 

verdwijnen er ook dingen die nog prima te gebruiken zijn. Het afval dat mensen thuis produceren, kun je 

verdelen in een aantal soorten. De belangrijkste zijn: papier en karton, glas, textiel, plastic, groente- en 

tuinafval (GFT) en chemisch afval. In het volgende cirkeldiagram is te zien hoeveel van elk soort afval in 

Nederland geproduceerd wordt. Je ziet dat plastic niet apart wordt vermeld. Dat komt doordat plastic 

meestal niet gescheiden wordt ingezameld. De verpakkingen van koekjes of lege plastic tassen komen 

gewoon in de vuilnisbak. Plastic valt hier daarom onder de rubriek ‘rest’. Vroeger kwam de voddenman 

langs. Hij haalde de oude kleren van de mensen op. Die verkocht hij weer door aan de papierfabriek, die er 

papier van maakte. Maar de voddenkoopman bestaat niet meer. Toch hoef je je oude kleren niet met de 

vuilnisman mee te geven. Je kunt ze bijvoorbeeld inleveren bij een tweedehands-winkel. Daar worden de 

kleren uitgezocht. Van kleding die niet meer te dragen is, worden andere dingen gemaakt: poetsdoeken 

bijvoorbeeld. Oud papier kun je opnieuw gebruiken als kringlooppapier. Bijna overal wordt oud papier 

ingezameld. Stop papier niet in de vuilniszak, maar geef het mee aan de inzamelaars of breng het naar de 

papierbak. 

Groep 8 – Geschiedenis (1) 

Toen Duitsland was verslagen ontstond er een moeilijke situatie. Wat moest er nu met dat land gebeuren, 

het land dat de Tweede Wereldoorlog was begonnen? Rusland, Engeland, Amerika en Frankrijk verdelen 

Duitsland in vier stukken. De hoofdstad Berlijn ligt in het Russische deel. Ook die stad wordt in vier stukken 

opgedeeld: de Russen in Oost-Berlijn, de westerse landen in West-Berlijn. Japan, dat andere land dat was 

verslagen, wordt door de Amerikanen bezet. Amerika en Rusland zijn nu de twee machtigste landen ter 

wereld. Maar ze zijn bang voor elkaar. Bovendien zijn ze het oneens over wat er met Duitsland en andere 

Europese landen moet gebeuren. Al snel na het einde van de oorlog zijn de bondgenoten vijanden 

geworden. Europa raakt verdeeld in een West-Europees deel, waar de Amerikanen hun troepen hebben, en 

een Oost-Europees deel, waar de Russen de baas zijn. Vanaf 1948 gaat de ruzie steeds meer op een ‘koude 

oorlog’ lijken. Om zich tegen Rusland te verdedigen, richten Amerika met andere West-Europese staten de 

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) op. Maar Rusland doet hetzelfde. Samen met een aantal 

Oost-Europese landen vormen zij het Warschaupact. Al snel ontstaat er tussen beide partijen een 

wapenwedloop. Er worden miljarden euro’s uitgegeven aan kanonnen, tanks en raketten. Beide partijen 

kunnen elkaar en de hele wereld vele malen vernietigen. In 1949 zijn er twee Duitslanden ontstaan: Oost-

Duitsland en West-Duitsland. Het westen van Duitsland is welvarend en vrij. Het oosten kent armoede en 

onvrijheid. Veel mensen vluchten daarom naar het westen. Binnen tien jaar verlaten meer dan twee miljoen 

mensen Oost-Duitsland. Daar moet een einde aan komen. De grens tussen oost en west wordt zwaar 

bewaakt en voorzien van hekken met prikkeldraad. In de stad Berlijn wordt een muur gebouwd tussen de 

twee delen. Van de ene op de andere dag kunnen families en vrienden niet meer bij elkaar op bezoek. 

Groep 8 – Geschiedenis (2) 

Het voeren van oorlog is al duizenden jaren oud. De geschiedenisboeken staan er vol van. Denk maar aan de 

Romeinen, de Franken, Filips II, de watergeuzen en Napoleon. Toch willen de meeste mensen leven in vrede. 

Na de Eerste Wereldoorlog wordt de Volkenbond opgericht. Dat is een organisatie van landen die willen 

samenwerken om oorlog te voorkomen. Helaas lukt dat niet. Landen als Duitsland houden zich niet aan de 

regels van de Volkenbond. De Tweede Wereldoorlog breekt toch uit. Na de Tweede Wereldoorlog worden 

de Verenigde Naties (VN) opgericht. Net als de Volkenbond wil de VN zorgen voor vrede en veiligheid op de 

wereld. Bijna alle landen van de wereld zijn nu lid van de VN. Eén maal per jaar komen die landen in New 

York bij elkaar voor de algemene Vergadering. Dan stemmen ze over belangrijke zaken, zoals bestrijding van 
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armoede, oorlog en vrede, het milieu of hulp aan vluchtelingen. De grootste landen, zoals China, de 

Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië zitten in de Veiligheidsraad. Die Raad komt bij 

elkaar als er grote problemen zijn, zoals oorlog of volkerenmoord. Het Internationale Gerechtshof is de 

rechtbank van de VN. Die zit in het vredespaleis in Den Haag. Verder zijn er organisaties voor hulp aan 

vluchtelingen. Door de VN worden soldaten op vredesmissie gestuurd naar gebieden met oorlog. De 

blauwhelmen van de VN moeten dan de strijdende partijen uit elkaar houden en de grenzen bewaken. Ook 

Nederland doet daaraan mee. Nederlandse militairen zijn onder andere ingezet in Eritrea, Joegoslavië, 

Afghanistan en Libanon. De grote vijanden Frankrijk en Duitsland besluiten samen te werken op economisch 

gebied. Zo willen ze een nieuwe oorlog voorkomen. Samen met Italië en de Benelux richten die landen in 

1957 de Europese Economische Gemeenschap (EEG) op. Dat wordt later de Europese Unie. In 2004 zijn al 25 

Europese landen lid van de unie.    

Groep 8 – Nederlands (1) 

’t Is al meer dan 2000 geleden en toch is het er nu nog! Weet je wat ik bedoel? Als je naar de tekening kijkt, 

vast wel. De Olympische Spelen zijn dus 2000 jaar geleden al begonnen. Niet zo uitgebreid als nu, want er 

waren veel minder sporten. Het is dus allemaal begonnen in Olympus, een stad in Griekenland. Daar werden 

om de vier jaar allerlei sportwedstrijden gehouden. Eerst alleen hardloopwedstrijden, maar er kwamen ook 

andere sporten bij zoals worstelen, wagenrennen, boksen, verspringen, speerwerpen en discuswerpen. Die 

sportwedstrijden in Olympus, ter ere van de hoofdgod Zeus, werden de Olympische Spelen genoemd. De 

sportwedstrijden in Olympus die om de vier jaar gehouden werden, werden steeds belangrijker. Als enkele 

Griekse steden met elkaar in oorlog waren – en dat kwam nogal eens voor – werd er tijdens de spelen een 

wapenstilstand gesloten. En de overwinnaar van elk onderdeel werd toegejuicht. Hij kreeg een lauwerkrans 

van olijfbladeren als kroon op zijn hoofd. Hij was een held. Het gebeurde vaak genoeg dat zo’n overwinnaar 

in zijn geboorteplaats een standbeeld kreeg. Ongeveer 1500 jaar geleden kwam er een eind aan de 

Olympische spelen in Griekenland. En pas in 1896 werden er weer Spelen georganiseerd. Pierre de 

Coubertin, een Franse baron, kwam op het idee, en zo werden de Olympische Spelen in Athene, de 

hoofdstad van Griekenland, gehouden. En vanaf die tijd zijn er bijna steeds om de 4 jaar Olympische Spelen 

georganiseerd. Niet, zoals vroeger de gewoonte was, in Griekenland, maar om de vier jaar is een ander land 

aan de beurt om de Spelen te organiseren. In 1928 is Amsterdam aan de beurt geweest en daarom zijn er 

nog steeds straten in Amsterdam die daaraan herinneren, zoals: de Speerstraat, de Discusstraat en het 

Olympiaplein en natuurlijk niet te vergeten het Olympisch stadion (1996 gesloten). Er is in de loop van de tijd 

veel veranderd. 

Groep 8 – Nederlands (2) 

Neem een plankje of stuk triplex van ongeveer 30 centimeter lang en breed. Teken hierop met een passer of 

een potlood aan het eind van een touwtje een cirkel van 20 centimeter doorsnede. Plak in het midden een 

houten klosje vast (zie tekening). Let goed op dat het gaatje in het midden van het klosje precies boven het 

midden van de cirkel is. Zet een potlood met de scherpe punt omhoog in het klosje. Misschien moet je de 

achterkant van het potlood met een mesje of met schuurpapier wat bijslijpen voor het in het gaatje van het 

klosje past. Sla bij een van de hoeken een spijker een klein eindje in het plankje. Let op dat de spijker zo lang 

moet zijn, dat hij boven de bovenkant  van het klosje uitsteekt. Zet het plankje even voor zonsopgang op een 

vensterbank dat op het zuiden ligt en waar de zon de hele dag kan doordringen, of anders op een ander 

horizontaal vlak waar de zon de hele dag kan schijnen. Breng je oog op gelijke hoogte met de bovenkant van 

het klosje en kijk naar een voorwerp dat enige meters verder weg ligt, bijvoorbeeld het raam van een huis 

verderop in de straat. Draai dan het plankje zo, dat je het potlood, de spijker en het voorwerp in de verte op 

een rechte lijn ziet liggen. Laat het plankje zo staan. Zodra de zon de schaduw van het potlood op het plankje 

gaat werpen, noteer je de tijd op je horloge dat je gelijkgezet hebt op de radiosignalen. Wanneer dit voor de 

eerste keer om bijvoorbeeld 7 uur gebeurt, maak je een potloodstreep precies op de plaats waar de 

schaduw van de punt van het potlood is. Zet het cijfer 7 bij dit punt. Doe hetzelfde om acht uur en ieder 

volgend uur tot zonsondergang en zet bij iedere streepje het uur waarop dit gezet werd. 

Groep 8 – Natuurkunde (1) 

Botten groeien niet altijd netjes aan elkaar. Soms zijn er hulpmiddelen nodig. Sommige hulpmiddelen zijn 

tijdelijk, zoals gips. Andere hulpmiddelen blijven voor altijd in je lichaam, zoals schroeven en plaatjes die aan 

het bot worden vastgemaakt. In deze les leer je meer over de moderne medische techniek. Bij een 

eenvoudige botbreuk zorgt je lichaam er zelf voor dar de botdelen aan elkaar groeien. Je houdt er niet eens 

een litteken aan over. Wel kun je later op een röntgenfoto de oude botbreuk nog zien. Het bot is op die plek 
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juist steviger geworden. Op de eerste foto ziet het bot er daardoor extra wit uit. Als je iets gebroken hebt, 

mag je dat deel van je lichaam een tijd niet bewegen. Er zijn hulpmiddelen die je daarbij helpen. Ze zetten 

een deel van je lichaam tijdelijk vast. Dat vestzetten heet fixeren. Een lichaamsdeel dat gefixeerd is, kun je 

niet meer bewegen. Heb jij wel eens iemand gezien met een soort kraag om zijn nek? Die persoon heeft zijn 

nek gebroken of rugwervels verschoven. Door die kraag kan hij alleen nog maar rechtuit kijken. De botdelen 

kunnen dan rustig vastgroeien. Soms is de kraag tijdelijk, totdat zeker is wat er precies aan de hand is. Het is 

levengevaarlijk om je nek of je ruggengraat te breken. Je ruggengraat is een soort flexibele buis, waar je 

ruggenwervels omheen zitten. In die buis lopen de zenuwen. Zenuwen sturen berichten in de vorm van 

kleine stroompjes van je hersenen naar je spieren. Als je je ruggengraat breekt en een bot verschuift, komen 

de zenuwen klem te zitten. De stroompjes kunnen dan niet goed meer van je hersenen naar je ledematen. Je 

raakt dan verlamd. Bij sommige breuken heb je niet genoeg aan rust, gips of hulpmiddelen. Als een breuk 

erg ingewikkeld is, worden de botdelen in de juiste vorm aan elkaar geschroefd. 

Groep 8 – Natuurkunde (2) 

In de broeikas laat de tuinder planten groeien achter glas. Doordat de zon door het glas schijnt, wordt het 

warm in de kas en groeien de planten. In de dampkring gebeurt ook zoiets. De dampkring bestaat uit gassen, 

zoals zuurstof, koolzuurgas en waterdamp. Koolzuurgas en waterdamp werken hetzelfde als het glas van de 

broeikas. Doordat de zon er doorheen schijnt, wordt het warmer op aarde. Zonder koolzuurgas was het 

overal net zo koud als op de Noordpool. Je hebt vast wel eens gehoord dat planten zuurstof uitademen. 

Planten kunnen hun eigen voedsel maken. Hoe werkt dat? Ze halen koolzuurgas uit de lucht en halen met 

hun wortels water uit de grond. Daar maken ze suikers en zuurstof van. Suikers geven energie aan de plant. 

Dit proces heeft fotosynthese. De fotosynthese gebeurt in de bladgroenkorrels. Door deze groene korrels 

krijgen planten hun groene kleur. In grote bossen wordt heel veel koolzuurgas uit de lucht gehaald. De 

planten gebruiken het koolzuurgas. Daarbij wordt weer zuurstof aan de lucht afgegeven. De bossen maken 

de lucht ook schoner. We noemen het oerwoud ook wel de groene long van de aarde. Dat is niet helemaal 

terecht, want de planten in de oceanen maken meer zuurstof dan de planten in het oerwoud. Vroeger had je 

nog koude winters. Dat heeft je opa vast wel eens verteld. In de winter wordt het nog steeds koud, maar je 

opa heeft wel gelijk. Het klimaat is de laatste vijftig jaar warmer geworden. De meeste klimaatdeskundigen 

denken dat de temperatuur nog verder zal stijgen. Dit komt door de uitstoot van broeikasgassen. Mensen 

verbranden te veel kolen en olie. Daardoor komt er steeds meer koolzuurgas in de lucht. We noemen dit het 

broeikaseffect. Het heeft voordelen dat de temperatuur stijgt. Je hoeft niet meer naar Turkije voor warm 

weer. In Nederland is het ook lekker warm. 

Vmbo – Geschiedenis (1) 

De eeuwwisseling van 1899 naar 1900 werd in Nederland uitbundig gevierd. De mensen waren vol 

verwachtingen over de nieuwe eeuw. Het zag er goed uit. Dankzij de Industriële Revolutie was Europa in 

hoog tempo gemoderniseerd. In een stad als Londen reden al de eerste autobussen. De ondergrondse en 

treinen brachten mensen vanuit de buitenwijken naar hun werk in de stad. Riolering en elektriciteit maakten 

het leven een stuk aangenamer. De telegraaf verbond werelddelen met elkaar. Door de industrialisatie was 

Nederland tussen 1860 en 1900 een ander soort samenleving geworden: een industriële samenleving. Er 

waren voedingsmiddelen-, textiel- en metaalfabrieken. Dat waren eerst nog kleine fabrieken, maar vanaf 

1890 ontstonden ook de eerste grootschalige bedrijven, zoals Philips. Al rond 1850 waren de eerste 

spoorwegen aangelegd en nieuwe kanalen gegraven. Ondernemers stichtten ook in de koloniën allerlei 

nieuwe bedrijven. Naast traditionele producten als thee, koffie, suiker en tabak kwamen daar ook 

belangrijke grondstoffen vandaan als aardolie, tin en rubber. De bevolking van Nederland was door de 

industrialisatie snel gegroeid: van iets meer dan vier miljoen in 1879 tot vijf miljoen rond 1900 en al bijna 

zeven miljoen rond 1920. Rond 1920 woonde bijna een kwart van de Nederlandse bevolking in de stad. De 

steden groeiden, maar verreweg de meeste Nederlanders woonden rond 1900 nog op het platteland. Een 

uitstapje naar de dichtstbijzijnde stad was een hele onderneming. Dat gebeurde alleen als het echt 

noodzakelijk was. Een fiets of de tram was destijds nog een grote luxe. Lopen was voor de meeste mensen 

de enige manier om ergens te komen. Hele volksstammen kwamen gedurende hun leven nooit in een stad 

van enige betekenis. Toen lag Amsterdam voor de meeste Nederlanders veel verder weg dan New York voor 

ons tegenwoordig. Spoorwegen verbonden weliswaar de grote steden met elkaar, maar voor de meeste 

dorpen was de paardentram al een luxe. 

Vmbo – Geschiedenis (2) 

Waarom raakte de Nederlandse samenleving verzuild? Sinds1848 waren de liberalen aan de macht in 
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Nederland. In dat jaar dreigde hier een revolutie. Koning Willem II liet daarop door de liberaal Thorbecke een 

nieuwe grondwet opstellen. Voortaan had niet meer de koning, maar het parlement de beslissende macht. 

De aanhang van de liberalen bestond uit het rijkere deel van de bevolking: alleen mannen die een bepaald 

bedrag aan belasting betaalden, mochten stemmen voor het parlement. Het grote ideaal van de liberalen 

was vrijheid. Burgers moesten zo min mogelijk gehinderd worden door regels en wetten; de overheid moest 

zich dan ook zo weinig mogelijk met de samenleving bemoeien. Dat waren mooie ideeën als je een goede 

baan, opleiding en inkomen had, maar het grootste deel van de bevolking was arm. Zij zagen veel meer in de 

ideeën van de socialisten, die als grote ideaal gelijkheid hadden. Volgens de socialisten had de overheid juist 

wel een grote taak in de samenleving. Zij moest ervoor zorgen dat de welvaart eerlijk verdeeld werd over de 

verschillende bevolkingslagen. De eerste belangrijke socialistische leider in Nederland was Ferdinand 

Domela Nieuwenhuis. Door vakbonden en een politieke partij op te richten probeerde hij op te komen voor 

de arbeiders. Veel succes had hij niet in het begin. Hij kwam in de gevangenis terecht en deelname aan de 

verkiezingen leverde weinig op: bijna geen enkele arbeider had stemrecht. Behalve de socialisten was er nog 

een groep die zich roerde: de confessionelen (rooms-katholieken en protestanten). De leiders van de 

katholieken en protestanten waren tegenstanders van het liberalisme en het socialisme. Zij waren vooral 

bang dat de arbeiders voor het geloof verloren zouden gaan als ze zich bij het socialisme zouden aansluiten. 

De protestante leider Abraham Kuyper richtte daarom in 1878 een politieke partij op, de Anti-Revolutionaire 

Partij (ARP), vooral bedoeld voor protestanten uit de lagere bevolkingsgroepen. 

Vmbo – Maatschappijleer (1) 

Hoe veilig is een vliegveld? Hoeveel uitlaatgassen kan het milieu verdragen? Hoe pak je vandalisme aan 

(bron 1)? Op deze vragen kun je niet zomaar een antwoord geven. Grote vraagstukken in de samenleving, 

zoals het fileprobleem (bron 4), het onderwijs of veiligheid moet je van alle kanten bekijken. Het zijn 

politieke problemen. Alleen de overheid kan ze oplossen. Omdat politieke problemen zo ingewikkeld zijn, 

laten bestuurders zich uitgebreid informeren door deskundigen (bron 3), direct betrokkenen en 

belangenverenigingen. Die hebben zo hun eigen wensen en ideeën. Een actiegroep als Milieudefensie vindt 

bijvoorbeeld dat de lawaaioverlast van het vliegveld Schiphol aangepakt moet worden. Schiphol 

daarentegen wil uitbreiding van het aantal vliegtuigen en vlieguren (bron 5). In de Tweede Kamer zitten 

verschillende politieke partijen. Ook hier zie je tegenstellingen. GroenLinks wil minder auto’s om het milieu 

te sparen (bron 2). De VVD wil juist het autoverkeer bevorderen. Om een beslissing te kunnen nemen in de 

gemeenteraad of in de Tweede Kamer is een meerderheid van stemmen nodig. Het komt in ons land bijna 

nooit voor dat een politieke partij de absolute meerderheid heeft. Daarom gaan de partijen op zoek naar 

politieke medestanders waarmee ze kunnen samenwerken. Meestal is samenwerking pas mogelijk na het 

sluiten van een compromis: een tussenoplossing waarbij de partijen rekening houden met elkaars 

standpunten. Politieke besluitvorming Ieder politiek probleem doorloopt de vier fasen van politieke 

besluitvorming:  

1 Herkennen van problemen en wensen. Burgers, organisaties, belangengroepen, politici brengen wensen of 

problemen onder de aandacht. Vaak worden daarbij de massamedia ingeschakeld. Politici kunnen deze 

wensen of problemen op de politieke agenda zetten.  

2 Vergelijken van ideeën en oplossingen. Bestuurders (ministers, wethouders) beslissen welke problemen 

worden aangepakt. Zij bedenken eventueel samen met betrokken ambtenaren oplossingen. 

Belangengroepen proberen invloed uit te oefenen op ambtenaren. 

3 Beslissen over problemen. Bestuurders komen met een voorstel. De Tweede Kamerleden of de 

gemeenteraadsleden bekijken het van alle kanten. 

Vmbo – Maatschappijleer (2) 

Natuurlijk hebben niet alle Nederlanders dezelfde mening over het oplossen van politieke problemen. De 

aanhangers van het liberalisme vinden dat er grote verschillen mogen zijn tussen mensen, bijvoorbeeld in 

inkomen. Aanhangers van de sociaaldemocratie (socialisme) zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat er 

meer gelijkheid moet zijn tussen mensen (bron 5). Kennis, macht en inkomen moeten op democratische 

wijze verdeeld worden. Een groot verschil in inkomen is volgens hen geen goede zaak. Om de nadelen van 

de vrijemarkteconomie te verminderen, moet de overheid de zwakkeren in de samenleving beschermen en 

de positie van de laagste inkomensgroepen verbeteren. Dat kan in een verzorgingsstaat waarin rechten zijn 

vastgelegd als recht op werk, onderwijs, inkomen en zorg. Sociaaldemocratische politici zijn politiek gezien 

progressief. Je noemt ze ook wel ‘links’ (bron 4). De grootste sociaaldemocratische politieke partij in 

Nederland is de PvdA, de Partij van de Arbeid (bron 2). Volgens de PvdA is iedereen gelijkwaardig. Vrijheid 

en solidariteit zijn belangrijk. Iedereen moet gelijke kansen krijgen en de overheid moet opkomen voor alle 

burgers. Maar er zijn grote verschillen tussen mensen. De overheid moet de zwakkeren in de samenleving 

helpen, bijvoorbeeld door de belasting te verhogen voor rijkere mensen. De PvdA wil iedereen aan het 



 

44 
Masterthesis C.M van Milligen 

 

 

 

 

arbeidsproces laten deelnemen. Grote bezuinigingen op onderwijs, sociale voorzieningen en 

gezondheidszorg horen niet bij een sociaaldemocratisch beleid. GroenLinks (bron 3) is ontstaan uit de 

samenwerking tussen enkele kleine linkse partijen. GroenLinks wil aandacht voor een schoner milieu en 

meer milieuvriendelijke producten, die hergebruikt kunnen worden. GroenLinks wil een democratie waarin 

de overheid een grote rol speelt. De regering moet de grondrechten garanderen. Zo moet discriminatie 

worden tegengegaan. GroenLinks wil sociale rechtvaardigheid en internationale solidariteit. De Socialistische 

Partij (SP) komt vooral op voor de gewone mensen. De partij wil een samenleving waarin mensen met elkaar 

samenwerken. De overheid moet de economie leiden en zorgen voor een rechtvaardige verdeling van geld 

en macht. 

Vmbo – Nederlands (1) 

Waarom zou jij het boek Slavenhaler gaan lezen? Noteer minstens twee argumenten. Tyn gaat op zoek naar 

het enige familielid dat hij nog heeft: zijn halfzusje Obaa. Alles wat hij over haar weet is dat ze in een dorp 

aan de Afrikaanse Slavenkust woont. Ze is door zijn vader verwekt bij een Afrikaanse slavin. Tyn wordt 

scheepsjongen op een schip dat naar Afrika vaart om slaven in te kopen, en weet het dorp te vinden. Maar 

Obaa is verjaagd naar het binnenland en moet zich daar verdedigen tegen woedende krijgers, sluwe 

tovenaars en wrede slavenhandelaren. Vinden Tyn en Obaa elkaar? Dit verhaal werkt verslavend. Eenmaal 

begonnen kan je het gewoon niet meer wegleggen en na het lezen blijft het nog lang in je hoofd hangen! De 

lezer ziet alles door de ogen van Tyn. Deze eenvoudige jongen uit Vlissingen wil beslist zijn halfzusje 

terugvinden. Een sterk punt in dit verhaal is de eerlijkheid van Tyn, zijn gevoel voor respect en zijn 

schuldgevoel. De levenswijze van de zwarte bevolking uit Afrika in die tijd wordt precies in beeld gebracht. 

Ook Obaa haar gedrag wordt levensecht beschreven, alsof je haar echt voor je ziet. Wat Obaa gewoon vindt 

of wat ze doet om zichzelf te beschermen komt bij de andere stamgenoten als tovenarij over. En dat brengt 

haar dan weer in grote problemen. Naast deze twee levensechte en herkenbare figuren, vormt het leven aan 

boord van een zeilschip uit die tijd een groot deel van het verhaal. Dit wordt erg knap beschreven. De auteur 

heeft van al deze dingen een spannend en gevoelig geheel gemaakt, dat de lezer nog lang zal bijblijven. Bij 

het boek hoort ook een erg knappe site www.slavenhaler.nl waar nog meer weetjes over het verhaal en 

historische informatie te vinden is. Absoluut een aanrader! Naar: Pol van Damme, www.pluizuit.be, 2008. 

Vmbo – Nederlands (2) 

Je gaat met een klasgenoot een adviestekst voorbereiden en voeren. Lees tekst 3 en kies één situatie 

waarvoor jullie een gesprek gaan voorbereiden. Verdeel de taken: wie vraagt advies en wie geeft advies? Als 

je advies vraagt, bereid je het gesprek zo voor: 

- Schrijf de inleiding op waarmee je het gesprek begint. 

- Noteer drie vragen waarover je advies wilt hebben.  

Als je advies geeft, bereid je het gesprek zo voor: 

- Noteer een vraag om zo precies mogelijk te weten waarover je klasgenoot advies wil. 

- Zoek eventueel informatie op zodat je goed advies kunt geven.  

Bespreek je antwoorden met twee klasgenoten die zich op hetzelfde gesprek hebben voorbereid. Enkele 

tweetallen houden het adviesgesprek voor de klas. De andere klasgenoten beantwoorden na afloop de 

vragen in het activiteitenboek. Geen activiteitenboek? Dan krijg je de vragen van je docent. Je bent 

aangenomen als vakkenvuller bij Dirk van der Broek. Er is je beloofd dat zodra er ruimte is jij caissière mag 

worden. Nu merkte je vrijdagavond dat er een nieuw meisje is aangenomen als caissière. Dat vind je niet 

leuk. Wat moet je doen? Je wilt eigenlijk wel even gaan klagen bij je chef. Maar is dat wel slim en hoe moet 

je zoiets aanpakken? Je vraagt je vriend(in) om advies. Op 13 december heb je een bestelling geplaatst bij 

een onlineshop. Je hebt een bevestigingsmail gehad en de volgende dag via internet de rekening betaald. Op 

de website stond dat na betaling het 48 uur zou duren voor jij de bestelling in huis zou hebben. Het is nu 

meer dan drie maanden geleden en je hebt nog geen spullen. Wat moet je doen? Vraag de 

consumentenbond om advies. Je weet niet goed welke opleiding je moet kiezen. Iedereen zegt steeds dat je 

zo handig bent. Maar als jij denkt aan een technische opleiding, dan lijkt je dat helemaal niet leuk. 

Vmbo – Natuurkunde (1) 

In gebouwen en staalconstructies kom je veel balken tegen. De meeste balken hebben een profiel. Het 

profiel geeft de vorm van de balk aan. In de rekening zie je stalen H- of I profielen. Door het profiel kan de 

balk grote krachten opvangen. Met name de hoogte van een balk bepaalt de belasting die mogelijk is. De 

plank in de tekening van bron 4 zal door de kracht F gemakkelijk buigen. Op zijn kant gezet niet. Door het 
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hoogteverschil is het rechter profiel in bron 5 sterker. De gaten in het profiel hebben geen invloed op deze 

sterkte. Door de gaten is het profiel wel lichter, waardoor het gewicht van de hele constructie dus een stuk 

lager is. De vloer in een huis wordt ondersteund door muren. De muren moeten het eigen gewicht van de 

vloer en alles wat op de vloer staat kunnen dragen. Vloeren buigen door. In de vloer ontstaan duwkrachten 

aan de bovenkant van de vloer en trekkrachten aan de onderkant van de vloer. Vloeren zijn vaak van beton. 

Beton is goed bestand tegen drukkrachten, maar niet tegen trekkrachten. Daarom wordt de onderkant van 

een betonnen vloer versterkt met een stalen bewapening. Staal kan goed trekkrachten opvangen. Een 

betonnen vloed van ongewapend beton zou direct instorten. Dankzij de bewapening is de vloer veel sterker 

en kan de vloer een groot gewicht dragen. Vlak en dun plaatwerk is meestal erg buigbaar. Dat kan handig 

zijn, maar het is niet altijd gewenst. Om het plaatwerk te versterken kun je verstevigingsribben aanbrengen, 

om de krachten op te vangen. De stalen plaat van bron 7 is verstevigd met verstevigingsribben. De 

verstevigingsribben voorkomen het doorbuigen van de plaat en verdelen de krachten die op de plaat 

werken. In veel staalconstructies worden verstevigingsribben gelast om de constructie sterker te maken. De 

carrosserie van een auto is voor het grootste deel opgebouwd uit dun plaatwerk. 

Vmbo – Natuurkunde (2) 

Sommige bewegingen gaan zo snel, dat niet goed te zien is wat er precies gebeurt. Met hulpmiddelen kun je 

een dergelijke beweging beter bestuderen. In bron 2 is een trampolinesprong opgenomen met een 

videocamera. Per seconde maakt de camera 25 beeldjes. Tussen elk beeldje zit dus 1:25= 0.04 s. De beeldjes 

zijn vervolgens naast elkaar geplakt als een filmstrip. Met behulp van een verticale meetlat kan de hoogte 

van het meisje afgelezen worden. De gegevens zijn vervolgens ingevoerd in het programma Coach, zie bron 

3. Er bestaan computerprogramma’s waarmee bewegingen nagebootst kunnen worden. Ook kun je een 

computer verbinden met allerlei sensoren die afstand en tijd kunnen meten. Bij botsproeven, waarbij de 

veiligheid van auto’s wordt getest, wordt veel gebruik gemaakt van computers en filmpjes. Een vallende 

steen kan met een behoorlijke vaart naar beneden komen. De zwaartekracht trekt de steen naar beneden. 

Daardoor krijgt de steen een valversnelling. Op aarde neemt de snelheid van een vrij vallend voorwerp 

iedere seconde met 10 m/s toe. De eenheid van versnelling is de m/s2. Het doet er niet toe hoe zwaar het 

voorwerp is, de valversnelling op aarde is altijd 10 m/s2. De valversnelling geef je aan met de letter g. de 

maan is kleiner en lichter dan de aarde en heeft minder zwaartekracht. De valversnelling is dan ook kleiner 

dan op de aarde. De valversnelling op de maan (gmaan) is 1,6 m/s2. Op Jupiter, de grootste en zwaarste 

planeet van ons zonnestelsel, is de valversnelling, gjupiter=24,9 m/s2. Op Pluto is de valversnelling, gpluto 

maar 0,77 m/s2. Met een stroboscoop kun je de valbeweging in beeld brengen. Een stroboscoopfoto maak 

je met een fototoestel en een stroboscoop. Een stroboscoop is een lamp die korte flitslichten geeft. De 

frequentie waarmee de lamp flitst, stel je zelf in. Op de foto is de frequentie 20 Hz. 

Vmbo – Techniek (1) 

Jouw fietsverlichting moet in orde zijn. Het voorlicht moet wit of geel licht geven. Het achterlicht moet rood 

licht geven. Wanneer is jouw fietsverlichting in orde?  Een lampje geeft licht als er elektrische stroom door 

gaat. Dat kan door het lampje op een batterij aan te sluiten. Je hebt dan twee stroomdraden nodig. Daar 

gaat de stroom door. Van de batterij naar het lampje door de ene draad. En weer terug van het lampje naar 

de batterij door de andere draad. We noemen dat een stroomkring. Een stroomkring bestaat uit 

verschillende onderdelen en stroomdraden. De stroomdraden verbinden de onderdelen met elkaar 

(afbeelding 1). Ze moeten zo zijn verbonden dat er elektrische stroom door kan gaan. Een van de onderdelen 

moet voor de stroom zorgen. Dat kan bijvoorbeeld een batterij zijn of een dynamo. Op veel fietsen werkt het 

voorlicht op een dynamo. Een dynamo is een apparaat dat elektriciteit opwekt. Elektriciteit is energie waar 

je apparaten mee kunt laten werken. Een lamp geeft licht, een radio geeft geluid, een kolomboor draait. 

Apparaten die op elektriciteit werken, noemen we elektrische apparaten. De dynamo op je fiets wekt 

genoeg elektriciteit op om het voorlicht te laten branden. Daarvoor moet je de dynamo met een geribbeld 

wieltje tegen de voorband of de achterband drukken (afbeelding 2). Als je fietst, gaat het wieltje met de 

band meedraaien. In de dynamo wordt dan elektriciteit opgewekt. Er bestaan ook fietsen met een dynamo 

in de naaf van het wiel. Zij wekken altijd elektriciteit op als je fietst. Ook overdag. Je kunt het licht dan met 

een schakelaar aan en uit zetten. Het achterlicht werkt tegenwoordig meestal op een batterij. Verlichting 

met een batterij brandt ook als je stilstaat. Een batterij levert elektriciteit om apparaten te laten werken 

(afbeelding 3). Als een batterij leeg is, kun je er geen energie meer uithalen. 

Vmbo – Techniek (2) 

Bijna alle apparaten in huis werken op elektriciteit. Elektriciteit is dus heel belangrijk voor ons. Elektriciteit 
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kan heel gevaarlijk zijn. Hoe zorg je ervoor dat je thuis op een veilige manier elektriciteit gebruikt? De 

batterij in afbeelding 36 heeft een spanning van 9 V. Je kunt de twee polen rustig met je vingers aanraken. 

De batterij stuurt dan een beetje stroom door je heen. Toch voel je daar niets van. De stroom is daar te klein 

voor. Als je de polen met je tong aanraakt, voel je een prikkeling. Je tong is erg vochtig. Vochtige 

lichaamsdelen geleiden de stroom beter dan droge lichaamsdelen. Er gaat dus meer stroom door je tong dan 

door je vingers. En dan voel je het wel. In vochtige ruimtes, zoals een douche, moet je altijd extra oppassen 

met elektriciteit. Op stopcontacten in huis staat een spanning van 230 volt. Ruim 25 × zo veel als de spanning 

van de batterij in afbeelding 36. Dat moet je niet met je handen aanraken. Bij 230 V laten ook droge handen 

zo veel stroom door dat je er aan dood kunt gaan. Spanningen boven 40 volt kunnen levensgevaarlijk zijn. Bij 

de proeven op school werk je dan ook altijd met spanningen beneden 40 volt. Elk stopcontact in huis is 

verbonden met de meterkast. In de keuken heb je verschillende stopcontacten. Er lopen twee draden van de 

meterkast naar de keuken. In de keuken vertakken die draden zich naar de stopcontacten. Als in de keuken 

koffie wordt gezet, loopt er stroom door die draden. Die stroom wordt groter als er ook nog een föhn en een 

stofzuiger worden gebruikt (afbeelding 37). Alle stroom voor die apparaten wordt door de twee draden 

vanuit de meterkast aangevoerd. Daardoor kunnen de draden erg heet worden. Je zegt dan: ‘de draden zijn 

overbelast’. 

Havo – Biologie (1) 

Elk organisme wordt door zijn milieu beïnvloed. De invloeden die afkomstig zijn van de levende natuur (van 

andere organismen) zijn de biotische factoren. Een koolmees bijvoorbeeld wordt onder andere beïnvloed 

door de insecten die ze kan vangen en door de predatoren (roofdieren) die ze moet ontwijken. De invloeden 

die afkomstig zijn van de levenloze natuur zijn de abiotische factoren (a = zonder; bios = leven). Een 

koolmees wordt ook beïnvloed door onder andere de temperatuur en de regenval (zie afbeelding 1). In de 

ecologie worden relaties tussen organismen en hun milieu op verschillende organisatieniveaus bestudeerd 

(zie afbeelding 2). Zo kunnen de betrekkingen tussen één individu en het milieu worden bestudeerd, 

bijvoorbeeld als wordt onderzocht wat de invloed van het zuurstofgehalte van de lucht is op de groei van 

één konijn. Een individu behoort tot een bepaalde populatie. In deel 4 havi is behandeld dat een populatie 

een groep individuen is van dezelfde soort in een bepaald gebied, die samen een 

voortplantingsgemeenschap vormen. De betrekkingen tussen een populatie en het milieu kunnen in de 

ecologie worden bestudeerd. Je kunt bijvoorbeeld de invloed van de temperatuur op een populatie konijnen 

onderzoeken. Binnen een bepaald gebied leven populaties van verschillende soorten. Deze populaties 

vormen een levensgemeenschap. In een bos bijvoorbeeld kan een levensgemeenschap voorkomen die 

bestaat uit populaties van eiken, beuken, adelaarsvarens, regenwormen, spitsmuizen, koolmezen, vossen en 

nog veel meer soorten. Al deze populaties beïnvloeden elkaar. Daarnaast hebben de abiotische factoren, 

zoals temperatuur, water en bodemgesteldheid, een belangrijke invloed in een bos. In elk gebied vormt de 

levensgemeenschap samen met de abiotische factoren een eenheid. Zo'n gebied wordt een ecosysteem 

genoemd. Voorbeelden van ecosystemen zijn een duingebied, een bos, een sloot en een heideveld. Alle 

ecosystemen op aarde vormen samen de biosfeer. De biosfeer is het gedeelte van de aarde en de atmosfeer 

(dampkring) dat door organismen wordt bewoond.    

Havo – Biologie (2) 

Als een grote hoop zand enige tijd blijft liggen (bijv. bij de aanleg van een weg), zullen er na verloop van tijd 

planten op groeien. Onder de eerste planten tref je maar weinig verschillende soorten aan. Een paar jaar 

later zul je een dichtere begroeiing aantreffen met meer soorten (zie afbeelding 18.) Een gebied waar lange 

tijd geen levensgemeenschap heeft bestaan, raakt maar langzaam begroeid. Op een kaal rotsblok 

bijvoorbeeld zijn de omstandigheden voor een levensgemeenschap zeer ongunstig. Overdag in de volle zon 

kan het er wel 50 C warmer zijn dan 's nachts. Bovendien kunnen planten zich niet vastzetten op een kaal 

rotsblok. Door wind, regen en vorst begint de verwering van het rotsblok. Vooral in de kieren en scheurtjes 

ontstaat gruis. Met de wind worden fijne bodemdeeltjes aangevoerd die vermengd raken met het gruis. 

Deze ondergrond is voor korstmossen voldoende om te kunnen groeien (zie afbeelding 19.1). Al snel zullen 

de eerste diertjes zich tussen de korstmossen vestigen. Er is een pionierecosysteem op het rotsblok 

ontstaan. De korstmossen scheiden soms zuren af die de ondergrond aantasten. Er komen dan zouten vrij. 

Door de organische stoffen uit dode korstmossen ontstaat op de ondergrond een beetje humus. Humus is 

een mengsel van organische en anorganische stoffen en micro-organismen (reducenten). Hierdoor treedt 

bodemvorming op. Op een bodem die zouten en humus bevat, kunnen mossen en sommige soorten 

kruidachtige planten (bijv. grassen) zich vestigen. Deze planten zullen de korstmossen langzaam verdringen 

(zie 19.2). Als gevolg hiervan zullen ook andere diersoorten zich er vestigen. De wortels van planten 

versnellen de verwering van het rotsblok. Door dode resten van planten ontstaat er meer humus. Bovendien 

worden de abiotische factoren gematigder: overdag wordt het in de schaduw van de planten minder heet, 's 
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nachts houden de planten warmte vast. Hierdoor wordt het terrein geschikt voor steeds meer soorten 

planten en dieren. 

Havo – Aardrijkskunde (1) 

Een tekort aan voedsel kan in principe op twee manieren worden verholpen: aan de vraagzijde en aan de 

aanbodkant. De meeste wetenschappers zijn van mening dat het voedselvraagstuk op dit moment vooral 

een verdelingsvraagstuk is. Dus kijken ze in de eerste plaats naar de vraagzijde en adviseren ze te zorgen 

voor een betere verdeling van eten over de bevolking. Me wijst daarbij op het belang van het verhogen van 

de koopkracht en een evenwichtiger spreiding van de welvaart, het verbeteren van het distributiesysteem 

en de infrastructuur. In de tweede plaats kan de aandacht uitgaan naar de aanbodkant, door het vergroten 

van de productie. Dat lukte de afgelopen eeuwen aardig door het gebruik van meststoffen en 

bestrijdingsmiddelen, een betere bodemwerking en irrigatie. In de jaren zestig en zeventig van de vorige 

eeuw kwam de Groene Revolutie. Hiermee bedoelt men de sterke stijging van de landbouwproductie in de 

arme landen als gevolg van de toepassing van nieuwe graanvariëteiten, met name van rijst, maïs en tarwe. 

Aan de nieuwe rassen moet soms wel driemaal zoveel kunstmest worden toegediend als aan de traditionele 

rassen. Gecombineerd met de nodige bevloeiing en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen leverde dit 

oogsten op die een veelvoud bedroegen van de vroegere opbrengsten. Dit worden de HYV-rassen genoemd: 

High Yielding Varieties, ofwel variëteiten met hoge opbrengst (figuur 1.36). Wereldwijd nam de opbrengst 

per hectare dankzij de nieuwe graanvariëteiten toe van 1400 kg (1960) tot 2700 kg, 30 jaar later. Azië, waar 

bijna 90% van de tarwevelden werd ingezaaid en tweederde van de rijstvelden werd ingeplant met 

hoogopbrengende soorten, bleef hierdoor gespaard voor een ernstige voedselcrisis. Tegenstanders vinden 

dat de Groene Revolutie heeft geleid tot een toenemende ongelijkheid en verarming op het platteland. Hun 

bezwaren liggen vooral op het gebied van het milieu en het sociale vlak. In veel gebieden daalde de 

grondwaterspiegel, waardoor de natuur verdroogde. 

Havo – Aardrijkskunde (2) 

Natuurlijk wil Ethiopië niet blijvend afhankelijk zijn van het buitenland. De overheid neemt dus ook zelf 

maatregelen om de voedselsituatie te verbeteren. Het ligt voor de hand dat daarbij gezocht wordt naar 

mogelijkheden om het beschikbare water beter te verdelen over gebied en mensen. In de drogere delen van 

Ethiopië hebben de bewoners geleerd om te overleven met weinig water. Bleef het langer droog dan 

verwacht, dan verkochten ze een deel van hun kudde om aan geld voor eten te komen. In een reeks nattere 

jaren groeide de veestapel dan weer aan. Als de droogtefrequentie zal toenemen, verliezen deze mensen 

hun buffer voor harde tijden en worden ze uiterst kwetsbaar. Van de tien jaren zijn er in Ethiopië vier waarin 

de boeren gebukt gaan onder de droogte. Dat zou zo erg niet zijn als er voldoende stuwmeren waren om de 

vaak meer dan overvloedige van de natte tijden te bewaren. Helaas wordt er weinig geld besteed aan de 

aanleg van stuwmeren, terwijl het reliëf er uitermate geschikt voor is. Bij slechts 5% van alle land dat zou 

kunnen worden geïrrigeerd, wordt dat in de werkelijkheid gedaan. Irrigatie zou een uitstekende manier zijn 

om de graanopbrengst per hectare te verhogen. Een voordeel van irrigatie is ook dat een boer meer soorten 

gewassen zal kunnen telen. Door diversificatie wordt het risico van misoogsten, plantenziekten en 

prijsdalingen kleiner. De regering voert een landbouwbeleid dat inzet op industrialisatie via de ontwikkeling 

van de landbouw: Agricultural Development-Led Industrialisation. Concreet betekent ADLI dat de nationale 

overheid zaaizaad en kunstmest beschikbaar stelt voor de boeren, die dit kunnen betalen met behulp van 

zogenaamde microkredieten. Dit zijn kleine leningen tot maximaal een paar honderd euro. Het gaat hierbij 

om mensen die geen toegang hebben tot traditionele banken te helpen zichzelf te ontwikkelen. Zo kunnen 

ze vervolgens aan de slag om een inkomen te verdienen. 

Havo – Economie (1) 

De geldstromen tussen de verschillende economische sectoren worden geregistreerd in de zogenaamde 

nationale rekeningen. Dit is een boekhoudkundige opstelling van de in een jaar gerealiseerde productie en 

inkomens. In deze opstelling wordt van iedere sector in de vorm van een 'rekening' een overzicht gegeven 

van de geldstromen waarbij de betreffende sector is betrokken. We geven als voorbeeld van zo'n rekening 

die van de huishoudens (zie figuur 18.3). We zien dat de 'rekening' in tweeën is verdeeld. Aan de ene kant 

staan de middelen en aan de andere kant de bestedingen. De middelen van de huishoudens worden 

gevormd door hun inkomen: de factorbeloningen. De bestedingen geven aan wat huishoudens met hun 

inkomen doen. In dit geval wordt een deel van het inkomen geconsumeerd. Omdat de sector Overheid nog 

niet in het model is opgenomen, komen we nog geen belastingbetalingen bij de huishoudens tegen. Als we 

de middelen (de factorbeloningen) verminderen met de bestedingen (de consumptie), resteert een saldo. Bij 
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huishoudens bestaat dit saldo uit besparingen. Door het saldo op de rekening Huishoudens te vermelden, 

wordt de rekening 'in evenwicht' gebracht. Dat wil zeggen dat de totaaltellingen aan beide zijden van de 

rekening aan elkaar gelijk zijn gemaakt. In figuur 18.4 zijn de 'complete' nationale rekeningen weergegeven, 

als we alleen rekening houden met de sectoren Huishoudens en Ondernemingen. Dit rekeningschema sluit 

aan bij de kringloop van figuur 18.2. In figuur 18.4 zien we hoe de inkomens tot stand komen en hoe ze 

worden besteed. De inkomensvorming zien we aan de factorbeloningen bestedingen, voor huishoudens 

middelen. We zien zo dat de middelen van de één ontstaan uit de bestedingen van de ander. De 

huishoudens (gezinnen of consumptiehuishoudingen) besteden hun middelen aan consumptiegoederen. De 

consumptiegoederen worden door de ondernemingen voortgebracht en verkocht. We zien daarom op de 

rekening Ondernemingen de consumptie (van de huishoudens) bij de middelen.    

Havo – Economie (2) 

De geldstromen tussen de verschillende economische sectoren worden geregistreerd in de zogenaamde 

nationale rekeningen. Dit is een boekhoudkundige opstelling van de in een jaar gerealiseerde productie en 

inkomens. In deze opstelling wordt van iedere sector in de vorm van een 'rekening' een overzicht gegeven 

van de geldstromen waarbij de betreffende sector is betrokken. We geven als voorbeeld van zo'n rekening 

die van de huishoudens (zie figuur 18.3). We zien dat de 'rekening' in tweeën is verdeeld. Aan de ene kant 

staan de middelen en aan de andere kant de bestedingen. De middelen van de huishoudens worden 

gevormd door hun inkomen: de factorbeloningen. De bestedingen geven aan wat huishoudens met hun 

inkomen doen. In dit geval wordt een deel van het inkomen geconsumeerd. Omdat de sector Overheid nog 

niet in het model is opgenomen, komen we nog geen belastingbetalingen bij de huishoudens tegen. Als we 

de middelen (de factorbeloningen) verminderen met de bestedingen (de consumptie), resteert een saldo. Bij 

huishoudens bestaat dit saldo uit besparingen. Door het saldo op de rekening Huishoudens te vermelden, 

wordt de rekening 'in evenwicht' gebracht. Dat wil zeggen dat de totaaltellingen aan beide zijden van de 

rekening aan elkaar gelijk zijn gemaakt. In figuur 18.4 zijn de 'complete' nationale rekeningen weergegeven, 

als we alleen rekening houden met de sectoren Huishoudens en Ondernemingen. Dit rekeningschema sluit 

aan bij de kringloop van figuur 18.2. In figuur 18.4 zien we hoe de inkomens tot stand komen en hoe ze 

worden besteed. De inkomensvorming zien we aan de factorbeloningen bestedingen, voor huishoudens 

middelen. We zien zo dat de middelen van de één ontstaan uit de bestedingen van de ander. De 

huishoudens (gezinnen of consumptiehuishoudingen) besteden hun middelen aan consumptiegoederen. De 

consumptiegoederen worden door de ondernemingen voortgebracht en verkocht. We zien daarom op de 

rekening Ondernemingen de consumptie (van de huishoudens) bij de middelen.    

Havo – Nederlands (1) 

Het doel van de spreker of schrijver in betogen, activerende teksten, discussies en debatten is gelijk te 

krijgen: de lezer of luisteraar moet worden overgehaald. Daarvoor gebruikt hij argumenten en zet hij 

redeneringen op. Hij kan echter ook manipuleren. Met redeneertrucs of opzettelijke redeneerfouten, maar 

ook door suggestief taalgebruik kan iemand het publiek bespelen. Bij het beoordelen van een redenering 

moet je eerst:  

- kijken of de redenering zuiver is (paragraaf 6.4.1) 

- kijken of de redenering volledig is: zijn alle argumenten genoemd? Zijn er tegenargumenten mogelijk die 

niet zijn weerlegd? (paragraaf 6.5.4) 

Daarna moet je de gebruikte argumenten beoordelen. Daarbij moet je onderscheid maken tussen: 

- zwakke argumenten, bijvoorbeeld argumenten die gemakkelijk te weerleggen zijn. (paragraaf 6.6.1) 

- foute argumenten. (paragraaf 6.6.2) 

- foute redeneringen. (zie ook paragraaf 6.4.2) 

Elke foute redenering en elk gebruik van een fout argument noemt men een drogreden. Niet alle 

argumenten zijn natuurlijk even sterk. Hoe objectiever een argument, hoe sterker. (Vergelijk paragraaf 6.2) 

En niet elke ‘soort’ argument doet het in elke situatie even goed. Inhoudelijk niet sterke argumenten 

noemen we zwakke argumenten. Denk maar aan een jongetje dat op straat in een ruzie met zijn vriendjes 

zich steeds weer op zijn vader beroept: ‘mijn vader zegt het zelf!’. De vriendjes zijn meestal niet erg onder de 

indruk van dit beroep op ‘autoriteit’. Ook een beroep op persoonlijke gevoelens werkt ook niet altijd. ‘Zo 

voel ik dat nu eenmaal’, wordt vaak als een dooddoener ervaren, niet als een steekhoudend argument. Soms 

worden in een tekst of in een discussie argumenten gebruikt die strikt genomen fout zijn (zie ook paragraaf 

6.4.2). De gebruiker van zo’n foutief argument of drogreden weet meestal ook wel dat zijn argument niet 

juist is, maar hij gebruikt het om de lezer of luisteraar te manipuleren. Hij is erop uit de lezer of luisteraar tot 

zijn standpunt over te halen, desnoods door minder juiste redeneringen te gebruiken. 
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Havo – Nederlands (2) 

Als een tekst saai van toon en stijl is of omslachtig geschreven, zal het publiek gauw afhaken. Saaiheid kan 

niet alleen worden veroorzaakt door een droge en omslachtige stijl, maar ook door de inhoud. De schrijver 

moet iets nieuws vertellen of op een nieuwe manier over een onderwerp schrijven.  Dit geldt ook voor een 

spreker die niets nieuws te melden heeft of niet boeiend kan vertellen: de gedachten van de luisteraar 

dwalen af, hij kijkt naar buiten of hij zapt naar een ander kanaal. Zorg voor afwisseling. Wie alleen maar 

zakelijke informatie geeft,  nooit een aansprekend voorbeeld gebruikt, houdt onvoldoende rekening met zijn 

publiek. Het publiek moet de indruk hebben dat de tekst betrouwbaar is. Je tekst wordt betrouwbaarder als 

je veel (controleerbare) feiten noemt. De betrouwbaarheid wordt verhoogd als je ook bronnen noemt en 

dus aangeeft hoe je aan die feiten komt. Als je maar één kant van de zaak belicht, is je tekst minder 

betrouwbaar dan wanneer je ook andere opvattingen of andere mogelijkheden laat zien. Je publiek moet 

niet de indruk krijgen dat je iets verzwijgt. In betogen en beschouwingen (paragraaf 3.7 en 3.8) kun je de 

betrouwbaarheid verhogen door je meningen te ondersteunen met steekhoudende argumenten. In dit soort 

teksten vergroot je de betrouwbaarheid als je eerst de mening van de tegenstander naar voren brengt en die 

vervolgens gaat weerleggen. Maak duidelijk of je een feit weergeeft (‘Nu is het zo dat...’) of dat het om een 

persoonlijke mening gaat (‘Ik vind dat...’). Ook daardoor vergroot je de betrouwbaarheid. Nieuwe informatie 

moet goed gedoseerd zijn en aansluiten bij de kennis van de lezer of toehoorder. Als je veel informatie 

aanbiedt over hetzelfde onderwerp, maakt dit je tekst moeilijker. Het verspreiden van informatie over 

verschillende alinea’s (één nieuw element per alinea) en het toevoegen van voorbeelden en toelichtingen 

vergemakkelijkt het lezen en luisteren. 

Havo – Natuurkunde (1) 

Een huishoudelijk apparaat zoals een afwasmachine is via een schakelaar verbonden met de spanning van 

het lichtnet. Na het sluiten van de schakelaar loopt er stroom van het stopcontact door het 

verwarmingselement. Wanneer een fasedraad in het apparaat het metalen omhulsel raakt, staat dat 

apparaat onder spanning. Raak je het apparaat vervolgens aan, dan gaat er stroom via jouw lichaam naar de 

aarde. De grond is namelijk een reusachtige geleider. Bij beveiligde, geaarde apparaten is het metalen 

omhulsel via een derde draad, de aardedraad, aangesloten op een extra metalen aansluiting aan de zijkant 

van de stekker. Deze past in een stopcontact dat is voorzien van randaarde. De pennen aan de zijkant van 

zo’n stopcontact staan in verbinding met aarde, meestal een metalen buis die onder de woning in het 

grondwater steekt. Uiteindelijk is het metalen omhulsel van het apparaat dus verbonden met het 

grondwater. Als bij een mankement de fasedraad in verbinding komt met het metalen omhulsel, dan kan de 

stroom direct via de aarde wegvloeien. Er is wel sprake van grote stroom, maar de stroom gaat niet door 

jouw lichaam! Meestal brandt dan ook de zekering in de meterkast door. De draden in huis en in 

aansluitsnoeren hebben een bepaalde kleur (figuur 1.50). De fasedraad is bruin, de nuldraad is blauw, terwijl 

de aardedraad geelgroen is gekleurd. De gevolgen van stroom die door het menselijk lichaam gaat, vind je in 

figuur 1.51. De stroomsterkte die eventueel door je lichaam gaat, hangt af van je weerstand. De weerstand 

van het menselijk lichaam varieert met de omstandigheden. Op blote voeten en mat natte handen is deze 

circa 5 k?, leren zolen geven een extra weerstand van 100 k?, rubberen zolen zelfs tweemaal zoveel. Ook het 

contactoppervlak is belangrijk. Pak je iets met je beide handen beet, dan levert dat zo’n 40x zo kleine 

weerstand op als bij het aanraken met een vingertop. 

Havo – Natuurkunde (2) 

De ontwikkeling van de natuurwetenschappen in de Westerse wereld begint meer dan tweeduizend jaar 

geleden in Griekenland en Sicilië. Toen waren er filosofen (denkers) die dachten met hun verstand de natuur 

te doorgronden. Zij gebruikten vooral hun verbeelding en kwamen tot hun conclusies door middel van 

redeneren (rationalisme). De filosofen hechtten aan experimenten geen waarde. Daar waren redenen voor. 

Ze misten de apparatuur om proeven te doen. Hoe zou je op het idee moeten komen van een bloedsomloop 

als je geen microscoop hebt om haarvaten te zien? Bovendien waren het vaak respectabele, welgestelde 

figuren. Het uitvoeren van experimenten vereist handwerk en dat was beneden hun waardigheid. Dat was 

meer weggelegd voor ambachtslui en slaven. De belangrijkste reden was dat in hun ogen experimenten 

slechts een ‘schaduw’ waren van de werkelijkheid. Daar hadden ze in zekere zin gelijk in, want zintuigen kun 

je bedriegen en iedereen ervaart de werkelijkheid anders. Het verstand daarentegen laat zich niet misleiden 

en de meest pure vorm van wetenschap vonden ze daarom in de wiskunde. In de oudheid voelden mensen 

zich een passief onderdeel van de natuur. Daar kwam rond 1500 verandering in. Met waarneming, ervaring 

en experiment kun je de dingen in de natuur doorgronden én voor praktische toepassingen gebruiken. 
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Kortom: van kennis heb je praktische voordelen. Dit heet de empirische methode. In het voorbeeld van de 

Deltawerken zie je dat je kunt ingrijpen in de natuur en dat je haar min of meer kunt beheersen. Om met de 

woorden van Francis Bacon (1561-621) te spreken: ‘Kennis is macht!’ Kennis kun je goed gebruiken, maar 

ook misbruiken. Om de ontwikkeling van theorie naar experiment te illustreren nemen we de vraag: ‘waaruit 

is de natuur opgebouwd?’ Deze vraag heeft natuurwetenschappers van alle tijden beziggehouden. 

Democritus (ca. 460-370 v. Chr.) kwam tot de conclusie dat alles moest zijn opgebouwd uit enkele kleine, 

onveranderlijke bouwsteentjes. 

Vwo – Economie (1) 

Substitutie en transformatie zijn het minst spectaculair. Bij substitutie gebeurt er met de maatschappelijke 

geldhoeveelheid niets. Wel verandert de verhouding tussen de diverse posten op de bankbalans en dat kan 

wel interessant zijn, zoals we nog zullen zien. Substitutie is vooral het gevolg van acties die 'het publiek' 

onderneemt. Transformatie vereist de inbreng in de transactie van 'iets' wat geen geld is. Als deze middelen 

'op' zijn of niet worden aangeboden, is transformatie ook niet mogelijk.  

- In voorbeeld 2A (figuur 17.4) zet de opkoper - een 'niet-geldscheppende instelling' - geld om in 'oude 

computers'. Wanneer de opkoper niet over geld beschikt, is de transactie niet mogelijk. 

- In voorbeeld 2B (figuur 17.5) wordt geld (een deel van een rekening-couranttegoed) omgezet in iets dat 

geen geld is: een termijndeposito. 

Wederzijdse schuldaanvaarding is van meer belang. Omdat de bank natuurlijk rente verdient op de 

uitgezette leningen, kan ze gemakkelijk in de verleiding komen op grote schaal kredieten te verlenen. De 

maatschappelijke geldhoeveelheid zou hierdoor aanhoudend kunnen stijgen. Stijging van de 

geldhoeveelheid heeft bij een gelijkblijvende omloopsnelheid van het geld en een gelijkblijvende nationale 

productie tot gevolg dat de prijzen gaan stijgen: inflatie (zie verder hoofdstuk 19). Langs twee wegen worden 

de banken echter afgeremd: een interne en een externe rem. Een bank moet ervoor zorgen altijd voldoende 

chartaal geld in kas te hebben om spaarders en girorekeninghouders te kunnen uitbetalen als die daarom 

vragen. Als een bank dat niet kan, is dat 'dodelijk'. Zo'n bank verliest direct het vertrouwen van haar 

cliënten, die dan massaal hun geld gaan opvragen en dan is de bank pas goed in de problemen. Geen enkele 

bank heeft zoveel chartaal geld in kas dat ze permanent alle rekeninghouders volledig kan uitbetalen. 

Normaal hoeft dat ook niet. De banken weten uit ervaring wel hoeveel geld ze in kas moeten hebben. 

Vwo – Economie (2) 

Zowel voor gezinnen als voor bedrijven en overheid geldt dat de inkomende en de uitgaande geldstroom 

niet altijd met elkaar in de pas lopen. Een gezin dat afhankelijk is van een arbeidsinkomen ontvangt als regel 

aan het eind van iedere maand het verdiende salaris. De uitgaven vinden gespreid plaats. Het gaat daarbij 

niet alleen om dagelijkse uitgaven voor voedsel e.d., maar ook om jaarlijkse uitgaven voor 

verzekeringspremies en vakantiebestedingen en om incidentele betalingen voor kleding en huisraad. Vooral 

de laatstgenoemde kunnen afstemmingsproblemen oproepen. Als in april naast de dagelijkse boodschappen 

niet alleen de reservering voor de zomervakantie betaald moet worden maar ook een nieuwe wasautomaat, 

de autoverzekering en nieuwe schoenen voor Peter junior, dan is het salaris dat eind maart is ontvangen 

ontoereikend. Ook bedrijven kennen dit soort 'seizoenschommelingen', zij het dat het ene bedrijf er meer 

last van heeft dan het ander. Zo hebben een vuurwerkfabriek en een schaatsenfabriek het gehele jaar door 

uitgaven, terwijl de inkomsten in een paar weken van het jaar ontvangen worden. Voor personen is wat dit 

betreft een spaar- en leencyclus te onderscheiden die het gehele leven omvat. Globaal is die cyclus als volgt 

af te beelden. Voor bedrijven zou een soortgelijke opzet te maken zijn. Gelukkig vallen de spaar- en leencycli 

van alle gezinnen, bedrijven en overheid niet samen. Tegenover spaarders staan kredietvragers. Aanbod van 

en vraag naar geld worden op elkaar afgestemd op de vermogensmarkt. De vermogensmarkt is een 

abstracte markt en geen concrete markt. Dat wil zeggen dat we er niet één bepaalde plaats mee bedoelen 

waar vragers en aanbieders elkaar persoonlijk kunnen ontmoeten. Onder het begrip vermogensmarkt vallen 

alle gezinnen, bedrijven en (overheids)instellingen die voor een bepaalde periode geld willen beleggen of 

lenen. De vermogensmarkt is het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen. De 

vermogensmarkt valt uiteen in de kapitaalmarkt en de geldmarkt. 

Vwo – Geschiedenis (1) 

In 1815 zaten in heel Europa erfelijke vorsten op de troon. Behalve in Frankrijk was dat honderd jaar later 

nog zo. Maar overal was de macht van de koning afgenomen. De invloed van de volksvertegenwoordiging 

was gegroeid en het kiesrecht was uitgebreid. Hoe ging dit in Nederland? Nederland was door Napoleon 

ingelijfd bij Frankrijk, maar kreeg van de grote mogendheden zijn onafhankelijkheid terug. Nederland ging 
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samen met België op in het Koninkrijk der Nederlanden. De prins van oranje kwam op de trein als koning 

Willem I. Hij werd in feite alleenheerser. Er kwam een grondwet en een parlement, maar volksinvloed was er 

nauwelijks. Het parlement had geen macht en werd niet gekozen, maar benoemd: de Eerste Kamer door de 

koning, de Tweede Kamer door de provincies. Tot de Belgische afscheiding in 1830 was er alleen in België 

oppositie. In Nederland deed niemand moeilijk over de macht van Willem I. Pas toen bleek dat het land door 

zijn ongecontroleerde uitgaven bijna bankroet was, kwam het liberalisme een beetje tot leven. Maar 

uiteindelijk besloot de koning zelf een liberale grondwet te laten maken. Toen het in 1848 zelfs in het kalme 

Holland onrustig werd, liet de geschrokken koning de liberale leider Thorbecke bij zich komen en vroeg hem 

een nieuwe grondwet te schrijven. Naar eigen zegge was de koning ‘in 24 uur van zeer conservatief zeer 

liberaal’ geworden. Thorbeckes grondwet van 1848 gaf de macht aan het parlement. De meeste macht kreeg 

de Tweede Kamer, die voortaan rechtstreeks door de burgers werd gekozen. De koning kon niet langer de 

ministers benoemen en ontslaan en bepaalde niet langer het beleid. De ministers moesten zich in het 

parlement verantwoorden, ook voor de daden van de koning, die ‘onschendbaar’ werd. De regering kon 

zonder steun van een kamermeerderheid niet meer regeren. Dat betekende nog niet dat Nederland een 

echte democratie werd. 

Vwo – Geschiedenis (2) 

In vergelijking met de islamitische wereld maakte Europa in de vroege Middeleeuwen een armzalige indruk. 

Van het Romeinse rijk waren slechts ruïnes over. De steden en wegen waren goeddeels verdwenen. Handel 

en nijverheid waren er bijna niet meer. De gekrompen bevolking leefde op het platteland, in kleine 

eenheden die vrijwel volledig zelfvoorzienend waren. Ook in het Romeinse rijk woonden de meeste mensen 

op het platteland. Hoogstens twintig procent woonde in de steden. De meeste steden hadden niet meer dan 

10.000 inwoners, grote provinciesteden als Lyon en Trier hadden er 50.000. In het westen stak alleen Rome 

er met meer dan een miljoen inwoners er ver bovenuit. Toch waren de steden van levensbelang. Het waren 

de centra van waaruit de handel en nijverheid werden bedreven en waar de cultuur bloeide. In het Oost-

Romeinse rijk bleef deze landbouwstedelijke (agrarisch-urbane) samenleving bestaan. Maar in het westen 

bleven vanaf de 4e eeuw van de steden slechts restanten over. Alleen de bisschoppen die in de vroegere 

provinciehoofdsteden zetelden, voorkwamen dat ze helemaal verdwenen. De West-Europese economie was 

in de jaren 500-1000 vrijwel volledig agrarisch. De opbrengst van het land was zo laag dat het overgrote deel 

van de bevolking in de landbouw moest werken; alleen de geestelijkheid en de adel waren daarvan 

vrijgesteld. De handelaren en ambachtslieden waren samen met de steden verdwenen. De 

plattelandsgemeenschappen waren grotendeels autarkisch: ze leefden van de opbrengst van het eigen land 

en consumeerden het grootste deel zelf. De boeren maakten zelf wat ze nodig hadden. Ze gebruikten hout 

uit de omliggende bossen om te stoken, huizen te bouwen en werktuigen te maken. Hun kleding maakten ze 

van de wol van hun schapen. Voor zover er gehandeld werd, gebeurde dat om producten te krijgen uit 

dezelfde regio. Vaak was het ruilhandel; geld was er nauwelijks. De boeren hadden door dit alles een karig 

bestaan. 

Vwo – Management & Organisatie (1) 

Wanneer we een bepaald product maken, bepalen we zo goed mogelijk wat de kosten zijn. We maken een 

raming van de verwachte of begrote kosten. Dit gebeurt in de voorcalculatie. Wanneer het product gereed 

is, is het van groot belang te weten wat de werkelijke kosten zijn geweest. Dat gebeurt in de nacalculatie. Dit 

heb je ook gezien bij de handelsonderneming. De voorcalculatie berust volledig op schattingen. Bij de 

nacalculatie ontdekt de ondernemer welke schattingen verkeerd waren. Van die fouten kan hij leren. Want 

krijgt de ondernemer (bij stukproductie) nog eens een dergelijke opdracht, dan kan hij de fouten die in het 

verleden zijn gemaakt, voorkomen. Bij massaproductie kan de onderneming maatregelen nemen om wel 

binnen de schattingen/grenzen te blijven. In de voorcalculatie berekenen we de kostprijs van het product. In 

plaats van de ‘kostprijs’ spreken we soms van de ‘standaardkostprijs’. Deze term geeft aan dat de kostprijs 

altijd alléén de toegestane of standaardkosten bevat. Dus: (standaard)kostprijs=som van de toegestane of 

standaardkosten per product. Meestal berekenen we de kostprijs per product, maar we kunnen de kostprijs 

ook per honderd of per dozijn producten berekenen. Als er verder niets wordt vermeld, heeft de kostprijs 

betrekking op de kostprijs van één product. De standaardkosten zijn de kosten die de onderneming 

noodzakelijkerwijs moet maken als de productie onder normale omstandigheden plaatsvindt. Wanneer voor 

de fabricage van een kast type KR 2 m2 hout nodig is en 1 m2 hout een prijs heeft van E 30, dan zijn de 

standaardhoutkosten voor deze kast E 60. Is voor de productie van deze kast verder 1,5 manuur nodig tegen 

een standaardprijs van E 20 per uur, dan zijn de standaardloonkosten voor deze kast E 30. Voor alle 

kostensoorten die een rol spelen, bepaalt de onderneming wat de standaardhoeveelheid en de 

standaardprijs zijn om één kast van het type KR te vervaardigen. 
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Vwo – Management  & Organisatie (2) 

Je kunt een balans en een winst- en verliesrekening samenstellen. We herhalen eerst wat gegevens uit 

hoofdstuk 3 (deel 1). Een balans geeft een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen van 

een onderneming. De balans heeft betrekking op een bepaald moment. Op de balans komen aan de 

debetkant alle bezittingen (kapitaalgoederen) te staan. We vermelden eerst de vaste activa, vervolgens de 

vlottende activa en ten slotte de liquide middelen, ook wel de betalingsmiddelen genoemd. Aan de 

creditkant van de balans zetten we het eigen vermogen en de schulden. We vermelden altijd eerst het eigen 

vermogen, vervolgens het vreemd vermogen op lange termijn en dan het vreemd vermogen op korte 

termijn. Het winstsaldo wordt gesplitst in een deel vennootschapsbelasting en een deel nettowinst (of winst 

na belasting). De post Nettowinst nemen we als laatste post van het eigen vermogen op. De 

vennootschapsbelasting zetten we bij de schulden op korte termijn. Een balans van een bv of nv kan er als 

volgt uitzien. Je moet dat binnen de groep van vaste activa de activa van boven naar beneden van meer naar 

minder vast zijn gerangschikt. Aan de creditkant zien we hetzelfde. Bij het eigen vermogen is de post Winst 

na belasting minder ‘permanent’ dan het aandelenvermogen en de reserves (van de Winst na belasting moet 

bijvoorbeeld nog dividend afgedragen worden aan de aandeelhouders). Van de schulden op korte termijn is 

Te betalen vennootschapsbelasting de meest korte schuld (deze moet sneller worden betaald dan 

Crediteuren en Bank). Een winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en de kosten 

van een onderneming. Een winst- en verliesrekening heeft altijd betrekking op een bepaalde periode, 

bijvoorbeeld op een jaar of op een maand. Een winst- en verliesrekening van een handelsonderneming kan 

er (in scontrovorm) als volgt uitzien. 

Vwo – Nederland (1) 

De werkwijze bij het samenvatten van een informatieve tekst en van een persuasieve tekst is in grote lijnen 

dezelfde. Het gaat er om alle informatie-elementen in een logisch verband op te nemen. Er is één belangrijk 

verschil: bij een informatieve tekst moet je er vooral voor zorgen dat alle belangrijke informatie wordt 

opgenomen, bij een persuasieve tekst zijn juist de argumenten het belangrijkst. Je moet er dus voor zorgen 

dat die allemaal worden opgenomen. Een samenvatting van een informatieve tekst moet alle belangrijke 

informatie (de informatie-elementen) bevatten. En ook hier geldt: vermeld alleen de hoofdzaken. Teksten 

bevatten vaak informatie die niet echt van belang is. Dat geldt vooral voor reportages. In kranten en 

tijdschriften proberen journalisten hun stukken te verlevendigen door veel concrete, incidentele informatie 

te geven. Dat kunnen actuele gebeurtenissen zijn, maar bijvoorbeeld ook verwijzingen naar een net 

verschenen boek of een pas uitgezonden televisieprogramma. In de samenvatting gaat het niet om wat er 

met een of andere toevallige persoon is gebeurd, het gaat om de algemeen geldende informatie. Een goede 

werkwijze om een samenvatting van een informatieve tekst te maken is de volgende. 

1 Stel het onderwerp van de tekst vast.  

2 Stel vast om wat voor soort tekst het gaat (uiteenzetting, verslag, bericht). 

3 Stel vast wat de hoofdmededeling is. 

4 Verdeel de tekst in een aantal delen door vast te stellen welke alinea's bij elkaar horen, dus hetzelfde 

(deel)onderwerp hebben.  

5 Maak een structuurschema (in grote lijnen).  

6 Zoek per alinea de kernzin(nen). 

7 Probeer verbindingswoorden tussen die kernzinnen te zetten (indien nodig). 

8 Herschrijf de losse zinnen tot een vlot leesbaar geheel. 

In een samenvatting van een persuasieve tekst moeten vooral duidelijk de mening en de argumenten 

worden opgenomen. Daarnaast kunnen andere informatie-elementen nodig zijn. Ook hier is het belangrijk 

eerst goed naar de opbouw van de tekst te kijken.   

Vwo – Nederland (2) 

De discussie is een van de meest voorkomende communicatievormen. Denk maar eens aan de 

actualiteitenprogramma’s of de talloze praatprogramma’s op televisie. Maar ook zelf neem je wel eens deel 

aan discussies. Ook tijdens je vervolgstudie en in de beroepspraktijk zul je vaak met deze gespreksvorm in 

aanraking komen. Discussiëren is een belangrijke vaardigheid. In een discussie leer je voor je eigen mening 

uit te komen en die te verdedigen. Je leert ook te luisteren naar de mening van anderen en hun mening te 

toetsen aan die van jezelf. Uiteindelijk probeer je samen tot een gemeenschappelijk standpunt te komen, 

een oplossing te bedenken of een actieplan te ontwerpen. Onder discussie verstaan we hier dus een 

doelgericht gesprek, dat aan bepaalde regels is gebonden. We onderscheiden twee hoofdtypen.  
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1 Een discussie waarin je je eigen mening geeft, verheldert en eventueel bijstelt op basis van eigen nieuwe 

gedachten en meningen van anderen, heet meningvormend.  Meningvormend kan een discussie zijn over 

vraagstellingen als:  

- hoe kan zinloos geweld worden tegengegaan? 

- Welke grenzen moeten we stellen aan genetische manipulatie? 

- Moet er op school meer aandacht besteed worden aan normen en waarden? 

2 Een discussie die tot een oplossing, een concreet besluit of een actieplan leidt, noemen we 

probleemoplossend.  

- hoe verminderen we de werkdruk in de Tweede Fase?  

- Wat kunnen we doen om onze school milieuvriendelijker te maken?  

Waarschijnlijk zul je in een discussie over problemen die in je omgeving spelen eerder tot een concrete 

oplossing komen dan in een discussie over ver reikende, ingewikkelde kwesties. Van groot belang is in ieder 

geval de instelling waarmee je een discussie voert: het is de bedoeling dat je in een discussie met elkaar 

samenwerkt. Daarom is het in alle gevallen strikt noodzakelijk een ruzietoon te vermijden. Met respect 

luisteren naar anderen is een voorwaarde voor een geslaagde discussie. 

Vwo – Natuurkunde (1) 

Bij een hogere temperatuur bewegen de moleculen sneller. Dat betekent dat er bij temperatuurstijging 

meer botsingen in dezelfde tijd op een oppervlak plaatsvinden én dat elke botsing 'krachtiger'is. De volgende 

veronderstelling, een hypothese, ligt daarom voor de hand: De druk van een gas neemt toe als de 

temperatuur stijgt. Met experiment 1.2 kun je niet alleen kijken of je hypothese aanvaard of verworpen 

moet worden; je kunt ook het precieze verband tussen druk en temperatuur onderzoeken. Je kunt dat 

verband met een grafiek in een diagram of met een formule weergeven. De fransman Louis Joseph Gay-

Lussac heeBij een hogere temperatuur bewegen de moleculen sneller. Dat betekent dat er bij 

temperatuurstijging meer botsingen in dezelfde tijd op een oppervlak plaatsvinden én dat elke botsing 

'krachtiger'is. De volgende veronderstelling, een hypothese, ligt daarom voor de hand: De druk van een gas 

neemt toe als de temperatuur stijgt. Met experiment 1.2 kun je niet alleen kijken of je hypothese aanvaard 

of verworpen moet worden; je kunt ook het precieze verband tussen druk en temperatuur onderzoeken. Je 

kunt dat verband met een grafiek in een diagram of met een formule weergeven. De fransman Louis Joseph 

Gay-Lussac heeft rond 1800 de druk in een vat bij temperaturen tussen -20C en +100 C gemeten. In figuur 

1.30a zie je een diagram van zijn resultaten. Er is sprake van een lineair verband. Gay-Lussac veronderstelde 

dat de druk bij nog lagere temperatuur net zo regelmatig af zou nemen. In het diagram is daarom de lijn 

naar links geëxtrapoleerd. In het diagram zie je dat als aan het eind de temperatuur zou dalen tot ongeveer -

273 C, de druk een denkbeeldige waarde 0 zou hebben. Latere onderzoeken hebben aangetoond dat ook bij 

andere hoeveelheden en bij andere gassen een denkbeeldige druk 0 bij dezelfde temperatuur wordt bereikt. 

Deze temperatuur heeft het absolute nulpunt. Op voorstel van de Engelse natuurkundige Lord Kelvin is er 

een nieuwe temperatuurschaal ingevoerd. Hierin is aan het absolute nulpunt de waarde 0 K (nul kelvin) 

toegekend. Vergeleken met de waarde in C scheelt dat 273,15. Een temperatuur aangeduid in K is een 

absolute temperatuur T. Deze grootheid is een basisgrootheid in het SI en de kelvin is de bijbehorende 

grondeenheid. In figuur 1.30b zijn de meetresultaten van figuur 1.30a nog eens getekend, maar nu uitgezet 

tegen de absolute temperatuur. De conclusies zijn: 

- een verandering tussen twee temperaturen (een x temperatuur) in C en in K is even groot; 

- de grafiek in het p,T-diagram gaat door de oorsprong; er is een recht evenredig verband tussen p en T (de 

absolute temperatuur): p – T. 

Vwo – Natuurkunde (2) 

Een pakje dat je uit je handen laat glippen, valt naar de aarde toe. Dat komt doordat er op dit pakje een 

kracht werkt die gericht is naar het middelpunt van de aarde. Die kracht noemen we de zwaartekracht. Je 

kunt ervoor zorgen dat het pakje niet valt door het vast te pakken of aan een veerunster te hangen. In figuur 

1.11 is de veerkracht op het pakje naar boven gericht. Met zo’n unster kun je bepalen hoe groot de 

zwaartekracht op het pakje is. Hangt het pakje stil dan geldt Fz=Fv en Fv kun je aflezen. De zwaartekracht op 

een voorwerp hangt af van de massa van dat voorwerp. Massa is een eigenschap die te maken heeft met het 

aantal moleculen én het soort moleculen waaruit een voorwerp bestaat. Je kunt de massa van een voorwerp 

rechtstreeks bepalen door het op een schaaltje te leggen van een gelijkarmige balans en met bekende 

massa’s evenwicht te maken. Zie figuur 1.12. In figuur 1.13 zie je de resultaten van een proef waarbij je 

steeds meer blokken van 1,0 kg aan een veerunster hangt. In figuur 1.14 zie je de resultaten in een diagram. 

We noemen zo’n diagram een Fz,m-diagram, vanwege de grootheden die langs de assen staan uitgezet. De 

eerstgenoemde grootheid staat altijd verticaal. Door het trekken van de grafiek (dier een rechte lijn) geef je 
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aan dat bij elke massa een zwaartekracht hoort. Je ziet dat de zwaartekracht op een voorwerp recht 

evenredig is met de massa van een voorwerp: Fz-m. Als de massa van een voorwerp vijf keer zo groot is, 

wordt de zwaartekracht ook vijf keer zo groot. Zie figuur 1.14. Er is dus ook een evenredigheidsconstante die 

we de naam zwaarteconstante g geven. Met de formule Fz=m*g kun je voor elke massa uitrekenen hoe 

groot de zwaartekracht in Nederland is. 


