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Resultaten
Onderzoeksvragen en methodologie

Tabel 1 toont de eindpercentages behaald door de
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atheneum

spelling woorden
vervoeging werkwoorden
woordsoorten
zinsontleding
gemiddelde

Latijn
man
vrouw
60
60
80
87
72
66
70
67
71

70

college

niet-Latijn
man
vrouw
57
53
70
80
38
38
47
53
53

56

Latijn
man
vrouw
60
60
83
87
74
70
80
73
74

73

niet-Latijn
man
vrouw
53
57
73
77
24
48
33
60
46

61

Tabel 1: Leerlingen in Vlaanderen

atheneum

spelling woorden
vervoeging werkwoorden
woordsoorten
zinsontleding
gemiddelde

gymnasium

niet-Latijn
man
vrouw
57
57
63
77
42
46
23
33
46

53

Latijn
man
vrouw
63
60
83
90
72
62
43
43
65

64

Tabel 2: Leerlingen in Nederland

Worden de eindtermen voor Nederlandse grammatica
bereikt?
De testresultaten werden vergeleken met de (overigens vrij vaag
geformuleerde) eindtermen opgesteld door de Vlaamse en Nederlandse overheid. Uit die resultaten blijkt dat enkel voor spelling
van woorden en vervoeging van werkwoorden de eindtermen
bereikt worden, zowel in Vlaanderen als in Nederland. De leerlingen scoren slecht op woordsoorten (vooral in Vlaanderen)
en zinsontleding (vooral in Nederland). Zowel de niet-Latijnse
mannelijke collegeleerlingen in Vlaanderen als de niet-Latijnse
mannelijke atheneumleerlingen in Nederland halen gemiddeld
zelfs geen 50 procent voor de volledige toets. Conclusie: behalve
voor de leerlingen die Latijn volgen, worden de eindtermen niet
of nauwelijks bereikt. En dan hebben we het nog niet over andere
onderwijsrichtingen dan (het als meest hoogstaand/prestigieus
beschouwde) ASO in Vlaanderen en VWO in Nederland.

Waar liggen de grootste probleemgebieden?
Spelling van woorden veroorzaakt de minste problemen voor de
leerlingen. In Vlaanderen en Nederland worden ongeveer dezelfde
fouten gemaakt. De meeste problemen situeren zich in de gebieden c/k/q, liggend streepje, tussen-n en verkleinwoorden (vb.
*confiskeren, *chefkok, *groentensoep).

Vlaamse leerlingen hebben problemen met de vervoeging van
Engelse werkwoorden (vb. Ik heb die brief *gefaxed), terwijl
Nederlandse scholieren dan weer meer problemen ondervinden
bij werkwoordsvervoegingen in de tegenwoordige tijd (vb. Moeder
*breidt een trui).
De meeste moeilijkheden komen vooral voor in de categorieën
woordsoorten en zinsontleding. Woordsoorten veroorzaken vooral
problemen voor de Vlaamse leerlingen, maar ook de Nederlandse
leerlingen hebben woordsoorten niet onder de knie. De meeste
fouten komen voor bij het benoemen van werkwoorden, voorzetsels, voegwoorden, tussenwerpsels en bijwoorden.
Zinsontleding leidt vooral voor de Nederlandse leerlingen tot
problemen, zowel voor de ‘Latijnse’ als de ‘niet-Latijnse’ leerlingen.
De enige zinsdelen die vlot benoemd worden, zijn onderwerp en
persoonsvorm; de andere zinsdelen kunnen meestal gewoon niet
correct benoemd worden.

Resultaten afhankelijk van variabelen?
Op basis van de wetenschappelijke literatuur kunnen we verschillende hypothesen opstellen over wie beter scoort op het gebied
van grammatica. Zo zouden vrouwen beter scoren dan mannen,
studenten Latijn beter dan niet-Latijnse studenten en Nederland
beter dan Vlaanderen. En als we de volksmond mogen geloven,
dan zouden in Vlaanderen colleges beter scoren dan athenea. De
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onderzoeksresultaten bevestigen die veronderstellingen maar ten
dele.
Tabel 3 toont aan dat vrouwen beter scoren dan mannen op de
gebieden vervoeging van werkwoorden en zinsontleding. Voor
woordsoorten en spelling van woorden zijn de scores van mannen
en vrouwen (bijna) identiek. De gemiddelde score van vrouwen
ligt dus iets (maar niet zo spectaculair) hoger.

spelling woorden
vervoeging werkwoorden
woordsoorten
zinsontleding
gemiddelde

man
58
75
54
49

vrouw
58
83
55
55

59

63

Een laatste variabele heeft betrekking op de scores voor athenea
versus colleges in Vlaanderen. Die scores zijn bijna identiek voor
elk onderdeel van de test. Het volksgeloof dat colleges moeilijker
zijn en meer kwaliteit bieden dan athenea wordt daarmee dus ontkracht, in elk geval als het gaat om grammatica Nederlands.

spelling woorden
vervoeging werkwoorden
woordsoorten
zinsontleding

athenea
58
79
54
59

colleges
58
80
54
62

62

63

gemiddelde
Tabel 6: Vergelijking athenea/colleges in Vlaanderen

En dan nu?

Tabel 3: Vergelijking man/vrouw

Onderstaande tabel 4 geeft weer dat studenten in de Latijnse
richting duidelijk betere resultaten behalen op de grammaticatest.
Voor elk onderdeel van de test scoren ze aanzienlijk hoger dan
hun collega’s.

spelling woorden
vervoeging werkwoorden
woordsoorten
zinsontleding
gemiddelde

Latijn
61
85
69
63

niet-Latijn
56
73
39
42

69

52

Tabel 4: Vergelijking Latijn/niet-Latijn

Tabel 5 toont dat de Vlaamse leerlingen de vervoeging van werkwoorden en (vooral) zinsontleding beter onder de knie hebben dan
de Nederlandse leerlingen. In Nederland is de score voor spelling
van woorden en benoeming van woordsoorten dan weer iets hoger
dan in Vlaanderen. Als we kijken naar het gemiddelde, zien we
dat het percentage in Vlaanderen hoger ligt dan dat in Nederland.
Dat is vooral toe te schrijven aan het povere resultaat op de deeltest
zinsontleding in het Nederlandse VWO.

spelling woorden
vervoeging werkwoorden
woordsoorten
zinsontleding
gemiddelde
Tabel 5: Vergelijking ASO/VWO
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ASO
58
80
54
60

VWO
59
78
56
36

63

57

Dit onderzoek mag dan kleinschalig zijn wat opzet betreft, de
eindresultaten wijzen duidelijk in eenzelfde richting: behalve voor
de leerlingen die Latijn volgen worden de eindtermen niet of nauwelijks bereikt, noch in het Vlaamse ASO noch in het Nederlandse
VWO. Anno 2008 bevinden we ons overduidelijk in een (grammaticale) laagconjunctuur. Als communicatief talenonderwijs verzoend moet worden met aandacht voor taalstructurele elementen
‘wil het onderwijs renderen’, dan moet de pendel dringend in de
richting van dat taalstructurele (grammatica)onderwijs.
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