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Deelonderwerp 1: Deelonderwerp 1: Deelonderwerp 1: Deelonderwerp 1: InleidingInleidingInleidingInleiding    

Vwo-topleerlingen staan voor de lastige keuze of ze de rest van hun middelbare 

schooltijd wel of niet op het gymnasium willen doorbrengen. Al aan het eind van het 

eerste jaar moeten ze kiezen om al dan niet de vakken Grieks en/of Latijn te volgen. 

Ben je op zoek naar een extra uitdaging op taalgebied, of vind je moderne talen, zoals 

Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans wel genoeg? Wanneer dit laatste op jou 

van toepassing is, ben je eerder geneigd om niet voor het gymnasium te kiezen. Het is 

per slot van rekening een extra taal en het neemt veel tijd in beslag. Wat is dan het 

voordeel van het leren van de klassieke talen? Men meent dat het bestuderen van 

klassieke talen je een analyserende blik geeft, die goed van pas komt bij andere talen. 

Een degelijk wetenschappelijk onderzoek is hier echter nooit naar gedaan. Klopt de 

bewering van de leraren eigenlijk wel en hoe komt dit dan?  

Als blijkt dat gymnasiasten door het leren van Latijn echt een beter inzicht in taal 

ontwikkelen, zou dit een motiverende factor kunnen zijn om het vak Latijn te kiezen. 

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen belangrijk zijn voor de docenten, de 

decaan, de ouders en natuurlijk de leerlingen zelf. Misschien gaan wel meer 

leerlingen voor het gymnasium kiezen wanneer blijkt dat er veel voordelen aan het 

Latijn zitten! 

Dit is de aanleiding voor ons om een onderzoek op te zetten over dit onderwerp. We 

bestuderen in dit onderzoek vanuit praktisch oogpunt alleen de invloed van Latijn op 

het taalbegrip en dus niet de invloed van Grieks. Dit doen wij, omdat wij zelf geen 

Grieks meer in ons pakket hebben en er minder leerlingen bij ons op school zijn met 

dit vak. De uitkomst van de test zal cijfers geven die helpen bij het beantwoorden van 

de hoofdvraag, die later in deze inleiding uitgelegd zal worden. 

Het doel van dit onderzoek is om duidelijk in beeld te krijgen of het leren van Latijn 

wel echt invloed heeft op het taalbegrip bij andere talen, in dit geval in het bijzonder 

bij de Nederlandse taal. Dit doen we aan de hand van de volgende hoofdvraag: ‘In 

welke mate hebben gymnasiasten door het leren van Latijn een voorsprong op 

grammatica en woordenschat van de Nederlandse taal ten opzichte van leerlingen 

van het atheneum?’ 

Deze hoofdvraag werken we uit door middel van verschillende deelvragen, die leiden 

tot  een test onder leerlingen. De deelvragen die behandeld worden in dit werkstuk: 

• Wat is taalbegrip? 

• Welke factoren hebben invloed op taalbegrip?  

• Hoe kun je taalbegrip vergroten? 
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• Wat leer je bij het schoolvak Latijn van klas 2 tot en met klas 6? 

• Wat leer je bij het schoolvak Nederlands van klas 2 tot en met klas 6? 

• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de structuur van klassieke 

Latijnse zinnen en die van Nederlandse zinnen? 

• In welke mate komt de manier van leren bij de vakken Nederlands en Latijn 

overeen? 

• Denken gymnasiasten zelf dat ze een voorsprong hebben op het gebied van 

taalbegrip bij Nederlands?  

Allereerst moet duidelijk zijn wat heb begrip taalbegrip inhoudt. We moeten dus een 

duidelijke definitie hiervan geven. Daarnaast schenken wij aandacht aan het verloop 

van de ontwikkeling van het taalbegrip. Dit wordt onderzocht bij de eerste deelvraag.  

Bij de tweede deelvraag onderzoeken we hoe taalbegrip beïnvloed wordt. Als we dit 

weten, kunnen we kijken of dit van invloed is bij gymnasiasten.  

Daarnaast is het van belang om te weten hoe het taalbegrip vergroot kan worden. 

Hiervoor gaan we op zoek naar uiteenlopende oorzaken. 

Daarna volgt een overzicht van wat er in de verschillende jaren van de middelbare 

school wordt geleerd bij de vakken Latijn en Nederlands. Het is van belang om te 

kijken wat de vakken eigenlijk inhouden. Daarom beschrijven wij voor beide vakken 

de onderdelen die het meest aan bod komen en die relevant zijn voor het onderzoek 

dat wij gaan uitvoeren. Bij zowel Nederlands als Latijn behandelen we de grammatica 

en de woordenschat. 

De zesde deelvraag bestaat uit een vergelijking tussen de verschillende talen. We 

kijken dan vooral naar de verschillen en overeenkomsten tussen grammatica en 

zinsbouw van beide talen. Als blijkt dat deze twee talen vergelijkbaar zijn op die 

punten, dan zou dit een verklaring kunnen zijn waarom gymnasiasten Nederlandse 

teksten beter zouden kunnen doorzien. Gymnasiasten oefenen er dan namelijk extra 

mee bij Latijn. 

In de deelvraag die hierop volgt, schenken we aandacht aan de manier van leren bij 

de verschillende talen. Nederlands is onze moedertaal, terwijl je de Latijnse taal 

nauwelijks meer hoort. Hierdoor moeten deze talen op een verschillende manier aan 

de leerlingen geleerd worden.  

De laatste deelvraag is als het ware een controlevraag, die we ook stellen in een test 

die we aan verschillende leerlingen gaan voorleggen. Deze test leggen we alleen voor 

aan de klassen Nederlands en Latijn van klas 2 tot en met klas 6. Door middel van 

deze test willen we het niveau van de Nederlandse grammatica en woordenschat 
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toetsen bij gymnasiasten en leerlingen van het atheneum. We zijn ook benieuwd of 

het gevoel van de leerlingen overeen komt met de uitkomst van ons onderzoek. 

Vandaar deze deelvraag. 

Zelf verwachten wij dat er een verschil in het niveau van gymnasiasten en leerlingen 

van het atheneum uit de test zal komen in het voordeel van de gymnasiasten. Hun 

woordenschat is verder ontwikkeld door de Latijnse oorsprong van veel moderne 

Nederlandse woorden. Ook zijn zij verder op het gebied van grammatica, omdat zij 

daar bij het vak Latijn meer mee te maken krijgen. 

Dit werkstuk is te verdelen in twee delen: een theoretisch kader en een onderzoek.  

We zoeken dus ten eerste naar antwoorden op de deelvragen, opdat er een goede 

basis gevormd wordt voor het houden van het onderzoek. Hierna komt het eigenlijke 

onderzoek aan de orde. De methode van het onderzoek wordt beschreven, de 

hypothese vermeld en de resultaten verwerkt. Uit deze gegevens trekken we 

conclusies, die we bespreken in de discussie.  

Door het beantwoorden van de deelvragen en door de verwerking van de 

onderzoeksresultaten kunnen we dus een antwoord op de hoofdvraag vinden.  

 

Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp 2222.1: .1: .1: .1:     Wat is taalbegrip?Wat is taalbegrip?Wat is taalbegrip?Wat is taalbegrip?    

Taalbegrip is het hebben van inzicht in een taal. Met andere woorden: je snapt hoe 

de taal in elkaar zit en hoe de taal wordt toegepast in de communicatie. Hierbij wordt 

zowel verbale communicatie als schriftelijke communicatie bedoeld. Hoe ouder je 

wordt, hoe beter je taalbegrip wordt. Je hebt dan namelijk steeds meer ervaring met 

deze taal en ontwikkelt er een zeker gevoel voor. Bij taalbegrip kijk je naar het 

verband tussen woorden in een zin en naar wat een zin in zijn geheel betekent. Het 

gaat dus vooral om de grammatica en de woordenschat van een taal.1  

Taalbegrip is iets anders dan tekstbegrip. Dat laatste gaat om de inhoud van een 

tekst. Begrijpend lezen is hier onder andere een onderdeel van. Tekstbegrip laten we 

buiten beschouwing in dit profielwerkstuk. 

 

 

                                                                 

1
 Auteur onbekend, ‘Verloop van de taalontwikkeling,’ z.j.. Geraadpleegd op 16 oktober 2014, 

http://www.taalalert.nl/taalachterstand/verloop-van-de-taalontwikkeling/ 
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Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp 2.22.22.22.2::::    Hoe verloopt de ontwikkeling van het Hoe verloopt de ontwikkeling van het Hoe verloopt de ontwikkeling van het Hoe verloopt de ontwikkeling van het 

taalbegrip?taalbegrip?taalbegrip?taalbegrip?    

Een baby roept eerst alleen wat klanken. Dit zijn willekeurige bewegingen van de 

tong en lippen, die vallen onder de motorische ontwikkeling van het kind. De klanken 

die de baby hoort, probeert hij na te doen. Eén van de vaardigheden die de baby zich 

in deze tijd eigen maakt, is de taalspecifieke klankwaarneming. Tijdens de verwerving 

van deze vaardigheid leren ze welke klankverschillen belangrijk zijn in hun taal, 

bijvoorbeeld het verschil tussen ‘man’ en ‘maan’. Baby’s beschikken over een 

leermechanisme dat klanken kan leren zonder woorden echt te kennen.2 De taal 

waarin je opgevoed wordt, bepaalt dus welke klanken je op latere leeftijd nog wel en 

welke je niet meer van elkaar kan onderscheiden. Tussen de zes en twaalf maanden 

zijn baby’s heel gevoelig voor klanken en kunnen ze alle mogelijke klanken 

herkennen.  

De gevoeligheid voor klanken die niet in de moedertaal voorkomen, neemt door het 

proces van pruning af. Met pruning wordt bedoeld dat eerder gevormde synaptische 

verbindingen in de hersenen weer ongedaan gemaakt worden. Synaptische 

verbindingen koppelen de uiteindes van hersencellen met elkaar. Hoe meer van deze 

verbindingen een kind heeft en hoe sneller deze signalen doorgeven, hoe beter hij 

dingen kan onthouden en begrijpen. Bij pruning is het tegenovergestelde aan de 

hand. Hierbij worden synaptische verbindingen juist verbroken en vergeet hij dingen. 

De baby vergeet in dit geval de klanken die niet in zijn of haar moedertaal 

voorkomen.3 

Mede door de taalspecifieke klankwaarneming leren baby’s hun eerste woordjes. 

Taalvaardigheden beginnen zich te ontwikkelen zo rond de eerste verjaardag van het 

kind. Het aantal synaptische verbindingen in de taalgebieden in de hersenen is dan 

het grootst.  

Tussen de veertiende en tweeëntwintigste maand is er een enorme groei van het 

vocabulaire. Kinderen leren in die periode gemiddeld drie nieuwe woorden per dag. 

In de periode die hierop volgt begint de baby voorzichtig  zinnen te produceren, die 

steeds langer en ingewikkelder worden. Hierbij speelt het taalbegrip een rol. Zonder 

woordenschat kan een baby het verband tussen woorden niet herkennen. Na het 

                                                                 

2
 Benders, A. T. ‘Nature’s distributional-learning experiment: Infants’ input, infants’ 

perception, and computational modeling,’ 2013. Geraadpleegd op 16 september 2014, 
http://dare.uva.nl/document/2/119088 
3
Sevenster, L.A., Pekelharing, B., Grootjen, F.A., Wielink, F. van, Lebbink, G., Moerkerk, D., Kesteren, M. van. 

Hersenen en Leren. Invloed van de omgeving: nature/nurture, Hersenen en taalontwikkeling. Z.p., 2008, p. 108-
109. 
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leren van een aantal basiswoorden verlopen de groei van de woordenschat en het 

taalbegrip dan ook parallel. Deze twee oefenen wederzijds invloed op elkaar uit. Hoe 

meer woorden je kent, hoe meer zinnen je kunt begrijpen en maken. Aan de andere 

kant is het ook zo dat hoe beter je het verband tussen woorden kunt zien, hoe meer 

woorden je zult leren begrijpen. Je kunt ze dan namelijk afleiden uit de context.4 

 

Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp 3333::::    Welke factoren hebben invloed op taalbegrip?Welke factoren hebben invloed op taalbegrip?Welke factoren hebben invloed op taalbegrip?Welke factoren hebben invloed op taalbegrip?    

Een eerste factor die invloed heeft op taalbegrip is aanleg. Dit wordt ook wel de 

nature-kant van de taalontwikkeling genoemd. Wat ligt al vast in de genen van een 

mens?    

Lange tijd kon men slechts speculeren over de eventuele genetische bijdrage aan het 

taalverwervingsproces, maar met de opkomst van moderne moleculaire technieken 

kunnen wetenschappers tegenwoordig individuele genen bestuderen. Tot nu toe 

werden deze technieken vooral gebruikt voor het vinden van genen die de oorzaak 

zijn van taal- en spraakstoornissen bij kinderen en volwassenen. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat er niet één enkele factor voor een stoornis zorgt. In plaats daarvan zijn 

vele genen en hun onderlinge interacties verantwoordelijk voor taalontwikkelings-

stoornissen. Sommige genen hebben een groter effect dan andere. Een voorbeeld 

van een gen met een grote invloed is het gen FOXP2, het eerste gen waarvan ontdekt 

is dat het betrokken is bij een erfelijke taal- en spraakstoornis. Iemand met een 

erfelijke mutatie, een verandering in het DNA, in dit gen heeft ernstige problemen bij 

het in de juiste volgorde rangschikken van spraakklanken. 

Deze mutaties zijn echter zeldzaam. Mutaties in andere genen, zoals CNTNAP2, 

ATP2C2 of CMIP komen vaker voor, maar zij vergroten de kans op taalproblemen 

slechts in lichte mate. 

Hoewel er veel bekend is over mutaties in genen die tot taalproblemen leiden, is er 

nog geen echte verklaring waarom sommige ‘gezonde’ mensen beter of slechter zijn 

in het leren van taal. Het is wel bekend dat sommige genen (zoals het gen CNTNAP2) 

ook invloed hebben op de taalontwikkeling van mensen, zonder een dergelijke 

stoornis te veroorzaken. Er is echter verder onderzoek nodig om uit te zoeken 

waarom sommige mensen een talenknobbel hebben, maar andere mensen niet. Een 

                                                                 

4
 De Bree, E. ‘Wat is het verband tussen woordenschat en taalbegrip? (5 jr),’ z.j.. Geraadpleegd op 7 september 

2014, http://www.ouders.nl/vraagbaken/wat-is-het-verband-tussen-woordenschat-en-taalbegrip-5-jr 
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belangrijke stap in dit onderzoek zou zijn om mensen met een buitengewoon talent 

op taalontwikkeling te onderzoeken.5 

Toch zijn wetenschappers van mening dat niet alleen erfelijke aanleg van invloed is 

op de eigenschappen van een individu, maar dat ook de externe omgeving hierbij een 

grote rol speelt.6 

De nurture-kant van taalontwikkeling, de omgeving waarin een kind opgroeit, vormt 

een tweede zeer belangrijke factor bij de ontwikkeling van het taalbegrip. Armoede, 

slechte leefomstandigheden, onveiligheid en traumatische gebeurtenissen kunnen 

zorgen voor een taalachterstand. Vandaar dat kinderen uit achterbuurten vaak lager 

scoren op school. De cognitieve en psychosociale ontwikkeling van de hersenen 

verloopt dan minder goed.7 Wanneer kinderen opgroeien in stresssituaties wordt 

namelijk een groot deel van hun energie gebruikt om te ‘overleven’. Wanneer hun 

lichaam en geest altijd onder invloed zijn van chronische stress, hebben ze meer 

moeite met rustig nadenken en het oplossen van problemen. Het wordt voor hen 

daardoor lastiger om nieuwe informatie tot zich te nemen en nieuwe vaardigheden 

te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de taalontwikkeling en de capaciteit om logisch te 

redeneren.8  

Onder de nurture-kant van taalontwikkeling valt ook de manier waarop een kind is 

opgevoed. Wanneer de ouders sterk overtuigd zijn van bijvoorbeeld een bepaalde 

godsdienst of een politieke partij, dan wordt dit, zowel bewust als onbewust, 

doorgegeven aan het kind. Leest hij een nieuwe tekst, dan spelen meningen en 

overtuigingen al een rol voordat de zinnen volledig in de hersenen zijn verwerkt. In 

plaats van dat mensen een zin eerst zorgvuldig lezen en daarna pas oordelen, 

reageren de hersenen zeer snel op een gevoelsmatige manier, dit al binnen 200 

milliseconden. Deze reactie beïnvloedt de verdere zinsverwerking.9 

                                                                 

5
Kucera, K., Fisher, S. ‘Zijn er genen die zorgen dat sommige mensen beter zijn in het leren en spreken van 

talen?,’ z.j. Geraadpleegd op 24 september 2014, http://www.mpi.nl/q-a/vragen-en-antwoorden/wat-hebben-
genen-te-maken-met-taal-zijn-er-genen-die-zorgen-dat-sommige-mensen-beter-zijn-in-het-leren-en-spreken-
van-talen 
6
 Auteur onbekend. ‘Gender and genes play an important role in delayed language development. Hereditary 

factors,’ 2014. Geraadpleegd op 23 september 2014, 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=240&trg=Content_6897&Main_6664=6894:0:25,7556:1:0:0:::0:0&C
ontent_6897=6729:109150::1:6896:1:::0:0 
7
 Auteur onbekend. ‘Risicofactoren in de taalontwikkeling,’ 2008. Geraadpleegd op 23 september 2014, 

http://educatie-en-school.infonu.nl/diversen/26207-risicofactoren-in-de-taalontwikkeling.html 
8
 Auteur onbekend. ‘Effects of Complex Trauma. Cognition,’ 2011. Geraadpleegd op 23 september 2014, 

http://www.nctsn.org/trauma-types/complex-trauma/effects-of-complex-trauma 
9
 Van Berkum, J., Holleman, B., Nieuwland, M., Otten, M., Murre, J. ‘Right or wrong? The brain's fast response 

to morally objectionable statements,’ 2009. Geraadpleegd op 23 september 2014, 
http://www.ru.nl/algemeen/zoeken/@742887/persoonlijke/  
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Een derde factor is meer algemeen en heeft niet alleen invloed op de 

taalontwikkeling, maar ook op de rest van de ontwikkeling van het brein. Deze factor 

is voeding. De juiste voeding is vooral belangrijk nadat de baby stopt met melk 

drinken van de moeder. Ondervoeding en tekorten aan jodium, ijzer en foliumzuur 

kunnen beperkend zijn in de ontwikkeling van de functies van de hersenen. Ook blijkt 

uit onderzoek dat zink, vitamine B12 en Omega 3 (meervoudig onverzadigde 

vetzuren) belangrijk kunnen zijn in de hersenontwikkeling van het kind. De genoemde 

nutriënten spelen dus ook een rol in de taalontwikkeling van het kind en tekorten in 

deze voedingsstoffen kunnen er voor zorgen dat een kind een minder goede 

taalontwikkeling heeft.10 

Een vierde factor is het verband tussen de tijd die besteed is aan praten met een kind 

en de grammatica en woorden die het kind beheerst, waar we verder op ingaan bij 

deelonderwerp 4. Tijdens het tweede en het derde levensjaar verloopt de groei van 

het vocabulaire van een kind evenredig met de hoeveelheid tijd die de ouders 

besteden aan praten met het kind. Vanaf het vijfde levensjaar hangen de toename 

van de woordenschat en de kwaliteit van het onderwijs nauw samen. Hoe meer tijd 

er wordt besteed aan het vergroten van de woordenschat, hoe meer het kind 

daarvan onthoudt en hoe meer deze daadwerkelijk groeit.11  

Uit deze laatste factor blijkt dat kinderen die meer worden voorgelezen een grotere 

woordenschat en zo dus ook een beter taalbegrip ontwikkelen. Geldt dit dan ook 

voor gymnasiasten, omdat zij tijdens de lessen Latijn veel met grammatica en het 

uitbreiden van hun woordenschat bezig zijn? 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat bij basisschoolkinderen vrij lezen een 

positieve invloed heeft op de taalontwikkeling. De Amerikaanse onderzoeker Stephen 

Krashen heeft veel van dit onderzoek samengebracht in zijn boek The Power Of 

Reading. Hij vergeleek vierenvijftig wetenschappelijke studies naar de scores op 

begrijpend lezen van scholen die vrij lezen op het programma hadden en scholen die 

niet aan vrij lezen deden. Uit eenenvijftig van die vierenvijftig onderzoeken bleek dat 

de leerlingen op de vrij-lezen-scholen beter dan of minstens even goed scoorden als 

de leerlingen op de andere scholen. Het onderzoek laat een duidelijk verband zien 

tussen lezen en schrijven, maar hoe dat verband tot stand is gekomen, is minder 

duidelijk. Volgens Krashen is het effect te verklaren doordat lezers zich onbewust 

                                                                 

10
 Auteur onbekend. ‘Nutrition and Cognitive Development in Young Children,’ 2014. Geraadpleegd op 30 

september 2014, http://www.medindia.net/patients/lifestyleandwellness/nutrition-and-cognitive-
development-in-young-children.htm 
11

 Sevenster, L.A., Pekelharing, B., Grootjen, F.A., Wielink, F. van, Lebbink, G., Moerkerk, D., Kesteren, M. van. 
Hersenen en Leren. Invloed van de omgeving: nature/nurture, Hersenen en taalontwikkeling. Z.p., 2008, p. 108-
109. 
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allerlei aspecten van de geschreven taal eigen maken. Ze lezen veel goed 

geformuleerde zinnen en raken op die manier vertrouwd met de correcte 

grammatica, spelling en interpunctie van de taal.12  

 

Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp 4444::::    Hoe kun jeHoe kun jeHoe kun jeHoe kun je    hethethethet    taalbegrip vergrotetaalbegrip vergrotetaalbegrip vergrotetaalbegrip vergroten?n?n?n?    

Voor jonge kinderen tussen de 2,5 tot 4 jaar blijken interactieve voorleessessies te 

helpen om hun taalbegrip te verbeteren. Bij zo’n voorleessessie is het van belang dat 

het kind wordt betrokken bij het voorlezen en dat het kind zelf nadenkt over wat er 

gezegd wordt. Hoe meer taal het kind hoort, des te meer hij in staat zal zijn om de 

verbanden in de zinnen te herkennen. Als je als kind veel bent voorgelezen, zou je 

volgens deze theorie dus een redelijk goed taalbegrip moeten hebben. In hun 

masterthesis hebben M.R.P Bosma en L. van Gemmert, beiden student Sociale 

Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, dit bewezen. Jonge kinderen werd 

eerst een test afgenomen, waarna ze een interactieve voorleessessie volgden. 

Vervolgens werd er nogmaals een test afgenomen bij de kinderen. Na de 

voorleessessie scoorden ze beduidend hoger dan ervoor.13 

Wat zijn verdere manieren om een beter taalbegrip te ontwikkelen? Oefenen, 

oefenen, oefenen! Hoe meer een kind zelf leest, schrijft en luistert, des te meer 

algemene kennis hij krijgt. Door te leren over veel verschillende onderwerpen breidt 

hij zijn woordenschat uit. Deze kennis gebruikt hij bij de volgende tekst die hij over 

dat onderwerp leest. Door zijn voorkennis te activeren, begrijpt hij het verhaal 

eerder. Hij voorspelt dan als het ware wat er gezegd zou kunnen worden.   

Bij het vak Nederlands op school wordt dit getoetst bij het onderdeel tekstverklaren. 

Na het lezen van teksten moeten de leerlingen vragen beantwoorden zoals ‘Wat is de 

hoofdgedachte van deze tekst?’ en ‘Wat is het doel van de auteur?’ Hiermee wordt 

getoetst of ze de tekst echt goed begrepen hebben. Door het beantwoorden van 

deze vragen is de leerling zich extra bewust van de strekking van het verhaal en leert 

het om de verbanden te leggen.14 

                                                                 

12
 Broekhof, K. ‘Meer lezen, beter in taal. Effecten van lezen op de taalontwikkeling,’ 2011. Geraadpleegd op 14 

oktober 2014, http://www.siob.nl/media/documents/Meer-lezen-beter-in-taal-3e-druk.pdf 
13

 Bosma, M.R.P en Van Gemmert, L. ‘Het effect van interactief voorlezen en executieve functies op de 
ontwikkeling van taalbegrip bij kinderen van 2,5 tot 4 jaar,’ 2012. Geraadpleegd op 7 september 2014, 
http://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/252294/Masterthesis%20Bosma,%20MRP-
3339157%20en%20Gemmert,%20L%20van-3378624.pdf?sequence=1 
14

 Logsdon, A. ‘Top 5 Tips to Improve Your Reading Comprehension,’ 2014. Geraadpleegd op 7 september 2014, 
http://learningdisabilities.about.com/od/instructionalmaterials/tp/rdgcompretensn.htm  
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Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp 5555::::    Wat leer je bij Wat leer je bij Wat leer je bij Wat leer je bij het het het het schoolschoolschoolschoolvak vak vak vak Latijn van klas Latijn van klas Latijn van klas Latijn van klas tweetweetweetwee    tot tot tot tot 

en met en met en met en met klas zesklas zesklas zesklas zes????    

Gymnasiasten leren van klas twee tot en met zes de belangrijkste en meest 

voorkomende Latijnse grammatica. De leerling leert alle werkwoordsvormen en 

naamwoorden. Ieder naamwoord staat in naamvallen. Die zijn te onderscheiden in 

mannelijk, vrouwelijk en onzijdig, enkelvoud en meervoud. De naamvallen die het 

Latijn kent zijn de nominativus, genitivus, dativus, accusativus en ablativus.  

De nominativus is het onderwerp van de zin en hoort bij een werkwoord. In de derde 

klas leer je wat een naamwoordelijk gezegde is en dat het naamwoordelijk deel van 

het gezegde in de nominativus staat. Het geeft een eigenschap aan bij het onderwerp 

van de zin. Dit gaat met behulp van een koppelwerkwoord zoals ‘zijn’.  

Een voorbeeld ter illustratie:  ‘Puer bonus est’. Dat betekent ‘De jongen is goed’. Puer 

(=de jongen) is het onderwerp, dus hij staat in de nominativus. Het is mannelijk en 

enkelvoud. Wat hij is, het naamwoordelijke deel van het gezegde, staat ook in de 

nominativus enkelvoud mannelijk: servus (=slaaf). Je ziet dat dit congrueert. Het 

koppelwerkwoord is est (=is). Dit staat in de derde persoon enkelvoud, omdat de 

jongen een ‘hij’ is.  

Af en toe gebruikten de Romeinen ook de vocativus. Dit is de aanspreekvorm. Een 

voorbeeld hiervan is ‘O, mijn geliefde!’ Dit komt voor als de auteur iemand 

rechtstreeks aanspreekt.  

De genitivus kent veel functies. De belangrijkste daarvan is de bijvoeglijke bepaling. 

Deze kent vier mogelijkheden:  

1) De genitivus van bezit, die het vaakst voorkomt, staat in zinnen als ‘het huis 

van de vrouw’. De vrouw staat dan in de genitivus. 

2) De subjectsgenitivus. Een voorbeeld: ‘de angst van Caesar’. Caesar is hier het 

onderwerp van de zin. Je zou ook kunnen zeggen: ‘de angst voor Caesar’. 

In het Latijn staat Caesar in dit geval in de genitivus, omdat hij de angst voelt. 

3) De objectsgenitivus is het tegenovergestelde van de subjectsgenitivus. Caesar 

is nu juist het lijdend voorwerp. ‘Hij is bang voor Caesar.’ Als je die zin 

vervormt, wordt het ‘de angst voor Caesar’. Hier staat Caesar wederom in de 

genitivus, maar heeft hij een andere functie. Hij is niet bang, maar anderen zijn 

juist bang voor hem.  

4) De genitivus van geheel. Dit komt niet voor in het Nederlands, maar wel in 

andere Romaanse talen zoals het Frans en het Spaans. Wij zeggen bijvoorbeeld 
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‘Hij drinkt een glas wijn.’ In het Latijn zou er staan ‘poculum vini’, letterlijk 

vertaald: ‘een glas van wijn’. Hierbij is poculum (een glas) het deel van het 

geheel van vini (wijn). De wijn staat hier in de genitivus. 

De genitivus komt ook voor na bepaalde werkwoorden en als aanvulling bij 

bijvoeglijke naamwoorden. Je moet er bij sommige werkwoorden rekening mee 

houden dat er een woord in de genitivus mee verbonden is. Dit zou je kunnen 

vergelijken met een voorzetselvoorwerp in het Nederlands.  

De dativus wordt vaak gebruikt als meewerkend voorwerp. Hier kun je echter niet 

altijd zomaar van uitgaan, want in combinatie met het werkwoord ‘zijn’ kan het ook 

bezit uitdrukken. Hier moet je dus goed op letten in een tekst. Het huis is aan de 

jongen = De jongen heeft een huis. Evenals de genitivus wordt de dativus gebruikt na 

bepaalde bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden.  

De accusativus heeft over het algemeen heeft een functie van lijdend voorwerp, 

ofwel object. Verder kan het voorkomen als bijwoordelijke bepaling van tijdsduur en 

afstand. De accusativus kan ook een richting aangeven. Vanzelfsprekend komt de 

accusativus ook voor na bepaalde werkwoorden. Daarnaast is er een speciale 

constructie, de Accusativus cum Infinito. Deze constructie vormt in het Nederlands 

een bijzin waarbij de accusativus de rol speelt van onderwerp en de infinitief de 

persoonsvorm is. Natuurlijk komt de accusativus ook voor na een aantal 

voorzetsels.15 

De ablativus wordt gebruikt als bijwoordelijke bepaling. Net zoals in het Nederlands 

heeft deze veel functies. De ablativus komt ten eerste voor als middel, bijvoorbeeld 

‘met een zwaard’. Daarnaast kan het ook een reden geven waarom iets gebeurt, of 

een wijze waarop het gebeurt. De ablativus geeft ook de tijd of plaats aan. Daarnaast 

staat de woordgroep waarmee vergeleken wordt in een vergelijkende zin in de 

ablativus. Een voorbeeld hiervan is ‘Nihil rarius est perfecto oratore.’ 

Het onderstreepte woord staat in de comparativus, waardoor je weet dat er een 

vergelijking komt. Je weet nu dat het woord ‘dan’ in de vertaling voor moet komen. 

Je gaat op zoek naar woorden in de ablativus. Dat zijn perfecto oratore. De vertaling 

wordt dan: ‘Niets is zeldzamer dan een volmaakte redenaar.’ Ten slotte komt ook de 

ablativus voor na een aantal werkwoorden en voorzetsels.16
 

                                                                 

15
Jans, E., Hupperts, C. Fortuna. Leeuwarden, 2006, p.38-47. 

16
 Jagers, J. ‘Latijnse syntaxis: De naamvallen,’ z.j.. Geraadpleegd op 25 september 2014, 

http://www.stilus.nl/oudheid/wdo/grammati/latijn/naamval.html 
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Bij iedere Latijnse zin die je vertaalt, moet je eerst vaststellen wat de persoonsvorm 

is. Vervolgens kijk je welke woorden bij elkaar horen en welke functie ze hebben in de 

zin. Welk woord is het onderwerp, welke woorden vormen de bijwoordelijke 

bepaling? Door jezelf deze vragen te stellen, leer je kritisch te kijken naar een zin en 

naar de woorden apart. Bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden die 

bij elkaar horen, congrueren in geslacht, naamval en getal.  

Je moet dus precies het verband tussen de woorden begrijpen om tot een goede 

vertaling te komen. Dat is voor ons als Nederlanders extra moeilijk, omdat deze 

naamvallen niet voorkomen in onze (huidige) moedertaal. Het is even wennen om 

niet klakkeloos de woordjes te vertalen en ze in dezelfde volgorde over te nemen. De 

functie van woorden wordt in het Nederlands namelijk vaak bepaald door de 

volgorde waarin ze staan. Iedereen weet dat in een zin als ‘De jongen koopt een huis’, 

‘de jongen’ het onderwerp is en ‘koopt’ de persoonsvorm.  

‘De meester slaat de slaaf’ is toch iets heel anders dan ‘de slaaf slaat de meester’. In 

het Latijn gaat dit niet op. In de zin ‘Servum dominus castigat’ staan de woorden in de 

volgorde van ‘De slaaf slaat de meester’. De slaaf staat echter in de accusativus, dus 

dat is het lijdend voorwerp. De heer, dominus, is in deze zin het onderwerp en 

castigat de persoonsvorm. Je komt dan tot de vertaling ‘De meester slaat de slaaf’. Je 

zou dus misleid kunnen worden als je niet op de naamvallen let. De kritische en 

ontledende blik, die een leerling ontwikkeld bij het schoolvak Latijn, kan ook 

toegepast worden op Nederlandse zinnen.   

 

Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp 6666: W: W: W: Wat leer je bij at leer je bij at leer je bij at leer je bij het het het het schoolschoolschoolschoolvak vak vak vak Nederlands van klas Nederlands van klas Nederlands van klas Nederlands van klas 

tweetweetweetwee    tot en mettot en mettot en mettot en met    klas zes?klas zes?klas zes?klas zes?    

In dit deelonderwerp komen de onderdelen van het vak Nederlands aan bod die 

relevant zijn voor de vergelijking met het Latijn.  

    

TekstverklarenTekstverklarenTekstverklarenTekstverklaren 

Het vak Nederlands bestaat uit meerdere onderdelen. Het onderdeel dat getoetst 

wordt op het centraal examen is tekstverklaren. De leerling krijgt teksten die hij moet 

analyseren. De leerling krijgt vragen die toetsen of de leerling de tekst goed 

geïnterpreteerd heeft. Al vanaf de eerste klas heeft hij daar veel mee geoefend. Ieder 

jaar komt het weer terug, opdat er een goed niveau opgebouwd wordt. 

Tekstverklaren vormt daardoor een zeer belangrijk onderdeel van de Nederlandse 
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taal. De leerling moet onder andere de verschillende tekstdoelen met de bijpassende 

tekstsoorten en -vormen kunnen onderscheiden.  

Daarnaast is het van belang dat hij het onderwerp en de hoofdgedachte van de tekst 

en van verschillende tekstgedeeltes kan formuleren. Een tekst bestaat uit 

verschillende alinea’s, die een samenhangend geheel vormen. Je moet dus ook de 

relatie tussen de verschillende tekstgedeeltes kunnen benoemen. Daarbij moet je 

vooral letten op signaalwoorden. Deze signaalwoorden geven bijvoorbeeld een 

tegenstelling, opsomming, oorzaak, conclusie, reden of voorwaarde aan.  

Naast het kunnen herkennen van functies en verbanden, is het ook belangrijk om 

tussen de regels door te kunnen lezen. Niet alles staat letterlijk in teksten. Er is veel 

informatie die niet expliciet wordt genoemd, maar wel wordt geïmpliceerd. Daar 

worden ook vragen over gesteld, zoals de mening of opvatting van de schrijver. 

Tekstverklaren is dus een combinatie van de vaardigheden analyseren en 

interpreteren.17 

ArgumenterenArgumenterenArgumenterenArgumenteren    

Argumentatieve vaardigheden zijn ook verplichte leerstof. Dit is een kwestie van 

analyseren, beoordelen en presenteren. Het eerste, analyseren, is van toepassing bij 

betogen. Bij betogende teksten moet de leerling het standpunt en de bijbehorende 

argumenten kunnen onderscheiden en beoordelen. Noemt de schrijver vooral 

objectieve of subjectieve argumenten? Er zijn verschillende soorten argumentaties, 

die ook weer te herkennen zijn door signaalwoorden. 

De tweede kwaliteit die een leerling moet ontwikkelen, is het beoordelen van een 

betoog. Niet alle betogen zijn van degelijke wetenschappelijke kwaliteit, dus je mag 

niet zomaar alles voor waar aannemen. Het is dus nodig om de samenhang tussen de 

argumenten, die bij het standpunt horen, te controleren. Daarnaast moet 

gecontroleerd worden of de feiten die genoemd worden in de tekst niet vervalst zijn. 

Helaas wordt er nog af en toe gesjoemeld met wetenschappelijke gegevens. Denk 

maar aan de recente berichten over hoogleraren die hun artikelen vullen met valse 

gegevens.  

Er komen ook regelmatig drogredenen voor in teksten. Een drogreden is een fout in 

een argumentatie. De redenering komt op het eerste oog aannemelijk over, maar is 

dat eigenlijk niet. De leerlingen moeten de drogredenen herkennen in teksten en 

                                                                 

17
 College voor Examens, ‘Nederlands VWO, syllabus centraal examen 2013,’ juni 2011. Geraadpleegd op 6 

oktober 2014, http://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-nederlands-vwo-
2013/2013/vwo/f=/syllabus_nederlands_vwo_2013_20110620.pdf 
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kunnen benoemen welke fout het is. Er zijn meerdere soorten argumentatiefouten 

die gemaakt kunnen worden. Voorbeelden van argumentatiefouten zijn: een onjuist 

beroep op causaliteit, een verkeerde vergelijking, een overhaaste generalisatie, een 

cirkelredenering en een vals autoriteitsargument.18 

GrammaticaGrammaticaGrammaticaGrammatica    

Vooral in de onderbouw wordt het onderdeel grammatica uitgebreid behandeld in de 

lessen Nederlands. Dit onderdeel kent veel onderwerpen, maar veruit het grootste 

onderdeel is de zinsontleding. Het ontleden van een zin kan redekundig en 

taalkundig.  

Bij redekundig ontleden verdeel je de zin in zinsdelen en geef je elk zinsdeel een 

naam naar de functie die het zinsdeel uitvoert. Voorbeelden van redekundige 

zinsdelen zijn: het onderwerp, het lijdend voorwerp, het meewerkend voorwerp, de 

bijwoordelijke bepaling, enzovoorts. Bij het redekundig ontleden benoem je ook de 

werkwoorden in een zin. Voorbeelden van dit soort benoemingen zijn: de 

persoonsvorm, het voltooid deelwoord, het tegenwoordig deelwoord, enzovoorts. 

Aan de andere kant kun je een zin taalkundig ontleden. Je kijkt dan niet naar de 

functie van het zinsdeel in de zin, maar naar de woordsoort van het zinsdeel. 

Voorbeelden van taalkundige zinsdelen zijn: werkwoorden, zelfstandige 

naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, bijwoorden, lidwoorden, telwoorden, 

voegwoorden, enzovoorts. 

Beide vormen van zinsontleding komen terug in het eerste gedeelte van de test voor 

de leerlingen. 

    

Spellen en formulerenSpellen en formulerenSpellen en formulerenSpellen en formuleren    

Schriftelijke taalvaardigheid is ook een onderdeel van het vak Nederlands. Ook al 

wordt schrijven tegenwoordig steeds meer met de computer en in de vorm van e-

mails gedaan, moeten leerlingen zelf brieven van een goede kwaliteit kunnen 

schrijven. Of het nou gaat om een sollicitatiebrief, een klachtenbrief, of een 

wetenschappelijk artikel, correct taalgebruik is belangrijk. Niets maakt een minder 

professionele indruk dan een brief vol fouten in spelling en formulering.  

                                                                 

18
 Auteur onbekend, ‘Drogredenen: de verschillende soorten drogredenen,’ 17 mei 2012. Geraadpleegd op 3 en 

11 november 2014, http://educatie-en-school.infonu.nl/taal/97660-drogredenen-de-verschillende-soorten-
drogredenen.html 
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In de module spellen ga je in op het woordniveau van onze taal. Net als bij het Latijn 

leer je hoe je werkwoorden in de tegenwoordige tijd en in de verleden tijd moet 

vervoegen. Die vervoegingen zijn natuurlijk wel wat makkelijker om te leren dan in 

het Latijn, aangezien het onze moedertaal is. Toch vinden veel leerlingen het een 

moeilijk onderdeel. Wanneer is de persoonsvorm bijvoorbeeld ‘vind’ en wanneer is 

het ‘vindt’?  

Net als de Romeinen kennen wij onregelmatige werkwoorden. Daarvan kennen wij 

twee soorten: werkwoorden die in alle tijden onregelmatig zijn, zoals het werkwoord 

‘zijn’, en werkwoorden die in de tegenwoordige tijd regelmatig zijn, maar in de 

verleden tijd onregelmatig zijn. In het laatste geval gaat het om de zogenaamde 

sterke werkwoorden. Als je de normale regels zou volgen, zou je ‘ik loop – ik loopte’ 

schrijven. ‘Lopen’ is echter een sterk werkwoord: de vervoeging is ‘ik liep’. De 

moeilijkheid van de sterke werkwoorden is dat de stam van de verleden tijd verschilt 

per woord. Deze moet je allemaal afzonderlijk leren. Bij het schoolvak Latijn heb je 

ook de zogenaamde ‘stamtijden’, waarbij hetzelfde principe geldt als bij de sterke 

werkwoorden. De afwijkende verleden tijden moet je ook hier uit je hoofd leren. 

Naast werkwoorden leer je in de module formuleren en spellen ook over het 

schrijven van zelfstandig naamwoorden. Zo kom je te weten dat wij Nederlanders 

echte aaneenschrijvers zijn. Samenstellingen worden vaak aan elkaar geschreven. Als 

dit de uitspraak belemmert, maken we gebruik van verbindingsstreepjes. Bij het 

aaneenschrijven komen nog meer problemen voor. Zo komt er bij sommige 

samenstellingen een tussen-n of een tussen-s en bij sommige niet.  

Zelfstandige naamwoorden gaan niet, zoals in het Latijn, volgens naamvalrijtjes. 

Iedereen weet hoe je het meervoud van gewone zelfstandig naamwoorden moet 

schrijven. Er zijn hierbij echter wat speciale gevallen. Het Nederlands heeft een 

aanzienlijk aantal woorden geleend uit het Latijn. Het meervoud van deze woorden 

ziet er hetzelfde uit als in het Latijn. Latijnse leenwoorden, zoals ‘centrum’ en 

‘museum’, krijgen een meervoud op –a: ‘centra’ en ‘musea’. Dit zijn oorspronkelijk 

onzijdige woorden. Mannelijke zelfstandig naamwoorden op –us krijgen in het Latijn 

een meervoud op –i. In het Nederlands is dat dus ook zo. Het meervoud van ‘musicus’ 

is dus ‘musici’. Ten slotte heb je nog de vrouwelijke woorden op –a met een 

meervoud op –ae: ‘collega’, ‘collegae’.  

In de module formuleren dien je op twee niveaus stijlkwesties te onderzoeken. Ten 

eerste kijk je naar stijlfouten op woordniveau, waarbij je naar specifieke woorden in 

een zin kijkt die onjuist zijn gebruikt of gevormd. Logischerwijs kijk je daarna naar 

stijlfouten op zinsniveau. Je moet dan denken aan zinnen die verkeerd zijn 

geformuleerd, wat vaak voorkomt als de zinnen heel lang of ingewikkeld zijn.  
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VVVVaardighedenaardighedenaardighedenaardigheden    

Bij het vak Nederlands gaat het niet alleen om teksten lezen en schrijven. De 

mondelinge taalvaardigheid is tevens een belangrijk onderdeel bij het vak 

Nederlands. Deze bestaat uit discussiëren, debatteren en presenteren. Vooral 

presenteren wordt regelmatig geoefend tijdens de lessen. Bij deze presentaties wordt 

gelet op het taalgebruik van de leerling. De inhoud van de presentatie bevat vaak 

onderdelen uit de literatuurgeschiedenis of het gaat over romans die de leerling 

gelezen heeft. 

Het vak Nederlands op het voortgezet onderwijs is dus erg veelzijdig. Aan de ene kant 

leer je veel schriftelijke vaardigheden, zoals lezen en schrijven. Leesvaardigheid wordt 

getoetst op het eindexamen en iedere leerling moet een aantal boeken gelezen 

hebben. Ook moeten leerlingen verschillende soorten teksten leren schrijven, van 

betogen tot uiteenzettingen. Aan de andere kant leert de leerling mondelinge 

taalvaardigheid, zoals het geven van goede presentaties en het voeren van debatten. 

Een taal is zeker niet alleen maar woordjes en grammatica leren, hoewel dat 

natuurlijk wel de basis is om de vaardigheden goed te kunnen beheersen.    

    

DeelDeelDeelDeelonderwerponderwerponderwerponderwerp    7777: : : : Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussenWat zijn de overeenkomsten en verschillen tussenWat zijn de overeenkomsten en verschillen tussenWat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen    dededede    

structustructustructustructuur van klassieke zinnen enur van klassieke zinnen enur van klassieke zinnen enur van klassieke zinnen en    die van Nederlandse zinnendie van Nederlandse zinnendie van Nederlandse zinnendie van Nederlandse zinnen????    

Gekeken naar de Latijnse naamvallen, die uitgelegd zijn in het vijfde deelonderwerp, 

valt te concluderen dat Latijn een complexe taal is. In de loop van de tweede eeuw 

voor Christus. werd het Latijn een literaire taal. De zinsbouw werd systematischer en 

de afstand tot de omgangstaal, het Latijn dat het volk onderling met elkaar sprak, 

nam hierdoor toe. In de eerste eeuw voor Christus werd er veel geschreven in 

klassiek Latijn, het Latijn dat gymnasiasten tegenwoordig nog steeds leren op school. 

Dit wordt ook wel het Gouden Latijn genoemd. De bekendste Romeinse schrijvers uit 

die tijd zijn Marcus Tullius Cicero en Julius Caesar. 
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Vanaf de tweede helft 

van de eerste eeuw na 

Christus  gingen auteurs, 

zoals geschiedschrijver 

Publius Cornelius Tacitus, 

een iets andere vorm van 

het klassieke Latijn 

gebruiken. Deze vorm 

had kleine afwijkende 

stijlkenmerken.19
 

 

Landen in Europa waar Romaanse talen worden gesproken.
20 

Het klassieke Latijn heeft de basis gelegd voor de 

Romaanse talen. De meest gesproken Europese 

Romaanse talen zijn het Italiaans, Frans, Spaans, 

Portugees en Roemeens.21          

Het Nederlands heeft daarentegen een heel andere 

oorsprong. Het is een Germaanse taal, net zoals het 

Duits, Engels, Zweeds, Noors en Deens. Algemeen 

wordt aangenomen dat deze Germaanse talen zijn 

voortgekomen uit een gemeenschappelijke Indo-

Europese vooroudertaal. Rond de tweede eeuw voor 

Christus werd in Denemarken al Germaans gesproken 

en in de eerste eeuw voor Christus breidde het zich uit 

naar het noorden en het zuiden. Het Germaans telde 

toentertijd nog als één taal met verschillende 

dialecten.22 In de loop van de tijd ontstond hieruit het 

Nederfrankisch, dat de basis legde voor de Nederlandse 

taal zoals wij die nu kennen.23        

                                                                 

19
 Auteur onbekend. ‘Latijn,’ 2014. Geraadpleegd op 17 november 2014, 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn#Klassiek_Latijn  
20

 Koryakov, Y. ‘De Romaanse talen in Europa gedetailleerd,’ 2007. Geraadpleegd op 23 oktober 2014, 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Romaanse_talen#mediaviewer/File:Romance_20c_en.png 
21

 Auteur onbekend. ‘Europese talen,’ 2014. Geraadpleegd op 23 oktober 2014, 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_talen#Romaanse_talen 
22

 Auteur onbekend. ‘Germaanse talen,’ 2014. Geraadpleegd op 17 november 2014, 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Germaanse_talen  
23

 Auteur onbekend. ‘Nederlands,’ 2014. Geraadpleegd op 17 november 2014, 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands  

24 
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WoordenschatWoordenschatWoordenschatWoordenschat24 

Door de verschillen in de oorsprong van de taal en het gebied waar de taal wordt 

gesproken, verschillen het Latijn en het Nederlands vanzelfsprekend ook op het 

gebied van woordenschat en grammatica. Toch zijn er ook overeenkomsten te 

noemen. In de volgende alinea’s volgt een analyse van de overeenkomsten en 

verschillen van het Latijn en het Nederlands, gekeken naar de woordenschat en de 

grammatica. Dit zijn ook de twee onderdelen die bij de latinisten en 

atheneumleerlingen in de naderende test getoetst worden.  

Ten eerste verschillen de Latijnse woorden compleet van de Nederlandse woorden. 

Dit zal niemand verbazen. Elke taal heeft een andere oorsprong en woorden 

ontwikkelen zich constant, zodat vaak niet te zeggen is hoe woorden eigenlijk tot 

stand zijn gekomen. Het is dus moeilijk om een algemene overeenkomst op het 

gebied van woorden tussen het Latijn en het Nederlands te vinden. De twee talen 

hebben simpelweg compleet andere manieren van het vormen en vervoegen van 

woorden.  

Toch zijn er woorden die zowel in het Latijn als in het Nederlands voorkomen. De 

Romeinen zijn immers in het zuiden van ons land geweest, waardoor ze invloed 

hebben uitgeoefend op onze taal. Het Nederlands kent veel Latijnse leenwoorden en 

woorden die gebaseerd zijn op Latijnse woorden. Een aantal bekende voorbeelden 

van de talrijke leenwoorden zijn audio, aquarium, datum, duo, museum en video. 

Deze overeenkomst in de Latijnse en Nederlandse taal kunnen we gebruiken in de 

test: doordat de gymnasiast kennis heeft van het Latijn, zou hij Latijnse leenwoorden 

in het Nederlands kunnen herkennen of kunnen afleiden uit het Latijn. Hierover 

wordt meer verteld in de komende onderdelen van dit profielwerkstuk. 

Toch gingen de Romeinen heel anders om met naamwoorden dan wij doen. Het 

geslacht van een woord in het Latijn speelt een belangrijkere rol dan in het 

Nederlands het geval is. Dit heeft te maken met de uitgangen van het Latijn. Een 

bijvoeglijk naamwoord moet qua geslacht overeenkomen met het zelfstandig 

naamwoord waar het bij hoort. Dit kan alleen als je weet welk geslacht een woord 

heeft. In het Nederlands maken we natuurlijk ook gebruik van het geslacht van een 

woord, maar dit gebeurt in mindere mate en vooral onbewust. Wanneer je in het 

Nederlands bijvoorbeeld een betrekkelijk voornaamwoord gebruikt, moet je het 

                                                                 

24
 Auteur onbekend. ‘De hedendaagse verspreiding van Germaanse talen in Europa,’ 2014. Geraadpleegd op 17 

november 2014, http://nl.wikipedia.org/wiki/Germaanse_talen#Taal-_en_cultuurgebied_in_Europa 
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geslacht van het antecedent weten, het woord waar het betrekkelijk voornaamwoord 

op terugslaat. Een drietal voorbeelden ter verduidelijking: 

1) De jongen, die gisteren de toets heeft gemaakt, heeft een onvoldoende. 

In deze zin slaat het betrekkelijk voornaamwoord ‘die’ terug op ‘de jongen’. 

‘De jongen’ is een mannelijk woord en bij een mannelijk woord hoort het 

betrekkelijk voornaamwoord ‘die’.  

2) Ik gaf mijn verlanglijstje aan mijn moeder, die altijd cadeautjes voor mij koopt. 

In deze zin slaat het betrekkelijk voornaamwoord ‘die’ terug op ‘mijn moeder’. 

‘Moeder’ is een vrouwelijk woord en ook bij een vrouwelijk woord hoort het 

betrekkelijk voornaamwoord ‘die’. 

3) Mijn vader gaf het nieuwe boek, dat over paarden gaat, aan mijn zusje. 

In deze zin slaat het betrekkelijk voornaamwoord ‘dat’ terug op ‘het nieuwe 

boek’. ‘Het boek’ is een onzijdig woord en naar een onzijdig woord verwijs je 

met ‘dat’. 

Uit deze drie zinnen blijkt dat bij mannelijke en vrouwelijke woorden het betrekkelijk 

voornaamwoord ‘die’ hoort en bij onzijdige woorden ‘dat’. Eigenlijk hoef je dus alleen 

maar een onderscheid te maken tussen mannelijke/vrouwelijke woorden en onzijdige 

woorden en tussen enkelvoud/meervoud. In het Nederlands zijn we niet actief bezig 

met het benoemen van het geslacht van woorden. De meeste woorden worden al 

gauw bestempeld als ‘hij’, maar in sommige zinnen is wel belangrijk om het geslacht 

van een woord te weten. Een voorbeeld:  

De overheid en haar plannen hadden een averechts effect op de bevolking. 

‘De overheid’ is een vrouwelijk woord, vandaar ‘haar plannen’. Bij bezittelijke 

voornaamwoorden is het geslacht van een woord dus wel van belang. 

    

NaamvallenNaamvallenNaamvallenNaamvallen 

Daarnaast is er een nog groter verschil te herkennen op het gebied van grammatica. 

Het Nederlands kent namelijk geen naamvallen meer. Het Nederlands kende, net als 

het Latijn, van oorsprong naamvallen. Deze zijn in de loop der tijd echter verdwenen. 

Er zijn daarentegen nog wel voorbeelden van de oude naamvallen in het moderne 

Nederlands te herkennen. De woorden ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds zijn hier 

voorbeelden van. Het zijn eigenlijk oude genitivi. De apostrof vervangt het lidwoord 

‘des’ en ook de ‘s’ achter het woord duidt op de tweede naamval. Deze oude 

naamvallen komen overigens niet zozeer overeen met de naamvallen van het Latijn, 

maar met de naamvallen van het Germaanse Duits. 
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Het Nederlands en het Latijn verschillen ook in zinsvolgorde. Het Nederlands is een 

SOV-taal en kent een vaste zinsstructuur. SOV staat voor Subject-Object-Verb, dus 

onderwerp - lijdend voorwerp - werkwoord. Het Latijn heeft vaak geen vaste 

zinsstructuur. Dit komt mede doordat het Latijn gebruik maakt van naamvallen, 

waardoor het niet uitmaakt waar het woord in een (bij-)zin staat, omdat de functie 

van het woord afgeleid kan worden uit de naamval. Door het gebruik van naamvallen 

ontstaan in het Latijn vaak complexere zinnen dan die we in het Nederlands gewend 

zijn. Tangconstructies, lange zinnen met veel bijzinnen, zijn helemaal geaccepteerd in 

het klassieke Latijn, terwijl die in het Nederlands vermeden moeten worden. In het 

Nederlands bepaalt de volgorde van de woorden namelijk vaak de functies van de 

woorden, waardoor lange zinnen onduidelijk kunnen zijn. Het overzicht raakt dan 

verloren. 

De grammatica van het Latijn en het Nederlands komt toch grotendeels overeen. 

Beide talen kennen het onderwerp, het lijdend voorwerp, het meewerkend 

voorwerp, de bijvoeglijke bepaling en de bijwoordelijke bepaling. In het Latijn worden 

deze functies overgebracht door middel van naamvallen, in het Nederlands door de 

plaats van het woord in de zin, of bijvoorbeeld een bepaald voorzetsel. Van deze 

overeenkomst wordt ook gebruik gemaakt in onze test. Het is lastig om Latijnse 

zinnen voor te leggen aan atheneumleerlingen, maar we kunnen ze wel Nederlandse 

zinnen voorleggen met constructies en zinsdelen die we terugzien in het Latijn.  

 

Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp 8888: : : : In welke mate komt de manier van leren bij de vakken In welke mate komt de manier van leren bij de vakken In welke mate komt de manier van leren bij de vakken In welke mate komt de manier van leren bij de vakken 

Nederlands en Latijn overeen?Nederlands en Latijn overeen?Nederlands en Latijn overeen?Nederlands en Latijn overeen?    

Er zijn een aantal overeenkomsten en verschillen te benoemen wat betreft het leren 

van de Nederlandse taal en de Latijnse taal.  

Bij beide vakken ben je actief bezig met het leren van een taal. Dit gebeurt door 

middel van het lezen van teksten en, in het geval van het vak Latijn, door het vertalen 

van teksten. Ook bestaan beide vakken voor een groot deel uit grammatica en 

cultuurhistorie. Bij het vak Latijn leer je naamvallen en werkwoordsvervoegingen en 

heb je het vaak over de Romeinse geschiedenis. Bij het vak Nederlands ga je tevens in 

op werkwoordsvervoegingen en andere grammaticaonderdelen. Ook de Nederlandse 

literatuur van verschillende periodes in de geschiedenis komt aan bod.  

Qua inhoud komen de vakken dus voor een groot deel overeen. Toch zijn er een 

aantal verschillen tussen de manieren van leren die je bij beide talen gebruikt. 
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Allereerst is het Latijn een nieuwe taal voor de leerlingen, terwijl het vak Nederlands 

een uitbreiding is op wat zij al weten van hun eigen moedertaal. De eerste paar jaren 

dat je het vak Latijn volgt bestaan dan ook vooral uit het stampen van woordjes en 

grammatica. Het Latijn wordt nauwelijks gesproken, dus de leerlingen komen er op 

die manier niet mee in aanraking. Alle grammatica en een groot aantal woorden 

moeten uit het hoofd geleerd worden. Bij het Nederlands is dit niet het geval. 

Doordat dit de taal is die je dagelijks hoort, leer je de basisprincipes van deze taal 

vanzelf. Gedurende de jaren breid je je Nederlandse woordenschat uit, maar dit 

gebeurt vaak onbewust door het lezen van boeken en teksten. De hoofdlijnen van de 

Nederlandse taal zijn immers al bekend.  

Een tweede verschil tussen de vakken Latijn en Nederlands is dat je tijdens de lessen 

Latijn de taal niet spreekt. Het Latijn is een dode taal en het wordt in geen enkel land 

of in geen enkel televisieprogramma meer gesproken. Het Latijn kan op deze manier 

nooit op dezelfde manier aangeleerd worden als de moedertaal. Zoals bij 

deelonderwerp 2.2 wordt uitgelegd, leer je je moedertaal namelijk doordat je het 

veel hoort en uiteindelijk de klanken en woorden nadoet. De gymnasiasten horen het 

Latijn wel wanneer er wordt voorgelezen in de lessen, maar voor de rest vormen zij 

zelf geen zinnen in het Latijn. Het vak kent hierdoor dus geen mondelinge 

overhoringen of presentaties die in de taal moeten worden gegeven. Ook valt het 

onderdeel creatief schrijven, dat het vak Nederlands wel kent, weg.  

    

Deelonderwerp 9: Deelonderwerp 9: Deelonderwerp 9: Deelonderwerp 9: Methode van het onderzoekMethode van het onderzoekMethode van het onderzoekMethode van het onderzoek    

Doel van het onderzoekDoel van het onderzoekDoel van het onderzoekDoel van het onderzoek    

Met dit onderzoek willen we duidelijk in beeld krijgen of het leren van het Latijn wel 

echt invloed heeft op het taalbegrip bij het Nederlands. Met andere woorden: we 

willen onderzoeken of latinisten betere resultaten behalen op het gebied van 

ontleden en benoemen en woordkennis dan atheneumleerlingen.  

OnderzoeksopzetOnderzoeksopzetOnderzoeksopzetOnderzoeksopzet    

De onderzoeksgroep van de test zal bestaan uit leerlingen van twee tot en met zes 

atheneum en leerlingen van twee tot en met zes gymnasium. We leggen hun een test 

voor op het gebied van zinsontleding en benoeming en woordenschat. De test 

bestaat uit twintig vragen, die multiple choice zijn. Deze test kijken wij na en daarna 

vergelijken we gymnasium en atheneum van hetzelfde jaar. De resultaten van de test 

verwerken we vervolgens door middel van statistiek. Hierbij gebruiken we de toets 
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van Wilcoxon en de normale verdeling (bij 4 vwo, omdat de steekproefgrootte van de 

gymnasiumleerlingen te klein is voor de toets van Wilcoxon).  

Op de volgende bladzijdes staat de test zoals wij die aan de leerlingen hebben 

voorgelegd.  
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Verantwoording van de testvragenVerantwoording van de testvragenVerantwoording van de testvragenVerantwoording van de testvragen    

Ontleden Ontleden Ontleden Ontleden en benoemenen benoemenen benoemenen benoemen    

Bij het eerste gedeelte van de test, ontleden en benoemen, hebben we zo veel 

mogelijk moeilijke zinnen verzonnen. Een deel hiervan zijn grammaticaonderdelen 

waarmee je ook veel te maken hebt bij Latijn. De rest van de zinnen zijn lastige 

Nederlandse grammaticaconstructies waar je een goed taalbegrip voor nodig hebt. 

We bekijken nu per testvraag waarom we voor deze gekozen hebben. 

1. Het jongetje uit groep 3 zit al drie jaar op school.          

A) Bijvoeglijke bepaling                                                            

B) Bijwoordelijke bepaling                                                      

C) Voorzetselvoorwerp                                                             

Deze zin hebben we niet gekozen met een verwijzing naar het Latijn, maar als een 

moeilijke Nederlandse constructie waar taalinzicht voor nodig is. 

2. In de loop van de kerstnacht bedekt een uitgebreid neerslaggebied het hele land. 

A) Onderwerp 

B) Lijdend voorwerp 

C) Bijwoordelijke bepaling 

Tijdens het vertalen bij Latijn ben je altijd op zoek naar het onderwerp. In deze zin 

staat het onderwerp op een andere plek dan je zou verwachten. Om deze vraag goed 

te hebben moet je de zin begrijpen. De vertaalervaring van de latinisten kan bij deze 

vraag dus helpen. 

3. Of Daphne komt, is niet bekend. 

A) Gezegdezin 

B) Onderwerpszin 

C) Bijwoordelijke bijzin 

Deze zin hebben we niet gekozen met een verwijzing naar het Latijn, maar als een 

moeilijke Nederlandse constructie waar taalinzicht voor nodig is. 

4. Na die nederlaag leken de volleybalsters ontroostbaar. 

A) Bijwoordelijke bepaling 

B) Naamwoordelijk deel van het gezegde 

C) Bijvoeglijke bepaling 

Bij het vak Latijn maak je vroeg kennis met het naamwoordelijk gezegde. Latinisten 

zouden deze vraag dus makkelijker kunnen beantwoorden, ook omdat in het Latijn 
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het naamwoordelijk deel van het gezegde in dezelfde naamval staat als het 

onderwerp. 

5. Mevrouw Lapoutre gaf haar hond een koekje. 

A) Persoonlijk voornaamwoord 

B) Zelfstandig naamwoord 

C) Bijwoord 

In het Latijn staan namen van personen in naamvallen. Eigenlijk is een naam in het 

Latijn dus een soort zelfstandig naamwoord. Met deze kennis zouden latinisten deze 

vraag dus goed moeten kunnen beantwoorden. 

6. De leerlingen gaven elkaar een hand. 

A) Onbepaald voornaamwoord 

B) Wederkerend voornaamwoord 

C) Wederkerig voornaamwoord 

Deze zin hebben we niet gekozen met een verwijzing naar het Latijn, maar als een 

moeilijke Nederlandse constructie waar taalinzicht voor nodig is. 

7. De jongen, wiens boek gestolen was, durfde niet meer naar huis. 

A) Betrekkelijk voornaamwoord 

B) Persoonlijk voornaamwoord 

C) Bezittelijk voornaamwoord 

Bij het Latijn komen betrekkelijke voornaamwoorden veel voor. Het betrekkelijk 

voornaamwoord slaat terug op het antecedent. In deze zin is ‘de jongen’ het 

antecedent. ‘Wiens’ is een oude naamval uit het Nederlands. Een latinist zal deze 

constructie eerder herkennen dan een atheneumleerling. 

8. ‘Ho, kijk uit,’ zei de jongen, ‘de baby valt van tafel!’ 

A) Bijwoord 

B) Voegwoord 

C)Tussenwerpsel 

Deze zin hebben we niet gekozen met een verwijzing naar het Latijn, maar als een 

moeilijke Nederlandse constructie waar taalinzicht voor nodig is. 

9. Hij zou het niet leuk gevonden hebben om de hele dag op school te zitten.  

A) Onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd 

B) Onvoltooid verleden toekomende tijd 

C) Voltooid tegenwoordig toekomende tijd 

D) Voltooid verleden toekomende tijd 
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De Latijnse taal kent veel werkwoordstijden. Het is van belang dat je weet hoe je een 

werkwoordstijd vertaalt, wil je een goede vertaling maken. Bij het vertalen van 

Latijnse teksten ben je dus vaak bezig met het determineren van werkwoorden. Dit 

kan dus helpen bij het determineren van Nederlandse werkwoorden. 

10. Ik luister niet graag naar de muziek van mijn vader. 

A) Bijwoordelijke bepaling  

B) Bijvoeglijke bepaling 

C) Voorzetselvoorwerp 

Deze zin hebben we niet gekozen met een verwijzing naar het Latijn, maar als een 

moeilijke Nederlandse constructie waar taalinzicht voor nodig is. 

    

WoordenschatWoordenschatWoordenschatWoordenschat 

Het tweede gedeelte van de test bestaat uit woorden met een Latijnse afkomst. We 

hebben deze zinnen in zinsverband gezet omdat sommige woorden verschillende 

betekenissen kunnen hebben afhankelijk van de context waar ze in staan. We geven 

nu per vraag van welk Latijns woord het komt. 

11. Het meisje is erg timide. 

A) Bescheiden 

B) Schuchter 

C) Onrustig 

‘Timide’ komt van het Latijnse woord ‘timidus’, wat ‘bang’ betekent. ‘Schuchter’ is in 

dit geval dus het goede antwoord, want dit is een synoniem. 

12. Er was weinig animo voor het idee van Jan. 

A) Geestdrift 

B) Geduld 

C) Geloof 

‘Animo’ komt van het Latijnse woord ‘animus’, wat ‘ziel’ of ‘geest’ betekent. In dit 

geval komt ‘geestdrift’ dus overeen met de betekenis van ‘animus’.  

13. De alumni van de universiteit zijn af en toe aanwezig bij bijeenkomsten. 

A) Docenten 

B) Afgestudeerden 

C) Conciërges  
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‘Alumni’ (enkelvoud ‘alumnus’) is een Latijns leenwoord. Dit betekent letterlijk 

‘afgestudeerden’. Antwoord B is dus het goede antwoord. 

14. De leerling wist niet wat de genus van het Duitse woord was. 

A) Getal 

B) Tijd 

C) Geslacht 

‘Genus’ is wederom een leenwoord uit het Latijn. Dit betekent letterlijk ‘geslacht’. 

15. De overheid neemt een proactieve rol in op het gebied van criminaliteit. 

A)  Ondernemende 

B)  Zeer grote 

C)  Effectieve 

‘Proactief’ komt van een Latijnse samenstelling van ‘pro’ en ´actum’. ‘Pro’ betekent in 

dit geval ‘van tevoren’ en ‘actum’ betekent ‘daad’25. Van tevoren een daad verrichten 

wijst op een ondernemende houding. Door deze redering zou een latinist het goede 

antwoord kunnen kiezen. 

16. De jongens speelden simultaan spelletjes. 

A) Niet echt 

B) Altijd 

C) Gelijktijdig 

‘Simultaan’ komt van het Latijnse bijwoord ‘simul’, wat ‘tegelijk’ of ‘gelijktijdig’ 

betekent. Dit is een afleiding van ‘similis’, wat ‘gelijk’ betekent.26 

17. Mevrouw Jansen heeft rationele gedachten. 

A) Logisch 

B) Geordend  

C) Inspirerende 

Het woord ‘rationeel’ komt van het Latijnse ‘ratio’. ‘Ratio’ betekent ‘reden’. Iemand 

die rationeel is, denkt dus op redelijke manier. ‘Logisch’ is hier een synoniem van. 

18. De argumenten van de minister waren behoorlijk persuasief. 

A) Onderbouwend 

                                                                 

25
 Sijs, N. van der. ‘Actief (bedrijvig, werkzaam),’ 2010. Geraadpleegd op 29 december 2014, 

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/actief  
26

 Sijs, N. van der. ‘Simultaan (gelijktijdig),’ 2010. Geraadpleegd op 29 december 2014, 
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/simultaan  
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B) Overtuigend  

C) Indrukwekkend  

‘Persuasief’ komt van het Latijnse werkwoord ‘persuadere’. Dit betekent ‘overtuigen’. 

Antwoord B is hier dus het goede antwoord. 

19. Haar verloofde gedroeg zich nobel tegen zijn toekomstige schoonouders. 

A) Edel 

B) Vriendelijk  

C) Verlegen 

‘Nobel’ komt van het Latijnse ‘nobilis’ wat ‘van goede geboorte’ betekent.27 ‘Edel’ 

komt dus op hetzelfde neer en is het goede antwoord. 

20. De opbrengst voor het goede doel was nihil. 

A) Belangrijk 

B) Noemenswaardig 

C) Niks  

‘Nihil’ is een leenwoord uit het Latijn. Het betekent letterlijk ‘niets’.  

 

HypotheseHypotheseHypotheseHypothese    

Latinisten zullen beter scoren op de test dan de atheneumleerlingen. Dit betekent dat 

de latinisten beter ontwikkeld zijn op het gebied van grammatica en woordenschat. 

Zij hebben dus een beter taalbegrip dan de atheneumleerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

27
 Sijs, N. van der. ‘Nobel (edel),’ 2010. Geraadpleegd op 29 december 2014, 

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/nobel2  
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Deelonderwerp 10:Deelonderwerp 10:Deelonderwerp 10:Deelonderwerp 10:    Denken gymnasiasten zelf dat ze een voorsprong Denken gymnasiasten zelf dat ze een voorsprong Denken gymnasiasten zelf dat ze een voorsprong Denken gymnasiasten zelf dat ze een voorsprong 

hebben op het gebied van taalbegrip bij Nederlands?hebben op het gebied van taalbegrip bij Nederlands?hebben op het gebied van taalbegrip bij Nederlands?hebben op het gebied van taalbegrip bij Nederlands?    

    

Naast de 20 testvragen hebben we ook naar de mening van de latinisten gevraagd. 

Hieronder staat de meningsvraag zoals die in de test staat:    

 

Bij vraag A hebben 20 van alle 45 latinisten (44,4%) opgeschreven dat hun kennis van 

Latijn wel geholpen heeft bij het maken van deze test. Bij vraag B hebben 41 van alle 

45 latinisten (91,1%) opgeschreven dat hun kennis van Latijn wel geholpen heeft bij 

het maken van deze test. 

Deze uitkomsten zijn zeer opvallend. Latinisten verklaren dat zij vooral veel aan Latijn 

hadden bij het onderdeel woordenschat, en bijna de helft beweert dit bij ontleden en 

benoemen. Er zit dus een groot verschil tussen het vertrouwen dat ze hebben in hun 

woordenschat en hun kennis van het ontleden en benoemen.  

In het volgende onderdeel geven we de resultaten van de leerlingen en kijken we of 

het overeenkomt met wat zij zelf denken. 
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44%

56%

Antwoord op vraag A

Ja, mijn kennis van het Latijn heeft geholpen bij het maken van deze test

Nee, mijn kennis van het Latijn heeft niet geholpen bij het maken van deze test

91%

9%

Antwoord op vraag B

Ja, mijn kennis van het Latijn heeft geholpen bij het maken van deze test

Nee, mijn kennis van het Latijn heeft niet geholpen bij het maken van deze test
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Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp Deelonderwerp 11111111: : : : ResultatenResultatenResultatenResultaten    

Hieronder staan tabellen met de testresultaten per leerjaar, gesorteerd op atheneum 

en gymnasium. Deze hebben we verwerkt met de toets van Wilcoxon. 

De resultaten van klas twee:De resultaten van klas twee:De resultaten van klas twee:De resultaten van klas twee: 

2 Gymnasium 
fouten 

gerangschikt 
van klein naar 

groot 

Rangnummer 2 Atheneum 
fouten 

gerangschikt 
van klein naar 

groot 

Rangnummer 

6 2 8 6 

6 2 10 12,5 

6 2 10 12,5 

7 4 10 12,5 

8 6 10 12,5 

8 6 11 18,5 

9 8,5 11 18,5 

9 8,5 11 18,5 

10 12,5 11 18,5 

10 12,5 12 22 

11 18,5 13 23 

11 18,5 14 24,5 

  
14 24,5 

  
16 26 

    

 
Totaal 101 

 
Totaal 250 

We toetsen de hypothese ‘Latinisten zullen beter scoren op de test dan de 

atheneumleerlingen. Dit betekent dat de latinisten beter ontwikkeld zijn op het gebied 

van grammatica en woordenschat. Zij hebben dus een beter taalbegrip dan de 

atheneumleerlingen.’ In de meest normale situatie ga je er vanuit dat iedereen gelijk 

is. Het gemiddelde van de resultaten van de latinisten en dat van de leerlingen van 

het atheneum zouden dan gelijk moeten zijn. Deze aanname noemen we de 

nulhypothese.  

Wij denken echter dat deze nulhypothese onjuist is. Daarom bedachten wij een 

alternatieve hypothese, de hypothese zoals deze in het begin van de vorige alinea is 

genoemd. Hierbij gaan wij er van uit dat de latinisten gemiddeld hoger scoren dan de 

leerlingen van het atheneum. Volgens onze verwachting horen zij dus over het 

algemeen minder fouten te maken. Omdat we alleen toetsen of ze hoger scoren dan 
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het atheneum en er niet van uitgaan dat de latinisten lager scoren, is dit een 

eenzijdige toets. We kijken namelijk maar naar de afwijking naar links: een lager 

gemiddeld aantal fouten.  

Voor de verwerking van de onderzoeksgegevens voldoet de reguliere berekening 

zoals je deze leert bij wiskunde A niet, want de onderzoeksgroepen zijn daar te klein 

voor. De toets van Wilcoxon28, een wiskundige theorie die aangeleerd wordt bij 

wiskunde D, voldoet wel. Voor deze theorie moet je allereerst het aantal fouten van 

alle leerlingen afzonderlijk weten. Vervolgens ken je al deze leerlingen een 

rangnummer toe. Hoe minder fouten ze 

hebben gemaakt op de test, hoe hoger hun 

rangnummer is. Met behulp van de 

rangnummers en het aantal latinisten en 

atheneumleerlingen dat onderzocht is, 

kunnen we onderzoeken of er aanleiding is 

om te veronderstellen dat de latinisten 

significant beter zijn dan de leerlingen van 

het atheneum. Als je kijkt naar de grafiek, 

zou µ staan voor het gemiddelde 

rangnummer van het atheneum. Het 

gemiddelde rangnummer van de latinisten zou volgens onze verwachting onder µ-2 σ 

vallen. Dit betekent namelijk dat de latinisten dusdanig beter gescoord hebben dan 

de atheneumleerlingen, dat je kunt zeggen dat de latinisten significant beter zijn.  

Nadat je in het schema de rangnummers hebt bepaald voor iedere leerling, tel je 

deze per groep bij elkaar op. Je krijgt nu dus een totaal voor latinisten en een totaal 

voor leerlingen van het atheneum. De kans dat de gymnasiasten toevallig afwijken 

van het atheneum stellen wij op 2,5%, een erg laag percentage. De Universiteit van 

Wageningen  heeft schema’s opgesteld die we bij de berekeningen kunnen 

gebruiken. Hiervoor moet je weten hoeveel latinisten (de n-groep) en 

atheneumleerlingen (de m-groep) we hebben onderzocht. De Universiteit van 

Wageningen gaat uit van een tweezijdige toets, maar wij maken gebruik van een 

eenzijdige toets. Als wij de toevalsfactor op 2,5% willen stellen, moeten wij in het 

schema dus kijken naar het dubbele daarvan: α=0,05.  

In de tweede klas hebben wij 12 latinisten en 14 atheneumleerlingen onderzocht. De 

som van de rangordes van de latinisten is 101, die van het atheneum 250. Volgens 

                                                                 

28
 Auteur onbekend, ‘Wilcoxon twee steekproeven toets,’ z.j.. Geraadpleegd op 7 januari 2015, 

http://edepot.wur.nl/2399  

Figuur 1: De normale verdeling 
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het schema is de linker grens van de ‘normale situatie’ 129. Als de som van de 

rangordes lager dan 129 is, dan heeft het gymnasium significant minder fouten 

gemaakt dat het atheneum. Dat is hier het geval, vandaar dat we kunnen stellen dat 

de nulhypothese niet klopt. De som van de rangnummers van gymnasium is 101, dus 

dit is voldoende om aan te nemen dat de alternatieve hypothese waar is. De 

gymnasiasten hebben beter gescoord op de test dan de atheneumleerlingen.  

Is dit in de andere klassen ook het geval? In de derde klas zitten 17 leerlingen met 

Latijn en 26 atheneumleerlingen. Er zitten in deze klas teveel atheneumleerlingen om 

te kunnen onderzoeken volgens het schema van de Universiteit van Wageningen. Wel 

kan dit opgelost worden met de toets van Wilcoxon. De som van de rangnummers 

van de latinisten is 291.5, terwijl de som van het atheneum 654,5 is. Om te 

berekenen of dit volgens verwachting is, moet je deze som berekenen:  

E(Sx)= ½ x 17(17+26+1) = 374. Dit zou dus het normale steekproefresultaat zijn. Het 

resultaat van de latinisten is echter 291,5. Er is altijd een bepaalde marge waartussen 

afgeweken kan worden van dit gemiddelde. Dit noemen we de standaardafwijking. 

De standaardafwijking is in dit geval √(1/12 x 17 x 26(17+26+1)) ͌ 40,3. Nu moet de 

overschrijdingskans berekend worden: de kans dat de latinisten deze score (of nog 

beter) halen. Dat gaat als volgt: Overschrijdingskans P(X≤291,5)= normalcdf(-

10^99,291.5,374,40.3) ͌ 0,020. 0,020˂ 0,025 dus ook hier kunnen we stellen dat de 

latinisten significant beter scoren dan de atheneumleerlingen. 

Dit is ook bij de vierde, vijfde en zesde klas het geval. Gekeken naar het aantal 

onderzochte latinisten en atheneumleerlingen zou in klas vier de som van de 

rangnummers 32, in klas vijf 61, en in klas zes 80 moeten zijn. De resultaten van de 

drie klassen Latijn liggen echter ver onder deze waarden. We zeggen dat alle 

latinisten significant beter gescoord hebben dan de leerlingen van het atheneum. 
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De resultaten De resultaten De resultaten De resultaten van klas drie:van klas drie:van klas drie:van klas drie:    

3 Gymnasium 
fouten 

gerangschikt 
van klein naar 

groot 

Rangnummer 3 Atheneum 
fouten 

gerangschikt 
van klein naar 

groot 

Rangnummer 

4 1,5 5 5 

4 1,5 5 5 

5 5 5 5 

5 5 6 10,5 

6 10,5 6 10,5 

6 10,5 6 10,5 

6 10,5 7 17 

7 17 7 17 

7 17 7 17 

7 17 8 22,5 

7 17 8 22,5 

8 22,5 8 22,5 

9 27,5 9 27,5 

9 27,5 9 27,5 

9 27,5 9 27,5 

11 37 10 32,5 

11 37 10 32,5 

  
10 32,5 

 
Totaal 291,5 10 32,5 

  
11 37 

  
11 37 

  
11 37 

  
12 41,5 

  
12 41,5 

  
12 41,5 

  
12 41,5 

    

   
Totaal 654,5 
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De resultaten De resultaten De resultaten De resultaten van klas vier:van klas vier:van klas vier:van klas vier:    

4 

Gymnasium 
fouten 
gerangschikt 
van klein 
naar groot 

Rangnummer 4 Atheneum 
fouten 
gerangschikt 
van klein naar 
groot 

Rangnummer 

2 2 1 1 

5 4 5 4 

7 10 5 4 

7 10 6 6,5 

  

6 6,5 

 
Totaal 26 7 10 

  
7 10 

  
7 10 

  
8 13,5 

  
8 13,5 

  
9 15,5 

  
9 15,5 

  
10 20 

  
10 20 

  
10 20 

  
10 20 

  
10 20 

  
10 20 

  
10 20 

  
11 24,5 

  
11 24,5 

  
13 26,5 

  
13 26,5 

  
15 28 

   

 

Totaal 380 
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De resultaten van klas vijf:De resultaten van klas vijf:De resultaten van klas vijf:De resultaten van klas vijf:    

5 gymnasium 

 Fouten 
 Gerangschikt 

 van klein 
 naar groot 

Rangnummer 5 Atheneum 
fouten 

gerangschikt 
van klein 

naar groot 

Rangnummer 

1 1 3 4 

3 4 3 4 

3 4 6 9 

3 4 7 11,5 

4 7,5 7 11,5 

4 7,5 7 11,5 

7 11,5 8 15 

  
8 15 

 
Totaal 39,5 8 15 

  
9 17,5 

  
9 17,5 

  
10 20 

  
10 20 

  
10 20 

  
11 22,5 

  
11 22,5 

  
14 24 

    

   
Totaal 260,5 
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De resultaten van klas zes:De resultaten van klas zes:De resultaten van klas zes:De resultaten van klas zes:    

6 Gymnasium 
fouten 

gerangschikt 
van klein naar 

groot 

Rangnummer 6 Atheneum 
fouten 

gerangschikt 
van klein naar 

groot 

Rangnummer 

2 2 2 2 

2 2 5 4,5 

5 4,5 6 9 

6 9 6 9 

8 17 6 9 

  
6 9 

 
Totaal 34,5 6 9 

  
6 9 

  
7 13,5 

  
7 13,5 

  
8 17 

  
8 17 

  
8 17 

  
8 17 

  
9 20,5 

  
9 20,5 

  
10 23,5 

  
10 23,5 

  
10 23,5 

  
10 23,5 

  
11 26,5 

  
11 26,5 

  
12 29 

  
12 29 

  
12 29 

  
15 31 

    

   
Totaal 461,5 

    

De hypothese luidt als volgt: ‘Latinisten zullen beter scoren op de test dan de 

atheneumleerlingen. Dit betekent dat de latinisten beter ontwikkeld zijn op het 

gebied van grammatica en woordenschat. Zij hebben dus een beter taalbegrip dan de 

atheneumleerlingen.’ 
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Naar aanleiding van de verwerking van de testresultaten valt te concluderen dat deze 

hypothese klopt. De latinisten hebben over het algemeen de toetsen veel beter 

gemaakt dan het atheneum.  

 

Deelonderwerp 13: Deelonderwerp 13: Deelonderwerp 13: Deelonderwerp 13: ConclusieConclusieConclusieConclusie 

Uit dit profielwerkstuk blijkt dat de latinisten een beter taalbegrip ontwikkeld hebben 

dan de atheneumleerlingen. Naar aanleiding van de verwerking van de theorie en de 

testresultaten valt te concluderen dat onze hypothese klopt.   

Een aantal verklaringen dat eerder in het onderzoek aan bod is gekomen, 

onderstreept dat. Allereerst blijkt dat hoe meer je in contact komt met een taal, hoe 

meer daarvan blijft hangen en hoe meer je je ontwikkelt. Latinisten zijn heel intensief 

bezig met het Latijn, waardoor zij zich dus ver ontwikkelen op het gebied van taal. Ze 

vertalen veel Latijnse teksten, wat voor een groot deel bestaat uit het benoemen van 

zinsdelen door middel van naamvallen. Latinisten hebben daar dus jarenlange 

ervaring mee, waardoor zinsontleding in het Nederlands hun ook makkelijk afgaat. 

Dit komt duidelijk naar voren in de resultaten van het eerste onderdeel van de test. 

Leerlingen met Latijn scoorden op dit onderdeel significant beter dan hun 

leeftijdsgenoten van het atheneum. Dit verschil was aantoonbaar bij iedere jaarlaag. 

Dat kan geen toeval zijn! Quod erat demonstrandum. 

Ook hebben de latinisten een ruimere woordenschat. Dit komt onder andere doordat 

zij veel woorden hebben moeten leren bij Latijn. Hoewel het Nederlands van 

oorsprong een Germaanse taal is, kent zij veel Latijnse leenwoorden. Dit blijkt uit de 

resultaten van het tweede onderdeel van de test, dat significant beter is gemaakt 

door de latinisten in vergelijking met de atheneumleerlingen.  

 

Deelonderwerp 14Deelonderwerp 14Deelonderwerp 14Deelonderwerp 14: : : : DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie    

Uit de resultaten van de test blijkt dat onze hypothese klopt, maar in werkelijkheid is 

het niveau van je taalbegrip niet alleen afhankelijk van het leren van het Latijn. De 

ontwikkeling van taalbegrip wordt namelijk door meer factoren beïnvloed. Dat je 

goed gescoord hebt op de test kan ook liggen aan de aanleg die je hebt voor taal, of 

door de omgeving waarin je opgroeit. Ook de kwaliteit van de voeding die je als kind 

kreeg, heeft invloed op de ontwikkeling van de hersenen en dus op de 

taalontwikkeling. 
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Een mogelijke oorzaak waarom onze hypothese klopt, is dat leerlingen die aanleg 

voor talen hebben sowieso eerder voor het schoolvak Latijn zullen kiezen. Leerlingen 

die moeite hebben met het leren van talen zullen hier vaak niet voor kiezen. Het zou 

dus kunnen dat de latinisten sowieso al een beter taalbegrip hadden, voordat zij het 

vak Latijn kozen. 

Een aantal dingen hadden we beter kunnen doen: 

• In 2VWO hebben we de gymnasiumleerlingen een aantal weken eerder de 

test laten maken, omdat dat toen goed uitkwam met ons rooster en het 

rooster van de gymnasiumklas. Het bleek dat toen de atheneumleerlingen 

van dezelfde klas de test maakten, zij in de tussentijd grammatica-

onderwerpen geleerd hadden die in onze test voorkwam. De 

atheneumleerlingen hadden daar dus voordeel mee ten opzichte van de 

gymnasiumleerlingen. Dit had echter geen effect op onze conclusie. De 

gymnasiasten van 2VWO scoorden over het algemeen alsnog hoger dan de 

atheneumleerlingen van diezelfde jaarlaag. 

• In verband met het rooster was het niet mogelijk om zelf de test af te 

nemen bij 3 atheneum. In onze afwezigheid is een testvraag niet gemaakt, 

omdat die leerlingen dat grammaticaonderdeel nog niet behandeld hadden 

tijdens de les. Dit was eigenlijk niet de bedoeling. Wij hebben deze 

testvraag bij die klas en ook bij de bijbehorende gymnasiumklas niet 

meegeteld. 

• We hadden graag per testvraag het verschil tussen latinisten en 

atheneumleerlingen willen bekijken. Ook wilden we eerst drie scholen 

binnen de Alliantie voor Voortgezet Onderwijs Nijmegen en het Land van 

Maas en Waal onderzoeken. Dit was echter niet mogelijk binnen het 

tijdbestek. 

• Wat ons onderzoek nog beter had kunnen maken, is het inschakelen van 

meer wetenschappelijke bronnen. Dit zou bijvoorbeeld een hoogleraar 

kunnen zijn, maar ook schriftelijke bronnen. Wederom hebben we dit 

achterwege moeten laten vanwege een gebrek aan tijd. 
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Bron 

- titelgegevens  

- gebruikte 

pagina’s 

Achtergrond-

informatie 

schrijver of 

instantie 

Beoordeling v/d 

betrouwbaarheid en 

representativiteit 

Waardering 

- hoe bruikbaar 

was de bron voor 

het onderzoek? 

Conclusies uit 

de bron 

- zeer korte 

samenvatting 

Bron 1 

http://www.taalale

rt.nl/taalachtersta

nd/verloop-van-

de-

Taalalert.nl is 

opgericht door 

Kristel. De site 

begon als een 

opdracht, maar 

De site is niet per se 

betrouwbaar. We 

weten weinig over de 

maker van de site. 

Wel is de informatie 

Dit was een 

bruikbare bron 

voor ons 

onderzoek. De 

informatie die we 

Taalbegrip is het 

hebben van 

inzicht in een 

taal. Met andere 

woorden: je snapt 
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taalontwikkeling/ groeide uit tot een 

volwaardige site 

op het gebied van 

taalontwikkeling 

voor kinderen. De 

site is vooral 

gericht aan 

ouders. 

representatief, we 

zijn de informatie 

tegengekomen op 

andere sites en we 

kunnen daarom wel 

concluderen dat de 

informatie die we 

gebruikt hebben 

klopt. 

gebruikt hebben 

vormt een niet zo 

groot deel van 

deelonderwerp 

2.1, maar geeft 

toch een goed 

beeld van wat 

taalbegrip 

eigenlijk is. 

hoe de taal in 

elkaar zit en hoe 

de taal wordt 

toegepast in de 

communicatie. 

Bron 2 

http://dare.uva.nl/

document/2/1190

88 

De auteur van dit 

proefschrift is Titia 

Benders. Zij heeft 

dit geschreven 

voor de studie 

Taalwetenschap 

aan de Universiteit 

van Amsterdam. 

Ze heeft veel 

wetenschappelijke 

artikelen op haar 

naam staan over 

gelijksoortige 

onderwerpen en 

werkt nu aan de 

Radboud 

Universiteit en ze 

doet onderzoek in 

het Baby 

Research Center. 

De auteur van deze 

tekst is een specialist 

op het gebied van dit 

onderwerp. Zij heeft 

Taalwetenschap 

gestudeerd en heeft 

dus veel kennis over 

dit onderwerp.  

De informatie in dit 

artikel is 

representatief. Het 

komt overeen in 

meerdere bronnen. 

Dit is een 

bruikbare bron 

voor dit 

onderzoek. Het 

geeft een weten-

schappelijke 

verklaring voor 

taalontwikkeling 

bij baby’s. 

In de loop van de 

tijd ontwikkelt een 

baby 

taalspecifieke 

klank-

waarneming. 

Baby’s 

beschikken over 

een leer-

mechanisme dat 

klanken kan leren 

zonder woorden 

te kennen. 

Bron 3 en 11 

Hersenen en Leren. 

Invloed van de 

omgeving: 

nature/nurture, 

Hersenen en 

taalontwikkeling. 

Z.p., 2008, p. 108-

109. 

De auteurs van 

deze module zijn 

L. A. Sevenster, B. 

Pekelharing, F.A. 

Grootjen, F. van 

Wielink, G. 

Lebbink, D. 

Moerkerk en M. 

van Kesteren. 

Deze professoren 

en docenten 

hebben deze 

module gemaakt 

voor het vak 

Natuur Leven en 

Techniek (NLT) 

dat gegeven wordt 

op verschillende 

universiteiten en 

wordt aangeboden 

aan verschillende 

middelbare 

Deze bron is erg 

betrouwbaar. De 

makers zijn 

specialisten op het 

gebied van onder 

andere hersenen en 

taalontwikkeling. 

De informatie in de 

bron is ook 

representatief, de 

informatie is terug te 

vinden in andere 

wetenschappelijke 

bronnen. 

Deze bron was 

zeer bruikbaar 

voor ons 

onderzoek. We 

hebben de 

informatie uit 

deze bron voor 

meerdere 

deelvragen 

gebruikt. 

De taal waarin je 

opgevoed wordt, 

bepaalt dus 

welke klanken je 

op latere leeftijd 

nog wel en welke 

je niet meer kan 

onderscheiden.Tij

dens het tweede 

en het derde 

levensjaar 

verloopt de groei 

van het 

vocabulaire van 

een kind 

evenredig met de 

hoeveelheid tijd 

die de ouders 

besteden aan 

praten met het 

kind. Gedurende 

het vijfde en 
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scholen. zesde levensjaar 

is er een directe 

relatie tussen de 

toename van de 

woordenschat en 

de kwaliteit van 

het onderwijs. 

Bron 4 

http://www.ouder

s.nl/vraagbaken/

wat-is-het-

verband-tussen-

woordenschat-

en-taalbegrip-5-jr 

De auteur van het 

artikel, Elise de 

Bree, is een is 

taalkundige en 

gespecialiseerd in 

kindertaal. Ze 

werkt als postdoc-

onderzoeker aan 

de Universiteit van 

Utrecht. 

De auteur is een 

specialist op het 

gebied van taal. Je 

mag ervan uitgaan 

dat zij voldoende 

kennis heeft van haar 

vak. Verder komt 

soortgelijke 

informatie ook voor in 

andere bronnen, dus 

representatief is deze 

website zeker te 

noemen.  

Het is een 

bruikbare bron 

voor dit 

onderzoek, 

omdat De Bree 

duidelijke uitleg 

geeft over wat 

taalbegrip is. 

Taalbegrip 

betekent dat je 

kijkt naar het 

verband tussen 

woorden in een 

zin en naar wat 

de zin in zijn 

geheel betekent. 

De groei van 

taalbegrip en 

woordenschat 

loopt dan ook 

ongeveer gelijk. 

Bron 5 

http://www.mpi.nl
/q-a/vragen-en-
antwoorden/wat-
hebben-genen-te-
maken-met-taal-
zijn-er-genen-die-
zorgen-dat-
sommige-mensen-
beter-zijn-in-het-
leren-en-spreken-
van-talen 

De makers van 

deze bron zijn 

medewerkers van 

het Max Planck 

Institute For 

Psycholinguistics. 

Dit instituut 

onderzoekt 

psychologische, 

sociale en 

biologische 

funderingen van 

taal. Deze 

organisatie werkt 

ook samen met 

het Donders 

Instituut te 

Nijmegen en ligt 

op de campus van 

de Radboud 

Universiteit 

Nijmegen. 

Deze bron is erg 

betrouwbaar. De 

informatie is 

onderzocht en 

geschreven door 

wetenschappers die 

werken bij het Max 

Planck Instituut. 

De informatie in deze 

bron is ook 

representatief. De 

bron komt overeen 

met meerdere 

wetenschappelijke 

bronnen op het 

internet. 

Deze bron was 

bruikbaar voor 

ons onderzoek. 

Het gaf extra 

informatie bij 

deelonderwerp 3 

wat hielp om er 

een kloppend 

verhaal van te 

maken. 

Uit onderzoek is 

duidelijk 

geworden dat er 

niet één enkele 

factor is 

waardoor een 

stoornis ontstaat. 

In plaats daarvan 

zijn vele genen 

en hun 

onderlinge 

interacties 

verantwoordelijk 

voor 

ontwikkelings-

stoornissen in 

taal en/of spraak. 

Bron 6 

http://www.fhi.no/
eway/default.aspx?
pid=240&trg=Cont
ent_6897&Main_6
664=6894:0:25,755
6:1:0:0:::0:0&Cont
ent_6897=6729:10
9150::1:6896:1:::0:

De informatie op 

deze site komt van 

het Norwegian 

Institute of Public 

Health. Dit 

instituut fungeert 

als een 

organisatie dat 

Deze bron is erg 

betrouwbaar. In dit 

instituut werken 

specialisten die 

onderzoek, wat van 

nationaal belang is in 

Noorwegen, doen. 

De bron is 

Deze bron was 

bruikbaar voor dit 

werkstuk, het gaf 

namelijk extra 

informatie bij 

deelonderwerp 3. 

Toch hebben we 

niet veel 

Wetenschappers 

zijn van mening 

dat niet alleen 

erfelijke aanleg 

en dus de genen 

van invloed zijn 

op de 

eigenschappen 
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0 onderzoek doet 

voor de overheid, 

gezondheidszorg, 

rechterlijke macht, 

politici, media en 

het grote publiek 

over kwesties die 

verband houden 

met de 

forensische 

wetenschap, 

lichamelijke en 

geestelijke 

gezondheid, 

preventie van 

overdraagbare 

ziekten en 

preventie van 

schadelijke milieu- 

invloeden. 

representatief. We 

hebben vergelijkbare 

informatie ook in 

andere bronnen 

teruggevonden. 

informatie uit 

deze bron 

gebruikt. 

van een individu, 

maar ook de 

externe 

omgeving een 

grote rol speelt. 

Bron 7 

http://educatie-en-
school.infonu.nl/di
versen/26207-
risicofactoren-in-
de-
taalontwikkeling.ht
ml 

De auteur van 

deze bron heeft de 

informatie 

gepubliceerd op 

InfoNu. Op InfoNu 

vind je een groot en 

gevarieerd aanbod 

van informatie, 

geschreven door 

veel verschillende 

infoteurs. 

Deze bron is 

betrouwbaar. Over de 

auteur van de bron is 

dan wel niet zo veel 

bekend, maar haar 

artikel is gebaseerd 

op een 

wetenschappelijke 

bron. (P. Leseman en 

A. van der Leij (red.). 

Educatie in de voor- 

en vroegschoolse 

periode. (p. 79 – 92)). 

De bron is ook 

representatief, want 

de informatie komt 

overeen met andere 

bronnen die we zijn 

tegengekomen. 

Deze bron was 

bruikbaar voor 

ons onderzoek. 

Het gaf extra 

informatie bij een 

van de factoren 

van 

deelonderwerp 3. 

Armoede, slechte 

leefomstandighe-

den, onveiligheid 

en traumatische 

gebeurtenissen 

kunnen zorgen 

voor een 

taalachterstand 

bij kinderen. De 

cognitieve en 

psychosociale 

ontwikkeling van 

de hersenen 

verloopt in deze 

situaties minder 

goed. 

Bron 8 

http://www.nctsn.
org/trauma-
types/complex-
trauma/effects-of-
complex-trauma 

The National Child 

Traumatic Stress 

Network (NCTSN), 

de site waar we 

deze informatie 

hebben gevonden, 

focust op 

jeugdtrauma’s. In 

samenwerking 

met onderzoekers, 

families en onder 

andere de 

Dit is een 

betrouwbare bron. De 

auteur van de tekst is 

onbekend, maar 

hij/zij is een van de 

onderzoekers die 

werkt bij NCTSN.  

De informatie is 

representatief. Onder 

andere de effecten 

van chronische stress 

die in deze bron 

De informatie uit 

deze bron was 

bruikbaar voor 

ons onderzoek. 

Het gaf extra 

informatie en 

verduidelijking bij 

de nurture-factor 

van 

deelonderwerp 3.  

Wanneer hun 

lichaam en geest 

zich altijd in 

chronische stress 

bevinden, 

hebben ze meer 

moeite met rustig 

nadenken en 

problemen 

oplossen. Het 

wordt voor hen 

daardoor lastiger 
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Amerikaanse 

regering, wil 

NCTSN de 

standaard van de 

(mentale) zorg 

verhogen. Er 

werken veel 

professionals mee 

aan dit project. 

worden besproken 

komen overeen met 

andere bronnen op 

het internet. 

om zich nieuwe 

informatie eigen 

te maken en om 

nieuwe 

vaardigheden te 

ontwikkelen. Dit 

geldt ook op het 

gebied van 

taalontwikkeling 

en logisch 

redeneren. 

Bron 9 

http://www.ru.nl/a
lgemeen/zoeken/
@742887/persoonl
ijke/ 
 

De auteur van 

deze bron is 

professor Jos van 

Berkum. Hij doet 

veel onderzoek op 

het gebied van 

neurowetenschap 

en hij is actief 

binnen het Max 

Planck Instituut. 

Deze bron is zeer 

betrouwbaar. Van 

Berkum is een 

professional op het 

gebied van 

taalontwikkeling en 

hij heeft zijn 

onderzoek gedaan in 

samenwerking met 

meerdere 

professoren. Deze 

bron is representatief, 

omdat de uitkomst 

van dit onderzoek 

terugkomt in andere 

bronnen en dus als 

waarheid wordt 

gezien. 

Deze bron was 

bruikbaar voor dit 

onderzoek. Het 

gaf extra 

informatie bij 

deelonderwerp 3. 

Leest een kind 

een nieuwe tekst, 

dan spelen 

meningen en 

overtuigingen al 

een rol voordat 

de zinnen 

volledig in de 

hersenen zijn 

verwerkt. In 

plaats van dat 

mensen een zin 

eerst zorgvuldig 

lezen en pas 

daarna 

beoordelen, 

reageren de 

hersenen zeer 

snel op een 

gevoelsmatige 

manier, dit al 

binnen 200 

milliseconden. 

Deze reactie 

beïnvloedt de 

verdere 

zinsverwerking. 

Bron 10 

http://www.medin
dia.net/patients/lif
estyleandwellness/
nutrition-and-
cognitive-
development-in-
young-
children.htm 

Medindia is een 

organisatie die 

informatie over 

gezondheid 

verschaft aan 

burgers, 

wetenschappers 

en professionals 

van over de hele 

wereld. Medindia 

is opgericht door 

een team van 

doctoren en 

De bron is 

betrouwbaar. De 

informatie op deze 

internetsite is 

geschreven door een 

team van 

professionals.  

De informatie is 

representatief. De 

invloed van 

ondervoeding en 

tekorten op de 

ontwikkeling van 

De informatie uit 

deze bron was 

bruikbaar, tevens 

bij deelonderwerp 

3. Het gaf een 

extra factor dat 

van invloed is op 

de 

taalontwikkeling. 

Ondervoeding en 

tekorten aan 

jodium, ijzer en 

foliumzuur bij 

baby’s kunnen 

beperkend zijn in 

de ontwikkeling 

van de cognitieve 

functies van de 

hersenen. Ook  

zink, vitamine 

B12 en Omega 3 

(meervoudig 
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specialisten in 

2001. De site trekt 

maandelijks 

miljoenen 

bezoekers van 

over 230 landen in 

de wereld. 

jonge kinderen komt 

in vergelijkbare 

bronnen voor. 

onverzadigde 

vetzuren) zijn 

belangrijk in de 

hersenontwikkeli

ng van het kind. 

De genoemde 

nutriënten spelen 

dus ook een 

grote rol in de 

taalontwikkeling 

van het kind en 

tekorten in deze 

voedingsstoffen 

kunnen er voor 

zorgen dat een 

kind een minder 

goede 

taalontwikkeling 

heeft. 

Bron 12 

http://www.siob.nl
/media/documents
/Meer-lezen-beter-
in-taal-3e-druk.pdf 

Deze bron is 

geschreven door 

Kees Broekhof. 

Broekhof is 

onderzoeker en hij 

traint leerlingen 

die onvoldoende 

kansen krijgen om 

hun 

taalvaardigheid te 

ontwikkelen. Dit 

doet hij door ze te 

trainen op een 

effectieve manier, 

met 

verduidelijkend 

lesmateriaal.   

Deze brochure 

heeft hij 

geschreven in 

samenwerking 

met bibliotheken, 

gemeentes en 

andere 

instellingen die het 

lezen door 

kinderen willen 

stimuleren. 

De informatie in deze 

bron is betrouwbaar. 

Broekman is een 

professional op het 

gebied van 

taalontwikkeling en 

zijn brochure is onder 

andere gekeurd door 

het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. 

Deze bron is 

representatief. De 

conclusie uit deze 

bron, dat vrij lezen 

een positieve invloed 

heeft op de 

taalontwikkeling, 

komt overeen met 

andere onderzoeken, 

maar het specifieke 

voorbeeld van 

Stephen Krashen is 

niet representatief, 

omdat het een uniek 

onderzoek is.  

De informatie uit 

deze bron was 

bruikbaar voor 

ons onderzoek. 

Het gaf een 

factor bij 

deelonderwerp 3. 

Uit verschillende 

onderzoeken 

blijkt dat bij 

basisschoolkinde

ren vrij lezen een 

positieve invloed 

heeft op de 

taalontwikkeling. 

Bron 13 

http://dspace.libra

ry.uu.nl/bitstream/

handle/1874/252

Gemmert en 

Bosma zijn twee 

afstuderende 

studenten van 

Zij hebben niet voor 

niets jaren lang 

gestudeerd: je mag 

verwachten dat ze 

De bron is 

bruikbaar voor 

ons onderzoek, 

omdat het een 

Hoe meer taal je 

hoort, des te  

meer verbanden 

je zult kunnen 
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294/Masterthesis

%20Bosma,%20

MRP-

3339157%20en%

20Gemmert,%20

L%20van-

3378624.pdf?seq

uence=1 

Sociale 

Wetenschappen 

aan de Universiteit 

van Utrecht. In 

deze universitaire 

thesis hebben ze 

informatie 

verwerkt die ze 

zelf hebben 

onderzocht. 

voldoende kennis 

hebben over het 

onderwerp. De bron 

beoordelen wij dus 

als betrouwbaar. Het 

is niet per se een 

representatieve bron, 

want het onderzoek 

wat zij gedaan 

hebben, is erg 

vernieuwend. Op 

geen enkele andere 

site konden wij 

dezelfde informatie 

vinden. Wel is het zo 

dat hun theorie over 

het verbeteren van 

taalbegrip enigszins 

overeenkomt met 

theorieën van andere 

bronnen. Als je 

namelijk naar 

websites zoekt waar 

je je taalbegrip kunt 

verbeteren, zal je 

lezen dat het goed is 

om veel hardop 

voorgelezen te 

worden. 

theorie geeft die 

verklaart waarom 

mensen 

verschillende 

niveaus van 

taalbegrip 

hebben. 

 

herkennen. Als je 

als kind veel bent 

voorgelezen, zou 

je volgens de 

theorie van 

Gemmert en 

Bosma een 

redelijk goed 

taalbegrip 

moeten hebben. 

Bron 14 

http://learningdisa

bilities.about.com

/od/instructionalm

aterials/tp/rdgcom

pretensn.htm 

 

Ann Logsdon, de 

auteur van deze 

bron, is een 

ervaren 

psycholoog. Ze 

heeft meerdere 

universitaire 

studies afgerond 

en heeft 18 jaar 

werkervaring als 

specialist op het 

gebied van 

psychologie 

binnen scholen en 

ontwikkeling van 

individuele 

programma’s voor 

leerlingen.  

Gekeken naar de 

achtergrond en de 

ervaring van 

Logsdon, is te 

concluderen dat de 

bron betrouwbaar is. 

De informatie in deze 

bron is representatief. 

We kwamen delen 

ervan eerder al tegen 

bij de bron van Elise 

de Bree (zie 

Internetsite 1 op de 

vorige bladzijde). 

Dit was een 

bruikbare bron bij 

deelonderwerp 4. 

Het sluit goed 

aan bij eerder 

gebruikte 

bronnen en al 

opgezochte 

informatie. 

Er zijn meerdere 

stappen die je 

kan nalopen bij 

het lezen van een 

tekst waardoor 

het makkelijker 

wordt om de tekst 

te begrijpen. 

 

Bron 15 

Fortuna. 

Leeuwarden, 2006, 
p.38-47. 

Het Latijnse 

grammaticaboek 

Fortuna staat op 

naam van Elly 

Jans en Hupperts zijn 

beide zeer 

gerenommeerde 

namen als het gaat 

Het uitleggen van 

naamvallen is 

nog best moeilijk 

als je zelf geen 

Het onderwerp 

van een zin staat 

in de 

nominativus. De 
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Jans en Charles 

Hupperts. Zij 

schrijven al sinds 

de jaren ’70 

schoolboeken 

voor de klassieke 

talen. Jans is 

classica en erelid 

van de Vereniging 

Classici Nederland 

(VCN). Hupperts 

is ook classicus en 

is in maart 2000 

gepromoveerd 

aan de Universiteit 

van Amsterdam 

op het proefschrift 

over Eros dikaios. 

om de klassieke 

talen. Hun kennis 

hebben ze verkregen 

door jarenlang te 

studeren. Hun 

lesmethoden worden 

in heel Nederland 

gebruikt en zijn dus 

zeker betrouwbaar. 

Wat in hun boeken 

staat, komt overeen 

met wat in de Latijnse 

woordenboeken en 

op websites staat. 

Het lesboek Fortuna 

geeft dus een 

representatief beeld 

van de Latijnse 

grammatica. 

docent bent. Als 

gymnasiast weet 

je wel hoe het in 

elkaar steekt, 

maar niet 

precies. Voor het 

profielwerkstuk 

was Fortuna dus 

zeker een goed 

naslagwerk. In dit 

boek staat alles 

duidelijk stap 

voor stap 

uitgewerkt. 

tweede naamval, 

de genitivus, 

heeft naast de 

functie van bezit 

nog vele andere 

functies. De 

dativus is 

meestal het 

meewerkend 

voorwerp. De 

accusativus is het 

lijdend voorwerp 

en komt ook voor 

in de Accusativus 

cum Infinito-

combinatie. De 

ablativus is wat 

wij in het 

Nederlands de 

bijwoordelijke 

bepaling zouden 

noemen. 

Bron 16 

http://www.stilus.
nl/oudheid/wdo/gr
ammati/latijn/naa
mval.html 

J. Jagers is een 

doorgewinterd 

docent Klassieke 

Talen. Met zijn 

kennis zou je 

verwachten dat hij 

een deskundige in 

zijn vak is,. Deze 

bron is erg handig 

geweest voor ons 

onderzoek, omdat 

het een heldere 

uitleg geeft met 

duidelijke 

voorbeelden. 

De auteur van deze 

bron is een man met 

jarenlange ervaring in 

het vak Latijn. Hij is 

daardoor een 

gezaghebbende bron 

en behoorlijk 

betrouwbaar. Het 

doel van de website 

is om leerlingen te 

informeren over de 

Latijnse grammatica.  

De informatie in de 

bron komt min of 

meer overeen met 

wat in de 

grammaticaboeken 

staat die op school bij 

het vak Latijn 

gebruikt worden. Het 

is dus zeker een 

representatieve bron. 

Waarschijnlijk heeft 

hij zijn informatie zelf 

ook uit lesboeken 

gehaald. 

Deze website 

was prima te 

gebruiken voor 

het uitwerken van 

de Latijnse 

grammatica. In 

het lesboek van 

school staat het 

ook al duidelijk 

uitgelegd, maar 

voor ons eigen 

begrip was het 

wel fijn om het 

nog te herlezen 

in andere 

bewoording. Dan 

weet je zeker dat 

het klopt en dat je 

het goed begrijpt. 

De nominativus is 

het onderwerp. 

De genitivus is 

meestal bezit. 

Ook is het vaak 

een bijvoeglijke 

bepalng, waarbij 

onderscheid 

wordt gemaakt 

tussen 4 soorten. 

De dativus heeft 

de functie van 

meewerkend 

voorwerp. 

Woorden in de 

ablativus kun je 

meestal vertalen 

als een 

bijwoordelijke 

bepaling. Alle 

naamvallen 

komen voor na 

bepaalde 

werkwoorden.   

Bron 17 

http://www.exame
nblad.nl/examenst
of/syllabus-

Het college voor 

toetsen en 

examens zorgt 

Het doel van de 

website is een 

samenvatting geven 

De website 

schetst een 

duidelijk beeld 

Bij het onderwerp 

tekstverklaren bij 

het vak 



Kenya Limburg & Sophie Willemsen ⌘⌘⌘⌘ Het voordeel voor een gymnasiast 

51 
 

nederlands-vwo-
2013/2013/vwo/f=
/syllabus_nederlan
ds_vwo_2013_201
10620.pdf 

namens de 

overheid voor de 

kwaliteit van de 

examens van het 

voortgezet 

onderwijs. Ze 

zorgen dat de 

examens goed in 

elkaar zitten en 

eerlijk afgenomen 

worden.   

voor wat er in het 

programma van 

toetsing en in de 

examens voorkomt 

van het vak 

Nederlands op het 

voortgezet onderwijs. 

Het is alleen feitelijke 

informatie. Op 

www.examenblad.nl, 

de website die de 

date bijhoudt van de 

examens, word je 

hiernaar 

doorverwezen. Het is 

dus zeker een 

betrouwbare en 

representatieve bron. 

Ook komt het 

overeen met de 

onderwerpen die aan 

bod komen tijdens de 

Nederlandse lessen 

en in de 

theorieboeken. 

van wat 

tekstverklaren 

inhoudt en waar 

je op moet letten 

bij 

examenteksten. 

Dat komt goed 

van pas bij het 

uitleggen van het 

onderwerp 

tekstverklaren. 

Alles is 

overzichtelijk op 

een rijtje gezet. 

Nederlands krijg 

je vragen over de 

inhoud van de 

tekst en over wat 

de schrijver 

impliceert. Je 

moet vooral 

letten op 

signaalwoorden 

want die geven 

de verbanden 

aan tussen 

zinnen en 

alinea’s. Ook 

moet je de 

hoofdgedachte 

en het onderwerp 

van een tekst 

kunnen 

herkennen en 

formuleren. 

Bron 18 

http://educatie-
en-
school.infonu.nl/t
aal/97660-
drogredenen-de-
verschillende-
soorten-
drogredenen.htm 

De infoteur van dit 

artikel schrijft 

onder de 

nicknameShiny. 

Hij heeft al in de 

honderd artikelen 

geschreven voor 

de website. De 

meeste van zijn 

artikelen gaan 

over educatie en 

cultuur. Het artikel 

over drogredenen 

is een van zijn 

meest hoog 

gewaardeerde 

artikelen. Als bron 

bij zijn artikel heeft 

hij het boek 

Tekstanalyse van 

Schellens, 

Steehouder 

gebruikt.  

Het is vooral feitelijke 

informatie in zijn 

artikel. De 

achtergrond van 

‘Shiny’ is helaas 

onbekend. Het is dus 

onbekend of hij in het 

vak zit. Hij heeft zich 

ingelezen over zijn 

onderwerp. Zijn bron 

is een betrouwbaar 

boek. Het doel van 

zijn eigen artikel is 

informeren. Hij 

probeert je nergens 

van te overtuigen. Er 

valt dus te 

concluderen dat dit 

een betrouwbare 

bron is. De informatie 

komt min of meer 

overeen met wat in 

het theorieboek van 

het vak Nederlands 

staat, maar het is net 

wat anders verwoord 

en het noemt wat 

Dit artikel is 

handig, want het 

geeft meer uitleg 

over drogredenen 

dan het normale 

tekstboek op 

school geeft. 

Hierdoor is het 

makkelijker om 

uit te leggen in 

het tekst. Ook 

noemt Shiny de 

Latijnse namen 

erbij. De vakken 

Nederlands en 

Latijn worden 

gecombineerd in 

dit 

profielwerkstuk, 

dus het is wel 

leuk om de 

Latijnse namen 

erbij te geven.  

Er zijn veel 

verschillende 

drogredenen. De 

meest 

voorkomende zijn 

de 

cirkelredenatie, 

vals autoriteits-

argument, 

verkeerde 

vergelijking en 

onjuist beroep op 

causaliteit. 
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extra termen, ook bij 

de Latijnse naam.  

Bron 19 t/m 24 

Wikipedia 

 

Wikipedia is een 

handelsmerk van 

de Wikimedia 

Foundation. Het is 

een online 

encyclopedie 

waarin informatie 

staat over allerlei 

verschillende 

onderwerpen, 

geschreven door 

verschillende 

auteurs. De 

artikelen worden  

elke dag 

gecontroleerd en 

vaak aangepast. 

De informatie op 

Wikipedia is niet per 

se betrouwbaar. Het 

ligt er bij deze site 

aan wat je precies 

gebruikt. Wanneer de 

informatie 

overeenkomt met 

meerdere bronnen 

kun je ervan uitgaan 

dat de informatie 

betrouwbaar is.  

De informatie die wij 

van Wikipedia 

hebben gehaald voor 

deelvraag 5 hebben 

wij daarom 

vergeleken met 

andere bronnen en is 

dus betrouwbaar en 

representatief. 

De informatie uit 

deze bron was 

erg bruikbaar. 

Het gaf bruikbare 

feiten bij 

deelonderwerp 7. 

Bron 19: 

In de loop van de 

2e eeuw v. Chr. 

werd het Latijn 

een literaire taal. 

In de 1e eeuw v. 

Chr. werd er veel 

geschreven in 

klassiek Latijn, 

het Latijn dat 

gymnasiasten 

tegenwoordig 

nog steeds leren 

op school.  

Bron 20: 

Afbeelding van 

landen in Europa 

waar Romaanse 

talen worden 

gesproken. 

Bron 21: 

Het klassieke 

Latijn heeft de 

basis gelegd voor 

de Romaanse 

talen. De meest 

gesproken 

Europese 

Romaanse talen 

zijn het Italiaans, 

Frans, Spaans, 

Portugees, 

Galicisch 

Roemeens en 

Waals. 

Bron 22: 

Er wordt 

aangenomen dat 

de Germaanse 

talen zijn 

voortgekomen uit 

een Indo-

Europese 

vooroudertaal. 

Rond de 2e v. 

Chr. werd in 

Denemarken al 

Germaans 

gesproken en in 

de 1e eeuw v. 



Kenya Limburg & Sophie Willemsen ⌘⌘⌘⌘ Het voordeel voor een gymnasiast 

53 
 

Chr. spreidde de 

taal zich uit naar 

het noorden en 

het zuiden.  

Bron 23: 

In de loop van de 

tijd ontstond uit 

het Germaans 

het  

Nederfrankisch, 

wat de basis 

legde voor de 

Nederlandse taal 

zoals wij die nu 

kennen. 

Bron 24: 

Afbeelding van 

de hedendaagse 

verspreiding van 

Germaanse talen 

in Europa. 

Bron 25 t/m 27 
http://www.etymol
ogiebank.nl/  

Deze website is in 

januari 2010 

opgezet door 

Nicoline van der 

Sijs. Zij is een 

bekende 

taalkundige en 

etymologe. Deze 

internetsite is een 

vervolg op het 

vierdelige 

Etymologisch 

woordenboek van 

het Nederlands 

(EWN), waarvan 

in 2009 het laatste 

deel is 

verschenen. Het 

doel van deze site 

is om alle 

belangrijke 

etymologische 

publicaties van het 

Nederlands op 

woordniveau aan 

te bieden op één 

centraal punt en in 

de chronologische 

volgorde. 

Dit is een zeer 

betrouwbare bron. 

Etymologiebank.nl is 

gemaakt door 

professionals en is 

een vervolg op een 

bekend vierdelig 

woordenboek. 

De informatie is 

representatief. Op 

meerdere sites 

vonden we 

etymologische 

overzichten, maar 

deze site gaf een 

duidelijk overzicht. 

De informatie uit 

deze bron was 

bruikbaar bij de 

verantwoording 

van de 

testvragen. Bij 

bepaalde 

Nederlandse 

woorden wisten 

we niet helemaal 

zeker wat het 

Latijnse 

oorsprongswoord 

was. Deze site 

kwam daarbij 

goed van pas. 

Bron 25: 

Latijnse 

oorsprong van 

het Nederlandse 

woord ‘actief.’ 

Bron 26: 

Latijnse 

oorsprong van 

het Nederlandse 

woord 

‘simultaan.’ 

Bron 27: 

Latijnse 

oorsprong van 

het Nederlandse 

woord ‘nobel’. 

Bron 28 

http://edepot.wur.
De Universiteit Dit is een lesbrief Deze bron heeft Alle leerlingen 
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nl/2399  Wageningen 

verzorgt 

universitaire 

studies op het 

gebied van een 

gezonde voeding 

en leefomgeving. 

Op deze 

universiteit wordt 

ook veel 

wetenschappelijk 

onderzoek gedaan 

naar deze 

thema’s.  

waarin zij aan 

eindexamenkandidat

en van de exacte 

vakken uitleggen hoe 

ze hun 

onderzoeksgegevens 

moeten verwerken. 

Aangezien de 

Universiteit 

Wageningen zeer 

gerenommeerd is en 

hun toekomstig 

leerlingen niet 

zomaar iets verteld, 

beschouwen we dit 

als een zeer 

betrouwbare bron. 

Hoewel er geen 

officiële auteur bij 

staat, mogen we er 

vanuit gaan dat het 

geschreven is door 

hoogleraren met veel 

ervaring met de 

Toets van Wilcoxon. 

Meneer van den Berg 

heeft deze bron 

goedgekeurd en het 

komt overeen met de 

theorie van het boek 

van wiskunde D, 

alleen beter 

uitgelegd. Daarom is 

deze bron 

representatief voor 

andere bronnen. 

geholpen met het 

begrijpen van de 

theorie van 

Wilcoxon. Zonder 

deze uitleg was 

het niet mogelijk 

om de vierde klas 

te verwerken. Er 

zitten in die klas 

namelijk te weinig 

gymnasiasten om 

de berekeningen 

van wiskunde D 

toe te passen. 

Door deze bron 

konden we kijken 

of de resultaten 

van de latinisten 

afwijken van de 

atheneumleerlin-

gen. Later 

hebben we alle 

gegevens met 

behulp van de 

schema’s op 

deze website 

verwerkt.  

met het vak Latijn 

van klas twee tot 

en met zes zijn 

significant beter 

in de 

Nederlandse 

grammatica en 

hebben een 

significant 

ruimere 

woordenschat 

dan hun 

leeftijdsgenoten 

van het 

atheneum.  

 

Deelonderwerp 1Deelonderwerp 1Deelonderwerp 1Deelonderwerp 17777: Logboek: Logboek: Logboek: Logboek 

Tijd Datum Door wie? Inhoud 

60 minuten 02-04-2014 Kenya & 
Sophie 

We begonnen met bedenken van het 
onderwerp en we hebben oude 
profielwerkstukken bekeken. 

170 minuten 05-04-2014 Kenya & 
Sophie 

We zijn verder gegaan met het bedenken 
van een onderwerp. We hebben onder 
andere besloten dat we niks gaan doen met 
het vak biologie en dat we een 
profielwerkstuk gericht op literatuur willen 
maken. 

60 minuten 09-04-2014 Kenya & We zijn begonnen met het bedenken van de 
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Sophie hoofd- en deelvragen. Als onderwerp willen 
we een vergelijking gaan maken tussen 
klassieke mythes en modernere sprookjes. 

40 minuten 14-04-2014 Kenya & 
Sophie, 
mevrouw 
Maas, 
mevrouw van 
Assendelft 

Dit was het eerste overleg met de twee 
profielwerkstuk begeleiders. We zijn 
begonnen met het bedenken van de 
precieze hoofd- en deelvragen. 

90 minuten 21-04-2014 Kenya & 
Sophie 

We hebben het onderwerp verder 
afgebakend en nieuwe preciezere vragen 
bedacht. 

90 minuten 23-05-2014 Kenya & 
Sophie, 
mevrouw 
Maas 

Dit was het eerste profielwerkstuk-

moment. Tijdens dit moment hebben we 
een nieuw onderwerp bedacht, omdat een 
literatuur- onderzoek naar sprookjes en 
mythes ons toch minder leuk leek dan 
gedacht. Ons nieuwe plan was om een 
Latijnse mythe te vertalen en deze te 
herschrijven in een leukere, moderne vorm. 

50 minuten 26-05-2014 Kenya & 
Sophie, 
mevrouw 
Maas, 
mevrouw van 
Assendelft 

Tijdens dit gesprek hebben we nog eens 
goed nagedacht over wat we precies wilden 
gaan doen. Van het idee dat we bedacht 
hebben tijdens het eerste pws-moment 
hebben we afgezien en we kwamen uit bij 
ons huidige onderwerp: taalbegrip bij 
gymnasiasten en leerlingen van het 
atheneum. 

50 minuten 03-06-2014 Kenya & 
Sophie 

We hebben een nieuwe opzet gemaakt en 
de hoofd- en deelvragen bedacht. 

50 minuten 17-06-2014 Kenya & 
Sophie 

We hebben het stap 2- formulier ingevuld 
en hier en daar wat veranderd aan onze 
hoofd- en deelvragen. We zijn ook 
begonnen aan stap 3, het plan van aanpak. 

120 minuten 07-07-2014 Kenya & 
Sophie 

Profielwerkstukcongres dag 1: We hebben 
verder gewerkt aan stap 3, het plan van 
aanpak. We liepen af en toe wel aan tegen 
het probleem van de verwoording en 
formulering van ons plan. Dit probleem 
willen we oplossen door op dag 2 van het 
profielwerkstukcongres de workshop 
‘Academisch schrijven’ te volgen. 

180 minuten 08-07-2014 Kenya & 
Sophie 

Profielwerkstukcongres dag 2: We hebben 
de workshop ‘Academisch schrijven’ 
gevolgd waarna we meer duidelijkheid 
kregen over de manier waarop je een 
profielwerkstuk kunt schrijven. Hierna 
hebben we verder gewerkt aan het Plan van 
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Aanpak. 

180 minuten 09-07-2014 Kenya & 
Sophie 

Profielwerkstukcongres dag 3: We hebben 
de workshops ‘Statistische analyse’ en 
‘Excel’ gevolgd. Hierdoor hebben we een 
beter beeld gekregen over hoe we de 
gegevens van de test en enquête goed 
kunnen verwerken en overzichtelijk kunnen 
weergeven. Na deze workshops hebben we 
onze ideeën en plannen voorgelegd aan 
mevrouw Maas en met haar overlegd. 
Hierna hebben we de onderdelen van het 
Plan van Aanpak, die we nog niet af hadden, 
verdeeld en hebben we er nog even 
individueel aan gewerkt. 

120 minuten 09-07-2014 Sophie Ik heb het logboek afgemaakt waar ik al 
eerder deze dag aan begonnen was. Daarna 
heb ik de methode afgemaakt. 

120 minuten 09-07-2014 Kenya Ik heb het kader van het verslag, de 
taakverdeling en het tijdpad geschreven. 
Het was wel lastig om te bedenken hoe alles 
uitvoerbaar is, maar uiteindelijk ben ik er 
toch uitgekomen. 

100 minuten 29-08-2014 Kenya en 
Sophie 

Profielwerkstukmoment: 

We hebben handtekeningen op het stap 2 
formulier laten zetten en het formulier 
ingeleverd. Daarnaast zijn we bezig geweest 
met het mailen van de scholen. Ook liepen 
we tegen een probleem aan, namelijk of we 
Griekse klassen ook bij de test willen 
betrekken. 

120 minuten 04-09-2014 Sophie Ik ben begonnen met het voorblad, de 
inhoudsopgave en de inleiding van het 
profielwerkstuk. 

90 minuten 07-09-2014 Kenya Doordat ik donderdag moest werken, kon ik 
helaas niet samen met Sophie het 
profielwerkstuk schrijven. Vandaag had ik 
wel tijd en heb ik de inleiding verbeterd 
volgens mijn inzicht. Verder ben ik 
begonnen met het uitwerken van 
deelonderwerp 2.1. De informatie was goed 
te vinden.  

60 minuten 09-09-2014 Kenya Alle tekst nog eens nagelezen en wat kleine 
aanpassingen gedaan. Ik ben begonnen met 
de bronbeoordeling. Ik weet niet zo goed 
wat ik in de beoordeling moet zetten, dus 
dat zoek ik binnenkort nog eens goed uit.  
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40 minuten 09-09-2014 Sophie Ik ben verder gegaan met de 
bronbeoordeling waar Kenya mee 
begonnen was. Ik heb hier en daar wat 
aangevuld en de rest van de bronnen 
beoordeeld. 

50 minuten 15-09-2014 Kenya Ik heb verder gewerkt aan deelonderwerp 
2. De informatie was goed te vinden en het 
schrijven ging op zich best makkelijk. 

50 minuten 16-09-2014 Sophie Ik heb een wetenschappelijke bron 
gevonden die aansluit bij deelonderwerp 
2.2 en deze heb ik ook beoordeeld. 
Daarnaast heb ik de tekst nog eens 
doorgelezen en een aantal dingen 
veranderd. Ook heb ik verder gewerkt aan 
deelonderwerp 2.2. 

50 minuten 23-09-2014 Kenya Ik ben begonnen aan deelonderwerp 5. Van 
mevrouw Van Assendelft heb ik informatie 
gekregen hiervoor. Ik moet haar nog even 
de informatie over de bron vragen, zodat ik 
een mooi voetnootje ervoor kan maken. 

75 minuten 23-09-2014 Sophie Ik heb deelonderwerp 2.2 een stuk 
uitgebreid met informatie uit twee nieuwe 
bronnen. Ik ben ook begonnen aan 
deelonderwerp 3. 

75 minuten 24-09-2014 Sophie We hebben eerst samen het 
profielwerkstuk dat we tot nu toe hebben, 
doorgesproken. Daarna  ben ik verder 
gegaan met de uitwerking van 
deelonderwerp 3. 

75 minuten  24-09-2014 Kenya Vandaag ben ik bezig geweest met het 
verder uitwerken van de naamvallen. 
Daarnaast heb ik de stukjes van Sophie en 
mij samengevoegd tot een passend geheel.  

50 minuten 25-09-2014 Kenya Vandaag heb ik het stukje over de 
naamvallen afgeschreven. Daarbij heb ik 
ook de bronvermelding en –beoordeling 
gedaan.  

50 minuten 30-09-2014 Sophie Ik heb verder gewerkt aan deelonderwerp 3 
en ben begonnen met de bronbeoordeling 
van de bronnen. 

50 minuten 02-10-2014 Sophie Ik heb  gewerkt aan deelonderwerp 3 
afgemaakt en ben verder gegaan met de 
bronbeoordeling. Ik ben ook begonnen aan 
deelonderwerp 4. 

200 minuten 06-10-2014 Sophie en 
Kenya 

We hebben een afspraak over ons plan van 
aanpak gehad met onze begeleiders. We 
hebben een aantal dingetjes veranderd, 
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zoals het woord ‘taalbegrip’ en de 
verwoording van de deelvragen. 
Deelonderwerp 5 en 6  doet Kenya en 
Sophie doet deelonderwerp 4 en 7. Het ging 
goed, want we konden goed overleggen. 
Samen zijn we begonnen aan het opstellen 
van de test.  

60 minuten 07-10-2014 Sophie Ik heb deelonderwerp 3 afgemaakt. 

80 minuten 14-10-2014 Sophie Ik heb deelonderwerp 4 afgemaakt. Ik heb 
daarna verder gewerkt aan deelonderwerp 
7. 

50 minuten 16-10-2014 Kenya Het commentaar van mevrouw van 
Assendelft hebben we verdeeld. Mijn deel 
van wat ik zou veranderen, heb ik 
veranderd. Ook het commentaar van 
mevrouw Maas heb ik verwerkt. Het was 
een beetje moeilijk om te zoeken tussen de 
bestanden, omdat het nogal 
onoverzichtelijk is op zo’n computer. Toch is 
het gelukt.  

105 minuten 23-10-2014 Sophie en 
Kenya 

We hebben samen verder gewerkt aan de 
test. I.v.m. de tijd en moeite hebben we 
besloten om niet naar het Dominicus te 
gaan voor ons onderzoek. Het lijkt ons 
genoeg om alleen de Pax te onderzoeken. 
Dit willen we met meneer Van den Berg 
overleggen. (We willen o.a. vragen hoeveel 
mensen we nodig hebben voor een 
betrouwbaar onderzoek.) 

100 minuten 23-10-2014 Sophie Ik heb de inleiding aangepast (o.a. 
onderwerp beter geïntroduceerd). Ik heb 
het commentaar van de begeleiders verder 
verwerkt en een aantal dingen aangepast 
die nog onduidelijk waren. Daarnaast heb ik 
de inhoud van deelonderwerp 7 veranderd. 
Als laatste heb ik 5 woorden verzonnen voor 
in de test. 

50 minuten 24-10-2014 Kenya Ik heb gelezen wat Sophie heeft veranderd 
en heb daar ook weer het een en ander aan 
veranderd. Ik heb de andere 5 woorden 
verzonnen voor de test en de opmaak 
aangepast zodat we het dubbelzijdig uit 
kunnen printen op 1 A4’tje. Het bedenken 
van de woorden bleek nog best moeilijk, 
maar ik heb het opgelost door een Latijn en 
Nederlands woordenboek te gebruiken. De 
volgende keer wil ik deelonderwerp 6 
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uitwerken (daar heb ik Talent voor nodig) en 
de bronbeoordeling doen. 

70 minuten 3-11-2014 Kenya  Ik heb verder gewerkt aan het stukje over 
Nederlands. Dit ging wel goed, maar ik vond 
het moeilijk om te verwoorden. Ik ben nog 
niet toegekomen aan de bronbeoordeling. 
Dit moet ik later nog even doen. 

50 minuten 16-11-2014 Kenya Ik heb het stukje van de drogredenen 
afgemaakt en ik ben begonnen aan de tekst 
van spelling en formuleren. De algemene 
inleiding daarvan heb ik af en ik ben nu 
gekomen tot de werkwoorden.  

80 minuten 17-11-2014 Kenya Weer een stukje verder gekomen met 
formuleren en spellen en de zinnen daarvan 
die ik al geschreven had nog even 
bijgewerkt. Ik ben verder gegaan met de 
bronbeoordeling en de voetnoten van 
deelonderwerp 6 kloppend gemaakt. 
Mevrouw Van Assendelft had nog wat 
aanmerkingen op de test, dus ik heb de test 
nu aangepast. Vanmiddag zijn we naar 
mevrouw Talsma gegaan en die wil de test 
wel voor ons printen als wij daar om vragen. 
We zouden deze week bij mevrouw Van 
Assendelft de test af kunnen nemen en 
anders volgende week met de 
onderwijsassistente. We moeten alleen 
eerst even wachten totdat mevrouw Maas 
ons onderzoek heeft goedgekeurd. 

50 minuten 17-11-2014 Sophie Ik heb het hele profielwerkstuk en de 
nieuwe stukken die Kenya geschreven heeft, 
doorgelezen en hier en daar wat veranderd. 

90 minuten 20-11-2014 Kenya Op school heb ik met meneer de Bruijn 
overlegd wanneer we bij hem terecht 
konden om twee klassen te onderzoeken. 
Klas 4 kunnen we al gelijk morgen 
onderzoeken en klas 5 doen we volgende 
week. Samen met mevrouw Talsma heb ik 
de test gekopieerd, maar dit liep niet 
helemaal goed. De tweehonderd velletjes 
werden niet dubbelzijdig uitgeprint, zoals 
we eigenlijk wilden. Mevrouw Talsma moest 
naar een vergadering, maar zei dat ze het 
wel zou regelen. Bij de supermarkt heb ik 
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nog snoepjes gekocht als beloning om te 
geven aan de deelnemers van de test. Van 
deze dingen heb ik de tijd niet bijgehouden, 
dus dat heb ik niet verwerkt bij de tijd. Wat 
ik wel hierin heb verwerkt is de beoordeling 
van Fortuna en het afmaken van 
deelonderwerp 6. Ik vond het moeilijk om te 
kiezen wat er allemaal in moest, omdat je zo 
veel leert. Ik heb de dingen genoemd die 
een relatie zouden kunnen hebben met het 
vak Latijn. 

170 minuten 17-11-2014 Sophie Ik heb de nieuwe gedeeltes die Kenya 
geschreven heeft doorgelezen en hier een 
daar iets aangevuld/veranderd. 
Ik heb daarna deelonderwerp 7 afgemaakt. 
Ik werk zo snel mogelijk verder aan de 
bronbeoordeling. 

80 minuten 18-11-2014 Sophie Ik heb op school eventjes aan de 
bronbeoordeling gewerkt. Thuis heb ik een 
planning gemaakt van wanneer en bij welke 
klassen we de test gaan afnemen. Daarna 
heb ik verder gewerkt aan de 
bronbeoordeling. 

20 minuten 21-11-2014 Sophie en 
Kenya 

We hebben de eerste klas onderzocht. Het 
ging heel goed. Meneer De Bruijn 
introduceerde ons en we legden zelf uit wat 
de doel van het onderzoek was. De 
leerlingen maakten de toets serieus en in 
stilte. 

70 minuten 21-11-2014 Kenya We hebben allebei de helft van de toetsen 
mee naar huis genomen. Ik heb meteen 
mijn helft nagekeken toen ik klaar was met 
werken en in een schema gezet hoeveel 
fouten er per vraag gemaakt werden, zodat 
dat overzichtelijk op een rijtje staat. Dat is 
makkelijk voor de verwerking straks. 

50 minuten 22-11-2014 Sophie Ik heb de toetsen nagekeken. Ik heb ze nog 
niet in een schema gezet, maar ik ga per 
vraag bekijken hoeveel leerlingen hem fout 
hebben gemaakt. 

120 minuten 23-11-2014 Kenya Sophie en ik hadden per ongeluk in 
verschillende bestandjes gewerkt. Dat is 
niet zo handig, want als je kleine 
aanpassingen doet in een groot bestand, zie 
je niet wat de verschillen zijn. Ik heb 
geprobeerd onze versies samen te voegen, 
maar ik weet dus niet of dit helemaal klopt. 
Ook heb ik het hele werkstuk tot nu toe 
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opnieuw doorgelezen en aangepast. De 
voorkant mocht ook wel wat mooier, dus 
die heb ik mooier gemaakt. 

100 minuten 23-11-2014 Sophie Ik heb het hele profielwerkstuk nog eens 
doorgelezen en gekeken of de kladversie nu 
kloppend is. Daarnaast heb ik mijn laatste 
bronnen beoordeeld en hier en daar nog 
iets veranderd. 

50 minuten 08-12-2014 Kenya Ik heb samen met mevrouw van Assendelft 
de kladversie besproken. 

180 minuten 09-12-2014 Kenya & 
Sophie 

Profielwerkstukmoment: 

We hebben eerst alvast wat dingen 
aangepast in het profielwerkstuk die 
mevrouw van Assendelft voor ons had 
opgeschreven. Ook hebben we een planning 
gemaakt voor in de komende weken. 
Daarna hebben we de kladversie 
doorgesproken met mevrouw Maas en ook 
een paar opmerkingen van haar verwerkt in 
het werkstuk. Ten slotte hebben we met 
meneer Van den Berg gesproken over de 
verwerking van onze onderzoeksgegevens. 
We moeten de toets van Wilcoxon 
gebruiken. 

180 minuten 18-12-2014 Kenya Ik heb de kansberekeningen van alle klassen 
gemaakt met behulp van de toets van 
Wilcoxon.  

290 minuten 
 

29-12-2014 Kenya & 
Sophie 

We hebben de methode van het onderzoek 
geschreven met onder andere de hypothese 
en de verantwoording van de testvragen. 
Ook hebben we deelonderwerp 10 
gemaakt. Daarnaast zijn we begonnen met 
het uitwerken van resultaten in dit 
document. Daarna hebben we de conclusie 
en de discussie geschreven en een verdere 
taakverdeling gemaakt. 

60 minuten 30-12-2014 Kenya Ik heb de procesreflectie geschreven en nog 
een paar formuleringsfoutjes verbeterd, die 
ik zag staan toen ik snel door het werk van 
gisteren scande. 

90 minuten 5-1-2015 Kenya  Vandaag heb ik aan de opmaak van het 
werkstuk gewerkt. Ik heb de tekst – waar 
dat kon- uitgelijnd, opdat het er mooier 
uitziet en ik heb de hoofdstukken en kopjes 
een duidelijk uiterlijk gegeven. Ook heb ik 
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de voorkant veranderd, want die moest nog 
wat mooier worden. Thuis heb ik het met 
mijn ouders en zusje besproken, maar ik 
weet niet zo goed hoe ik hem ‘spannender’ 
kan maken. Ten slotte heb ik nog sommige 
formuleringen aangepast die ik tegenkwam.  

80 minuten 6-1-2015 Sophie Ik heb deelonderwerp 8 geschreven. Daarna 
heb ik alle voetnoten verzameld en zo de 
literatuurlijst opgezet. Ik ben begonnen met 
de bronbeoordeling van de laatste bronnen. 

50 minuten 6-1-2015 Kenya Ik heb deelonderwerp 7 en 8 doorgelezen 
en nog een beetje aangepast. Daarna heb ik 
de schema’s die we nu hadden, verwijderd 
en zitten prutsen met Excel en Word om er 
mooie tabellen van te maken.  

50 minuten 7-1-2015 Sophie Ik heb de bronbeoordeling afgemaakt en 
ben verder gegaan met de verwerking van 
het commentaar van de begeleiders. 

50 minuten 7-1-2014 Kenya  Ik heb de cirkeldiagrammen verbeterd, 
andere profielwerkstukken van voorgaande 
jaren bekeken voor inspiratie en verder 
gewerkt aan de uitwerking van de 
testresultaten. 

50 minuten 8-1-2014 Kenya Ik ben verder gegaan met de uitwerking van 
de testresultaten. Daar ben ik nu klaar mee. 
Ook heb ik met meneer Van den Berg het 
over de uitwerking gehad, want de 
berekeningen waren een beetje moeilijk om 
te maken, aangezien we dit tijdens de 
lessen nooit besproken hebben. Nu is het 
wel gelukt, hij zei dat de berekeningen 
klopten. Er moet alleen nog wat meer 
eenheid komen in de tekst die hoort bij de 
resultaten, ik moet nog de bronbeoordeling 
doen van het schema van meneer Van den 
Berg en het commentaar van mevrouw Van 
Assendelft verwerken. 

50 minuten 8-1-2014 Sophie Ik heb verder gewerkt aan de verwerking 
van het commentaar van mevrouw Maas. 

50 minuten 9-1-2015 Kenya Ik heb de verwerking van de resultaten 
afgemaakt met behulp van bron 27 en ik 
heb deze bron beoordeeld.  

100 minuten 11-1-2015 Sophie  Ik heb de twee versies waarin Kenya en ik 
gewerkt hebben samengevoegd. Daarna 
heb ik het commentaar van mevrouw Maas 
doorgewerkt en van alles aangepast in het 
profielwerkstuk. (Meestal waren dit kleine 
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aanpassingen, zoals het anders verwoorden 
van zinnen.) Ik heb de deelonderwerp 6 
ingekort en het onderdeel grammatica 
eraan toegevoegd. Daarna heb ik de 
paginanummers kloppend gemaakt. 

120 minuten 13-1-2015 Kenya Ik heb het commentaar van mevrouw Van 
Assendelft verwerkt (dit kon pas nadat 
Sophie het commentaar van mevrouw Maas 
heeft verwerkt, anders zouden we twee 
versies van het pws maken) en een aantal 
rode stukjes tekst veranderd. Tevens heb ik 
de inleiding veranderd en mooi opgemaakt. 

120 minuten 14-1-2015 Sophie  Ik heb het profielwerkstuk doorgelezen en 
hier en daar wat veranderd. Daarna ben ik 
op zoek gegaan naar wetenschappelijke 
bronnen. Ik heb er twee van goed niveau 
gevonden. Het bleek lastiger om relevante 
bronnen te vinden dan ik dacht en er gaat 
veel tijd in zitten. Als laatst heb ik 
uitgerekend hoeveel we per persoon aan 
het profielwerkstuk gewerkt hebben en dit 
bij elkaar gezet.  

120 minuten 15-1-2015 Sophie en 
Kenya  

We hebben de hele netversie samen 
doorgenomen op dingen die we nog 
moesten veranderen en toevoegen. De 
opmaak was hier en daar nog niet kloppend; 
dit hebben we opgelost.  

90 minuten 18-1-2015 Sophie Ik heb het logboek kloppend gemaakt, want 
doordat we af en toe de volgorde van de 
deelonderwerpen veranderd hadden, klopte 
het logboek niet meer. Dit was ook het 
geval in de bronbeoordeling. Ik heb de een 
van de twee wetenschappelijke bronnen die 
ik  op 14 januari gevonden had verwerkt in 
deelonderwerp 3 en die bron ook 
beoordeeld. De tweede wetenschappelijke 
bron die ik toen gevonden had, bleek bij 
nader inzien toch niet zo geschikt voor een 
van de deelonderwerpen. 

50 minuten 18-1-2015 Kenya Ik heb verder gewerkt aan de uitwerking 
van de berekeningen in deelonderwerp 11. 
Dit deelonderwerp is nu af. Ik heb ook het 
excelschema van klas vier bewerkt en ik heb 
gezocht naar docenten waarmee we 
eventueel zouden kunnen praten over onze 
bevinden in dit profielwerkstuk. 
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50 minuten 20-1-2015 Kenya De juiste paginanummers toegevoegd bij de 
inhoudsopgave en hier en daar nog wat 
stukken tekst aangepast, gezorgd dat de 
teksten goed overlopen op de volgende 
pagina. Conclusie/antwoord hoofdvraag is 
hetzelfde � moet nog een oplossing voor 
bedacht worden. 

60 minuten 20-1-2015 Sophie Ik heb de conclusie iets uitgebreid en er een 
lopend geheel van gemaakt. Daarna heb ik 
het hele profielwerkstuk doorgelopen en de 
lay-out kloppend gemaakt. 
Ook heb ik gecontroleerd of de 
deelonderwerp en de tussenkopjes goed 
overgenomen waren in de inhoudsopgave 
en ik heb een nummering toegevoegd. 
Daarna heb ik de paginanummers in de 
inhoudsopgave kloppend gemaakt, omdat 
hier en daar net een deelonderwerp op een 
andere bladzijde viel. Vervolgens heb ik nog 
een koptekst toegevoegd met daarin onze 
namen en de titel van het werkstuk. 

100 minuten 22-1-2015 Kenya Ik heb het hele profielwerkstuk gelezen en 
alles herschreven wat ik niet zo mooi of 
makkelijk geformuleerd vond. Daardoor 
verschoof de opmaak weer, dus dat heb ik 
weer aangepast. Ook heb ik de koptekst 
aangepast.  

90 minuten 25-1-2015 Sophie Ik heb het hele profielwerkstuk doorgelezen 
en hier en daar wat formuleringen 
veranderd. 

 

Aantal uren aan gewerkt in totaal: 

• Sophie: 4065 minuten, 67,75 uur 

• Kenya: 4080 minuten, 68 uur 

    

Deelonderwerp 18Deelonderwerp 18Deelonderwerp 18Deelonderwerp 18: : : : ProcesreflectieProcesreflectieProcesreflectieProcesreflectie 

Het contact met de begeleiders verliep soepel. We hebben begeleiders gekozen 

waarmee we tijdens de lessen regelmatig contact hebben, opdat we hen makkelijk 

konden bereiken als dat nodig was. Tweemaal hebben we tussendoor ons 

profielwerkstuk voor commentaar doorgestuurd naar hen. Daarna gingen we met de 

begeleiders in gesprek, waarbij zij toelichtten wat er nog verbeterd kon worden. Onze 
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begeleiders hebben ons goed op weg geholpen bij het kiezen en afbakenen van het 

onderwerp. Zonder hen zouden we waarschijnlijk teveel hooi op onze vork genomen 

hebben. Ook is het fijn dat ze met een frisse blik ons profielwerkstuk bekeken, want 

in je eigen tekst zie je na een tijdje de (spel-)fouten niet meer.   

In eerste instantie hadden we gepland om iedere week samen twee uur aan het 

profielwerkstuk te werken, maar al snel bleek dit niet de meest handige manier van 

werken te zijn. Onze schoolroosters kwamen niet overeen, of er moest gewerkt of 

gesport worden. Daar hebben we een oplossing voor bedacht. We besloten om 

regelmatig, het liefst iedere week, aan het profielwerkstuk te werken, maar dan 

apart. Als we samen waren, praatten we veel over het profielwerkstuk en bedachten 

we taakverdelingen. Daarna konden we allebei onze taken uitvoeren. Iedere keer als 

er weer een stukje geschreven was door één van ons twee, dan stuurden we het naar 

elkaar op. De stukjes tekst waar we wat minder zeker over waren, markeerden we 

rood. Daar moesten we dan nog eens extra kritisch naar kijken. Op deze manier werd 

het alsnog een product van ons beiden. Als de ander het niet eens was met een 

stukje tekst, dan werd dat in overleg aangepast. Dat werkte erg goed voor ons.  

Tijdens de profielwerkstukmomenten op school hadden we wel de kans om er samen 

aan te werken. Daar maakten we dus graag gebruik van. De dingen die in overleg 

gemaakt moesten worden, deden we samen. Daaronder vielen onder andere het 

kiezen van de hoofdvraag en de deelvragen, het schrijven van het plan van aanpak en 

de inleiding, het opstellen van de test en het afnemen daarvan bij de verschillende 

klassen. In de kerstvakantie hebben we een volledige dag samen aan het 

profielwerkstuk gewerkt. Op die dag zijn we zeer productief bezig geweest, want we 

hebben toen samen alle belangrijke, afrondende stukken voor het profielwerkstuk 

geschreven. Hierna moest er nog het een en ander gebeuren. We hebben een to-do-

list geschreven en de taken weer verdeeld. Zo zorgden we ervoor dat we de deadline 

konden halen.  

We hebben dus veel apart gewerkt, maar tussendoor veel met elkaar overlegd. Zo 

zorgden we ervoor dat we het allebei eens werden over de stukken tekst en dat de 

eenheid bleef bestaan, want we pasten onze schrijfstijl op elkaar aan. Als we 

samenwerkten, verliep dat altijd heel soepel. Tijdens het hele profielwerkstuktraject, 

van begin tot eind, hebben we namelijk geen enkel probleem gehad. We waren het 

bijna overal meteen over eens. Als dat niet zo was, dan werd dat gewoon gezegd en 

zochten we samen naar een oplossing, opdat we allebei tevreden werden over het 

product.  

Tijdens de gezamenlijke profielwerkstuksessies hebben we een goede balans tussen 

serieus werken en gezelligheid gevonden. We maakten grote vorderingen, maar er 
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was tussendoor altijd tijd voor een grapje. Hierdoor bleef het leuk om te werken aan 

het profielwerkstuk en werden we niet ontmoedigd. Het werd nooit saai, doordat we 

de voortgang van het werkstuk zagen. Dat motiveerde ons om verder te gaan. 

Uiteindelijk zijn we allebei erg blij met het resultaat en kijken we terug op een groot, 

maar leuk en uitdagend project. We hebben veel geleerd, zoals hoe je een taal leert, 

we hebben voor onszelf de stof van Latijn en Nederlands herhaald en het 

allerbelangrijkste: we hebben eindelijk antwoord op de vraag die we onszelf al jaren 

afvroegen! 

 

DankwoordDankwoordDankwoordDankwoord    

Allereerst willen wij in het bijzonder onze dank betuigen aan onze begeleiders: 

mevrouw Maas en mevrouw Van Assendelft. Zij hebben ons gedurende het hele 

profielwerkstuktraject enorm veel geholpen met al onze vragen en gaven ons altijd 

nieuwe inspiratie.  

Daarnaast willen wij meneer Van den Berg bedanken. Hij heeft ons uitleg gegeven 

over de verwerking van de resultaten en de statistiek die we daarbij moesten 

gebruiken. Hij was ons zozeer tot hulp, dat we kunnen stellen dat hij onofficieel onze 

derde begeleider was.  

Wij zijn ook erg dankbaar voor de steun van mevrouw Talsma, de afdelingsleidster. Zij 

heeft het uitvoeren van ons onderzoek mogelijk gemaakt, door het afdrukken van de 

honderden testen.  

Ook willen wij meneer De Bruijn, mevrouw Knapen, mevrouw Kwantes en mevrouw 

Noben bedanken, omdat zij hun kostbare lestijd hebben afgestaan aan ons 

onderzoek. Bij hun klassen mochten we de testen afnemen. Zo hebben zij een 

steentje bijgedragen aan ons onderzoek. Door hun medewerking konden we de 

testen snel en gestructureerd uitvoeren.  

Ten slotte nog een bedankje aan alle leerlingen die hebben meegewerkt aan het 

maken van de testen: jullie waren top!  


