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Voorwoord






Op 11 maart 2002 waren ongeveer 175 classici bijeen op een conferentie in Amersfoort. Het was een bijzondere dag. Docenten spraken met elkaar over het toekomstperspectief van hun vakken. Dat was op die schaal al jaren niet meer vertoond. En ook voor het bureau Veldadvisering was de raadpleging in de vorm van zo’n conferentie bepaald niet gangbaar.
Er moest een bijzondere reden zijn. De ervaringen met de examenprogramma’s voor Latijn, Grieks en KCV zijn van dien aard dat het niet verantwoord leek er zo maar mee verder te gaan; een grondige bezinning is nodig. En dat kan alleen maar met directe betrokkenheid van de mensen die dag in dag uit met het programma moeten werken.
Veruit het grootste deel van de classici is lid van de VCN (Vereniging van Classici Nederland). Daarom was de vereniging een onmisbare factor bij de opzet en organisatie van de conferentie. De VCN pakte dit buitengewoon actief op. Een lid van het bestuur draaide vol mee met de voorbereiding; de VCN zorgde voor voldoende voorzitters en notulanten voor de werkgroepen. Die betrokkenheid karakteriseerde ook de sfeer bij de deelnemers. De discussiegroepen raakten vaak het hart van de vakken en dat kan bedreigend zijn. Op deze dag was zichtbaar hoe groot de inzet van de docenten is en hoezeer zij betrokken zijn bij de ontwikkelingen rond hun vak. Bij alle verschillen van inzicht – en die zijn er! - werd er constructief meegedacht en gezocht naar een weg om uit de problemen te komen. Daarom moeten de uitkomsten die neergelegd zijn in dit verslag serieus meegewogen worden bij het bepalen van de beleidskoers in de komende jaren. De deelnemers is veel dank verschuldigd voor hun inzet en de kwaliteit van hun inbreng.

Frans Tielens	Veldadviseur
Mannus Goris	SLO medewerker
Harrie Habets	VCN



1. Doel en opzet van de conferentie




1.1	De aanleiding

Op verzoek van het ministerie heeft de SLO onderzocht hoe het ervoor staat met de vakken in de tweede fase HAVO/VWO. De bevindingen, gebaseerd op interviews met betrokkenen en onderzoek van schriftelijke bronnen en internet, zijn per vak vastgelegd in vakdossiers, één in 2000 en één in 2001 (te downloaden van www.slo.nl). De vakdossiers bieden een basis voor de geplande bijstelling van de examenprogramma’s.
De vakdossiers voor Latijn, Grieks en KCV laten zien dat de uitvoering van de examenprogramma’s serieuze problemen geeft. De vraag is gerechtvaardigd of wel volstaan kan worden met marginale bijstellingen en of er geen “groot onderhoud” nodig is.
Een eventuele grondige herziening vraagt zeker bij deze vakken om principiële keuzes.
Een examenprogramma kan alleen goed functioneren als er een redelijk draagvlak is bij degenen die ermee moeten werken. Daarom heeft het bureau Veldadvisering in overleg met SLO en VCN (de Vereniging Classici Nederland) besloten een brede veldraadpleging te organiseren in de vorm van een conferentie waarop de cruciale vragen rond het examenprogramma aan de docenten zou worden voorgelegd.
Tegelijk signaleerde de VCN – niet voor het eerst! - dat cijfers rond deze vakken op wezenlijke punten ontbreken. Daardoor was het niet mogelijk een goed inzicht te krijgen in de aard en omvang van de problemen. Daarom heeft de SLO in samenwerking met het bureau Veldadvisering en de VCN een enquête opgezet die de broodnodige gegevens opleveren. De uitkomsten van de conferentie moeten in combinatie met de enquête een solide basis geven voor het maken van de juiste keuzes bij de herziening van de examenprogramma’s. En de VCN kan daarop een beleidskoers voor de komende jaren richten.

1.2	Opzet en organisatie van de conferentie
De conferentie is voorbereid en georganiseerd onder auspiciën van het bureau Veldadvisering. De direct betrokkenen waren Frans Tielens als veldadviseur voor klassieke talen en KCV, Mannus Goris als medewerker van de SLO en Harrie Habets als bestuurslid van de VCN. De praktische organisatie was in handen van Laura Leusink van het bureau Veldadvisering.
Een van de doelen van de conferentie was te achterhalen hoe docenten over een aantal kernvragen denken en het creëren van een draagvlak voor veranderingen. Daarom was de betrokkenheid van de VCN van groot belang.

1.3	De doelgroep
In principe waren alle docenten Latijn en Grieks welkom. Een uitnodiging is gegaan naar alle scholen waar klassiek talen worden gegeven. Om organisatorische en financiële redenen moest er een maximum van 150 deelnemers worden gesteld. De bedoeling was dat docenten uit de praktijk aan het woord waren. Daarnaast zijn nog andere mensen uitgenodigd als toehoorders. Dit betrof personen voor wie door hun functie de uitkomst van direct belang is, zoals vertegenwoordigers van CEVO, inspectie en ministerie.

1.4	Het onderwerp van de conferentie
Van meet af aan stond voorop dat docenten zich moesten kunnen uitspreken over vragen rond de examenprogramma’s. Daarom geen lezingen maar discussiegroepen.
Aan de hand van de vakdossiers zijn 9 gespreksthema’s gekozen. De thema’s zijn voorzien van een korte omschrijving met uiteenlopende suggesties voor mogelijke oplossingen, vragen e.d. Vermeden is om met voorstellen te komen. De opzet was alleen een zo open mogelijke discussie te stimuleren. De 9 thema’s zijn opgenomen in de bijlage in de vorm waarin ze aan de deelnemers zijn gepresenteerd.

1.5	De voorbereiding
In december 2002 is naar alle scholen waar Latijn of Grieks gegeven wordt een brief met een aankondiging gestuurd. Docenten konden zich vervolgens aanmelden.
In januari ontvingen de docenten die zich gemeld hadden, een bevestiging  met een exemplaar van de 9 gespreksthema’s.
De 9 thema’s zijn verdeeld over 6 discussiegroepen, omdat enkele thema’s die inhoudelijk dicht bij elkaar liggen, gecombineerd zijn. Er waren 3 sessies op de conferentiedag; dus iedere deelnemer kon aan 3 verschillende discussiegroepen deelnemen.
Aan de hand van de teruggezonden kaarten zijn de discussiegroepen samengesteld. Er waren 9 zaaltjes beschikbaar. Daarom konden voor drie onderwerpen parallelgroepen gevormd worden. De keuze van de deelnemers was bepalend voor welke onderwerpen dit gold. Uiteindelijk leidde dit tot de volgende verdeling


discussiegroep
Sessie A
I
Thema 1,2
I
Thema 1,2
II
Thema 3
II
Thema 3
III
Thema 4,5
III
Thema 4,5
IV
Thema 5,6
V
Thema 7,8
VI
Thema 9
Sessie B
I
I
II
II
III
III
IV
V
VI
Sessie C
I
I
II
II
III
III
IV
V
VI

De helft van de onderwerpen is dus in 6 groepen besproken, de andere helft in 3. In totaal waren er 27 discussiegroepen 
Via de VCN zijn voorzitters en notulanten aangezocht. Deze hebben van tevoren een instructie op schrift ontvangen. Op de dag zelf zijn ze voor de aanvang nog mondeling geïnformeerd over de gang van zaken.. Bij de 3 achtereenvolgende sessies over een onderwerp waren telkens dezelfde voorzitter en notulant aanwezig. In iedere groep is een verslag gemaakt. De 27 verslagen zijn verwerkt tot één totaalverslag.



2. Verslag van de discussie over de algemene vragen


Voordat de bespreking van de thema’s begon, zijn ’s morgens in alle groepen drie vragen aan de orde gesteld:
	Scholen krijgen waarschijnlijk de vrijheid KCV in de talen te integreren of KCV als zelfstandig vak te laten voortbestaan. 
(Vindt u dat bij de keuze voor integratie ook het cijfer voor KCV moet opgaan in het cijfer voor de taal of dat het cijfer voor KCV – ongeacht de keuze van de school – apart moet blijven?)

De overgrote meerderheid vraagt in ieder geval om één lijn. Als per school de regeling kan verschillen, leidt dat tot onduidelijkheid. Men lijkt die eenheid nog belangrijker te vinden dan de keuze op zich.
De meerderheid pleit voor een apart cijfer voor KCV. Daarvoor worden 2 argumenten gehanteerd:
	Bij integratie kunnen onduidelijke situaties ontstaan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met leerlingen die Latijn én Grieks volgen of die helemaal geen klassieke taal (meer) hebben?

Men vreest dat bij integratie het nieuwe vak zijn identiteit verliest.
Voorstanders van het verrekenen van het cijfer voor KCV in de talen zijn van mening dat integratie van de vakken vanzelf ook moet leiden tot integratie van de cijfers.

Bij deze vraag is de positie van de zelfstandige gymnasia een andere dan die van de gymnasiale afdelingen.

	(Vindt u dat de examenprogramma’s structureel herzien moeten worden of dat men kan volstaan met marginale bijstellingen?)
Natuurlijk komt de vraag aan de orde wat structureel en wat marginaal is. Maar in alle groepen wil men in meerderheid verder met de opzet van de programma’s zoals die er nu ligt. Bijstelling is te overwegen voor:
	de verhouding CE – SE

de regels rond genre, auteurs en aantal pagina’s
de annotatie
In één groep wordt de opmerking gemaakt dat men voor een structurele herziening kan pleiten om een signaal af te geven hoe ernstig de problemen zijn.

	(Zijn er punten waarop met name de VCN actie zou moeten ondernemen?)
Op de vraag komen reacties die voor een groot deel ook terug te vinden zijn in het verslag van de discussiegroepen.)
	Overheersend is de roep om meer contacturen.

Er wordt gepleit voor “achterdeurraadpleging”; laat het VCN-bestuur en andere organisaties zoeken naar wegen voor informeel overleg met degenen die een rol vervullen bij de totstandkoming van beleid.
Er worden veel suggesties gedaan die betrekking hebben op het examen zoals het woordenboek Grieks, de annotatie in examenbundels en examenopgaven, de opzet van de syllabi, de didactiek, uitwisseling van ervaringen. Al deze punten komen terug in het verslag van de discussiegroepen.


3. Verslag van de discussiegroepen per thema




3.1	Maatregelen waardoor leerlingen beter aan de eisen kunnen voldoen
(thema 1)


Dat de techniek van vertalen problemen geeft wordt niet ontkend. De moeilijkheden ervaren docenten en leerlingen dagelijks in de klas. De resultaten die op het CE behaald worden voor de vertaalopdracht maken dit zichtbaar. En in de enquête die onlangs onder docenten is gehouden, komt het weer terug: Driekwart van de docenten verklaart dat het examenprogramma te moeilijk is voor de helft of meer van hun leerlingen. Die gegevens zijn verontrustend.
Maar hoe is daar wat aan te doen? Verschillende benaderwijzen zijn bediscussieerd, maar de grondtoon bij alles is toch dat het aantal contacturen te klein is.


3.1.1	Verbeteren van de vertaaldidactiek.

Over de grote lijn bestaat eensgezindheid. Vertaalvaardigheid moet gericht ontwikkeld worden vanaf de onderbouw. Er is een doorlopende leerlijn nodig. De overgang van onderbouw naar bovenbouw moet soepel verlopen. De ontwikkeling van die vertaalvaardigheid vraagt oefening en routine. Leerlingen moeten grammaticale basiskennis en vocabulaire leren. Dat alles vraagt om leerdiscipline. Er zijn factoren die het leerproces bemoeilijken. De vertaalvaardigheid is bij andere talen uit het programma verdwenen. Dat betekent dat kennis van grammatica en inzicht in zinsstructuren bij Nederlands en de moderne talen een geheel ander functie hebben gekregen. Daardoor is de wederzijdse ondersteuning van de talen in dit opzicht vrijwel weggevallen. De training en ervaring, vereist voor vertaalvaardigheid, vragen tijd en juist die tijd ontbreekt door de dramatische reductie van het aantal contacturen. Het gebrek aan taalvaardigheid is voor een deel te compenseren door leerlingen extra hulp te bieden. Maar structureel lost dit weinig op: teveel hulp kan zelfs verwarrend en demotiverend werken en dus contraproductief zijn.

Is met een verbeterde vertaalvaardigheid te bereiken dat de geschetste problemen minstens voor een deel ondervangen worden en dat de vertaalvaardigheid op een iets hoger niveau komt?
Sommigen wijzen op positieve ervaringen en vragen om verdere ontwikkeling van vertaaldidactiek  in de vorm van praktische publicaties. Die moeten dus gericht zijn op ontwikkeling van taalvaardigheid vanaf de onderbouw. Het is van belang dat leerlingen dezelfde strategie leren hanteren in de onderbouw, in de examenbundels en in de CE opdracht. En zij moeten zich ook richten op taalontwikkeling in het algemeen zoals zinsanalyse (Nederlands). Mogelijkheden liggen misschien ook in een soort grammaticapracticum en in oefeningen voor woordenboekgebruik.

Naast deze vraag is er ook de nodige scepsis of dit echt gaat werken en bruikbare producten oplevert. Sommigen zijn negatief over de ervaringen tot nu toe en betwijfelen of het zin heeft de SLO of wie dan ook, dit soort ontwikkelingswerk te laten verrichten. De externe omstandigheden zijn negatief omdat leerlingen vervreemd zijn van leerwerk en een vrijblijvende “werkstukmentaliteit” aan de dag leggen. Het zou volgens deze visie al veel schelen als in de onderbouw de methode niet slaafs gevolgd wordt, maar ontdaan wordt van allerlei ballast waardoor tijd vrijkomt voor grammaticale training. Want gebrek aan tijd blijft een kernprobleem.

De vraag is nog of het wel mogelijk is een geschikte vertaalstrategie te ontwikkelen. De geschiktheid zal mede bepaald worden door de mate van zelfstandigheid waarmee de leerling werkt en dus door de wijze waarop de school de Basisvorming en de tweede fase vorm geeft.


3.1.2	Aantal te lezen pagina’s reduceren.

Een grote meerderheid geeft aan dat onder de huidige condities het voorgeschreven aantal te vertalen pagina’s moeilijk of niet haalbaar is. Bij Grieks is dit probleem nijpender dan bij Latijn. Dat is niet verwonderlijk omdat men later met Grieks begint.
Een enkeling voelt wel voor een reductie van het voorgeschreven pensum, en wil liever inzetten op kwaliteit dan op kwantiteit. Maar het gros voelt daar, ondanks de problemen, niet voor. Daar spelen twee overwegingen bij mee:
	In de loop der tijd is de omvang van het pensum drastisch teruggebracht. Nog verdere reductie zou betekenen dat de kerndoelen –waaronder vertalen- niet meer gerealiseerd kunnen worden.

Er kan een glijbaaneffect ontstaan: wanneer de problemen door zo’n maatregel niet opgelost worden, kan men pleiten voor nog verdere vermindering.
De maatregel zou het probleem niet oplossen.

Hoe dan wel?
	Als er toch gereduceerd zou moeten worden dan hooguit in de teksten voor het SE, niet in die voor het CE.

Volgens sommigen zou wel gesnoeid kunnen worden in de lectuur van vertaalde teksten en andere secundaire teksten. Er zijn er voor wie dat zelfs een welkome maatregel zou zijn omdat ze dit onderdeel van het examen vaak gezocht of zelfs irrelevante rompslomp vinden.
De oplossing ligt volgens vrijwel iedereen in een uitbreiding van het aantal contacturen. Daar ligt het probleem: daar moet de oplossing gezocht worden.


3.2	De keuze van de examenteksten
(thema 2)


Een discussie over welke auteurs geschikt of ongeschikt zijn is niet zinvol. Van iedere auteur zijn wel geschikte teksten te kiezen. Leg daarom zo min mogelijk beperkingen op. De huidige regeling met 3 auteurs is al een verbetering, maar verdere vernieuwing is gewenst, ondanks bezwaar van de zijde van de CEVO.
In algemene zin zijn bij auteurs wel kanttekeningen te maken: Livius heeft lange gecompliceerde zinnen en is niet interessant voor 16 jarigen, Homerus heeft het bezwaar van een typische taaleigen tekst terwijl leerlingen Attisch geleerd hebben, Tacitus is te moeilijk.

Er kwam in de discussie een aantal suggesties naar voren, deels gericht op een versoepeling van de regeling, deels op de werkwijze van de VCKT.
	Laat de genreregel achterwege, zodat het bv. mogelijk is voor het CE Ovidius en voor het SE Vergilius te lezen.

Er moet voor CE meer dan één auteur gelezen kunnen worden, maar vermijd versplintering.
Spreek niet over kernauteur, maar noem alleen de auteur waaruit de vertaalopdracht gekozen zal worden.
Gebruik (delen van) een pensum meer dan een keer. Ook voor het SE wordt om meer vrijheid gevraagd.
Vrijheid bij de keuze van auteurs en van teksten.
Ook grammatica en vocabulaire moeten getoetst kunnen worden. Over dit punt is een duidelijk verschil van mening.
Een vertaalopdracht moet deel uit kunnen maken van het SE.
Delen van de CE- stof moeten ook voor het SE getoetst kunnen worden.

Suggesties aan de VCKT:
	Kies geen lange lappen tekst, maar korte aansprekende stukken. Dit zou goed kunnen met lyriek.

De Syllabus voor Ovidius is een voorbeeld waar het pensum goed gelukt is.
Voorbeelden van hoe het niet moet: Cicero (filosofie) en Caesar (lezersmanipulatie)
De suggestie kwam naar voren voor het CE één auteur te gebruiken: Ovidius voor Latijn en Homerus voor Grieks. Een overweging daarbij is dat afwisseling van auteur voor de docent misschien wenselijk is maar voor de leerling geen enkele rol speelt. En ook bij andere vakken is vaste stof voor het CE toch niet ongewoon. Maar er lijkt weinig steun te zijn voor deze suggestie.

Een apart punt van bespreking was het thematisch werken.
Ook hier wordt gepleit voor meer ruimte en vrijheid.
Laat de VCKT kiezen voor thematische benadering als en voorzover dat zinvol is. Er moet de ruimte zijn om uit meer auteurs rond een thema te kiezen waarbij wel wordt aangegeven van welke auteur de vertaalopdracht in het CE komt.
De thematische benadering kan zinvol zijn, maar mag geen keurslijf worden en de keuze van teksten ernstig belemmeren. De keuze van stukken die leerlingen aanspreken is een belangrijk criterium.

Voor het opnemen van handelingsdelen in het SE is weinig animo.

3.3	De vertaalopdracht
(thema 3)


3.3.1	Moet er meer hulp bij de opdracht gegeven worden?

De meningen zijn verdeeld. Een overzicht van de standpunten:

Voor meer vertaalhulp:

Uitgangspunt is dat het in het huidige bestel met het gebrek aan uren niet meer lukt om leerlingen de benodigde kennis en vaardigheden goed bij te brengen. Zonder vaklokaal is een training met woordenboek ook nog moeilijk uitvoerbaar. Verlos leerlingen dan van veel tijdrovend gezoek en geef ze zoveel hulp dat ze zich kunnen concentreren op de essentie, het bezig zijn met de tekst en het vertalen. Bovendien moet je er vanuit gaan dat de leerlingen met de hulp die de schoolboeken bieden, de teksten zelfstandig moeten kunnen vertalen.
Wat betekent dat in de praktijk?
	Ga uit van een basiswoordenlijst en een grammaticalijst (CEVO) die bekend verondersteld wordt en geef al het andere op in aantekeningen. Zorg dat bekend is wat uit het taaleigen bekend verondersteld wordt (CEVO-lijst).

Laat het gebruik van het woordenboek maar helemaal weg. Dat is dan niet nodig en ook nu gebruiken ze het woordenboek weinig. Alleen bij vertaling voor het CE moet het in een keer wèl en dan zijn ze er onvoldoende op getraind. Het woordenboek kost onnodig veel tijd en dat gaat ten koste van de lectuur.
Overweeg of ze bij Grieks niet  moeten werken met een basiswoordenlijst en grammatica per auteur.

Voor de basiswoordenlijst en de grammatica zijn er twee benaderingen:
De ene eist dat ze die kennen en geeft de rest op. De andere wil dat wat in die basislijsten staat niet opgenomen moet worden in de annotatie, maar dat leerlingen wel in de gelegenheid moeten zijn dat op te zoeken. In het laatste geval moeten de basislijsten ook bij de examenbundels beschikbaar zijn en ook bij het CE geraadpleegd kunnen worden, vergelijkbaar met de BINAS boekjes.

Voor meer vaardigheid

Uitgangspunt is dat leerlingen om zelfstandig met teksten om te kunnen gaan moeten beschikken over basiskennis en basisvaardigheden.
De benodigde basiskennis kan worden vastgelegd in CEVO-lijsten. Die moeten verwerkt zijn in de methodes van de onderbouw. Vanaf het begin moet die kennis consequent geleerd worden. Daarnaast is nodig vaardigheid in het effectief hanteren van een woordenboek. Die vaardigheid moet van af het begin af aan systematisch ontwikkeld en getraind worden. Teveel annotaties is in het gebruik omslachtig en werken demotiverend en verwarrend. Bovendien bevorderen ze een verkeerde leerhouding: leerlingen worden er te gemakkelijk van! Als je de aantekeningen achter elkaar zet heb je een 6: vertalen wordt invullen.


Wat betekent dat in de praktijk?
	Leerlingen moeten leren omgaan met een woordenboek. Ban alle vertaalhulp die dat belemmert!

Geen alfabetische woordenlijst achterin.
Geef geen woorden op die ze eenvoudig kunnen opzoeken.
Geef bij de opgave waar mogelijk af en toe een stukje Nederlands.
De aantekeningen in de examenbundels helpen wel om sneller door de tekst heen te gaan, maar belemmeren de ontwikkeling van vaardigheden.
Laat leerlingen de basisstof leren.
Het beleid van de annotaties en de hulpmiddelen in examenbundels en CE opgaven moet afgestemd zijn.
Fasering hierin is mogelijk. Laat in de examenbundels de annotaties geleidelijk minder worden tot het niveau dat ook in de examenopgave wordt gehanteerd.
Voorwaarde is wel dat er een geschikt Grieks woordenboek komt.


3.3.2	Vertaalopdracht alleen in het SE

Er is geopperd of het niet beter is de vertaalopdracht helemaal over te hevelen naar het SE. De overwegingen daarbij zijn:
	Het vereiste niveau is niet meer haalbaar en daarmee verliest het vertalen zijn relevantie.

Je kunt leerlingen niet meer op het vereiste niveau brengen; vertalen is een lachertje geworden. Daarom moet je naar andere vormen van toetsing zoeken, bv. vragen bij een ongelezen tekst of een ongelezen tekst met vertaling en hierbij vragen. Hierbij werd gewezen naar ervaringen in Denemarken.
Een leerling heeft succeservaringen nodig en die krijgt hij nu te weinig.
Een vertaalopdracht in het SE zal waarschijnlijk tot verschillen tussen scholen leiden, maar die zijn er toch al en moeten we maar accepteren.
De calculerende leerling is niet bereid veel te investeren in waar hij weinig succes kan verwachten. Zeker niet als hij via de andere onderdelen toch wel tot een voldoende kan komen.

De overgrote meerderheid wil de vertaalopdracht in het CE houden. De overwegingen daarbij zijn:
	Vertalen is onze core-business.

Je krijgt dat bij geen enkel ander vak. Het is een nuttige vaardigheid waar je precisie, scherpte en analyse leert. Daarom heeft het ook maatschappelijke relevantie.
Laat je dat weg uit het CE, dan zakt het niveau steeds verder en verlies je een van de hoofddoelen en blijft alleen een soort tekstverklaring over.
Waarom zou je het dan nog wel in de onderbouw doen?
Je moet uitdaging niet schuwen. Leerlingen willen dat zelf ook. Als leerlingen het echt niet kunnen moet je naar de 4de klas ook durven selecteren. Het is ook haalbaar, maar dan moet je de uitdaging aangaan, het niveau omhoog brengen zonder het hoofd in de schoot te leggen.
Een vertaling alleen in SE leidt tot gesjoemel.
Als het examenprogramma te zwaar is, moeten er misschien andere dingen uit, maar de vertaling nu juist niet.
Wel zou de weging van de vertaalopdracht in het CE opnieuw bezien kunnen worden.

Er is veel steun voor de gedachte een vertaalopdracht ook deel van het SE te laten zijn. In feite gebeurt dat ook al op veel scholen. Als mogelijkheid worden genoemd:
	Een vertaling als praktische opdracht.

Een aantal vertalingen als verplicht handelingsdeel.
Een vertaling van de CE auteur als vast onderdeel van het SE. Hiervoor zou een wettelijke regeling moeten komen.
Een aandachtpunt daarbij is dat als leerlingen dat in de 5de klas moeten doen, zij nog niet het eindexamenniveau bereikt hebben.
De vertaling in het SE zou kunnen meetellen voor de overgang naar klas 6, maar dat zijn schoolgebonden regelingen.

Een korte peiling in een discussiegroep leert dat er rond het vertalen en het SE grote verschillen tussen scholen bestaan. In de 6de klas vindt veel vertaaltraining plaats. Het algemeen beeld is dat er behoefte is aan een vertaalopdracht binnen het SE, dat dit feitelijk ook al veel gebeurt, maar dat er grote verschillen zijn in de weging. Men vindt wel dat het moet meetellen: er is weinig vertrouwen in alleen diagnostische functie. Er is behoefte aan duidelijkheid daarin, men wil dat toch liever niet helemaal aan de school overlaten.

3.4	Moet KCV geïntegreerd worden in de klassieke talen of als zelfstandig vak blijven voortbestaan? (thema 4)


Beide standpunten worden verdedigd.
3.4.1	Argumenten voor KCV als apart vak:

	Er is veel geïnvesteerd in KCV. Het vak begint vorm te krijgen. Er gaat een duidelijk vernieuwende werking van uit die vraagt om een heel andere werkwijze dan met talen. Het begint een vak te worden met een eigen identiteit en laat zich niet zo gemakkelijk integreren, omdat integratie meer is dan de oude situatie met receptie. Het zou zonde zijn als de gedane investeringen teniet worden gedaan. Op langere termijn kan integratie groeien, maar dan vanuit de eigen identiteit van de vakken. De discussie komt dus te vroeg.
Inhoudelijk is het beter als KCV een apart vak blijft. KCV beperkt zich niet tot de klassieke oudheid; het vak is breder. Het vak kan ondersteunend zijn voor de talen, maar dat hoeft niet. Bij integratie kan het vak verengen tot de auteur die men leest en dat is niet de bedoeling.

Er zijn organisatorische overwegingen. Als KCV een vak apart blijft, kun je ook leerlingen bedienen die geen Latijn of Grieks in hun pakket hebben. Deze weg is geblokkeerd bij integratie. Als KCV apart blijft, kan ook een andere docent worden ingeschakeld. Er ontstaan bij integratie onduidelijke situaties. Wat doe je bijvoorbeeld met leerlingen die Latijn en Grieks hebben?
Het is zaak dat KCV op school zich duidelijk profileert. Anders is de kans dat het vak in het rooster, bij de formatieverdeling en de toekenning van faciliteiten in de verdrukking komt. De afhankelijkheid van schoolbeleid is veel groter geworden. Kwaliteit is daarom de beste bescherming van het vak.
Er zijn tactische overwegingen: Als apart vak heeft KCV een beschermde status. Bij integratie kan het vak KCV onzichtbaar worden. Bij integratie wordt je positie zwakker, je levert wisselgeld in. KCV als vak apart is zeer geschikt om de Rome-reis voor te bereiden. KCV werkt positief naar buiten: het heeft een goede marktwaarde.
Nu hebben Latijn en Grieks ieder 480 SLU en KCV 200 SLU. Het is nog maar de vraag wat de uitkomst bij integratie zal zijn. Van een zo groot aantal uren kan ook een afschrikkende werking uitgaan. Je moet in ieder geval niet proberen problemen bij de talen op te lossen door KCV bij die talen te voegen.
Een probleem bij KCV is de relatie met CKV. Wat gebeurt er als een leerling stopt met Latijn of Grieks en al veel geïnvesteerd heeft in KCV of het zelfs al heeft afgerond? KCV en CKV moeten inwisselbaar zijn; op enkele scholen is daar een oplossing voor gevonden, maar er moet een algemene regeling voor komen.


3.4.2	Argumenten voor integratie van KCV

Inhoudelijk:
	Bij integratie is het mogelijk KCV af te stemmen op het literatuurprogramma in de bovenbouw. Het is een heel natuurlijke gang van zaken vooral als de taal en KCV voor dezelfde groep in handen is van één docent.
Er zit overlap tussen KCV en de talen, en dat is niet verwonderlijk: de scheiding is kunstmatig geconstrueerd. Ook in de onderbouw zitten taal en cultuur bij elkaar. Het is logisch deze lijn in de bovenbouw voort te zetten.

Ook bij integratie blijft het altijd mogelijk in één blok een KCV onderdeel te behandelen in de les van talen.
1 uur is te weinig. Daarom blijft KCV een randverschijnsel.

Organisatorisch:
	KCV als apart vak levert roostertechnische problemen op voor leerlingen die geen taal doen.

Ook bij integratie moet het vak mogelijk blijven voor HAVO- /Atheneum-leerlingen. Maar anderen betwijfelen of dat een reële optie is.
KCV als apart vak kan leerlingen wegzuigen bij de talen.
Een enkeling pleit voor het zonder meer afschaffen van KCV.

Conclusie:
Er is duidelijk verdeeldheid over de positie van het vak: een meerderheid pleit voor handhaving van KCV als apart vak.

Er zijn nog twee overwegingen die de aandacht vragen:

De argumenten van scholengemeenschappen en zelfstandige gymnasia liggen anders. Gymnasiale afdelingen kunnen niet goed integreren; ze krijgen problemen met HAVO- /Atheneum-leerlingen, met de relatie met CKV. Zij zullen leerlingen van Latijn en Grieks veelal combineren. De zelfstandige gymnasia klagen over grote groepen en gebrek aan motivatie bij leerlingen. Bijvoorbeeld: Hoe ga je met 250 vierdeklassers naar Paleis op de Dam? Dat kan niet: moet je dan voor iedere klas iets anders bedenken? Dit soort problemen versterkt de behoefte aan integratie: en dat kan ook gemakkelijk als het om dezelfde docent met dezelfde leerling gaat. Er leeft de vrees dat op den duur het vak KCV geruisloos kan verdwijnen.
Dit alles speelt niet bij de zelfstandige gymnasia. Moet de oplossing van de beide schooltypen dan ook niet anders zijn?

De suggestie wordt gedaan CKV en KCV dichter bij elkaar te brengen.

3.5	De inhoud van KCV
(thema 5)


3.5.1	Stuurt het examenprogramma te veel of te weinig?

Steeds valt te beluisteren dat mensen hechten aan vrijheid. Het programma laat behoorlijk wat ruimte en docenten waarderen dat. Het vak is vooral bedoeld als vormend vak. Om dat te kunnen realiseren is ruimte nodig. Je kunt daardoor als docent ook meer van je eigen interesse kwijt. De school moet eigen accenten kunnen leggen.
Die openheid en vrijheid hebben ook schaduwkanten.
Een van de gevolgen is dat de verschillen tussen scholen aanzienlijk zijn. Dezelfde ruimte die die verschillen mogelijk maakt, is tegelijk de bron voor prachtige dingen die in KCV tot stand zijn gebracht. Daarom lijkt de houding in het algemeen dat men de verschillen tussen scholen voor lief neemt, vooropgesteld dat men serieus werk maakt van KCV.
Inhoudelijk zitten de verschillen vooral in de mate waarin men het tot een belevings- dan wel een kennisvak maakt. Dat zijn graduele verschillen. Herhaaldelijk valt te beluisteren dat bij KCV de beleving belangrijk is, maar zonder dat kennis taboe wordt.

Er worden verschillende manieren genoemd om ongewenst grote verschillen te bestrijden:
	Er wordt gepleit voor meer onderlinge contacten, van elkaar weten wat men doet, welke eisen men stelt en voor uitwisseling van materiaal. De ervaringen daarmee zijn positief.

Laat de inspecteur toezicht  houden; maar meteen daarachter klinkt de waarschuwing “Kijk uit voor te strakke regels”. Er wordt wel gevraagd om regels voor weging. Anderen willen dat juist weer niet.

Er zijn ook mensen die in het huidige programma de domeinen te dwingend vinden; voor hen werkt dat belemmerend voor het vormend karakter. Zij menen dat de voorschriften die gelden voor de domeinen bedoeld waren om te voorkomen dat de programma’s op scholen te mager of te eenzijdig worden. Maar deze voorschriften werken niet goed omdat scholen feitelijk toch hun eigen gang gaan.
Anderen vragen juist om meer sturing en duidelijkheid. Daarbij gaat het niet alleen om het voorkomen van verschillen, maar ook om ondersteuning. Mensen willen weten wat precies bedoeld wordt met praktische opdrachten, wat nu eigenlijk wel en niet onder KCV valt. En hoe het zit met de verhouding kennis en vaardigheden? Er wordt om een nadere omschrijving van de domeinen gevraagd.

Er zijn mensen die niet goed raad weten met het vak, die zich niet in staat achten het te geven, maar soms toch moeten. Zo kunnen meer of preciezere richtlijnen een dubbele functie vervullen: de bescherming van het niveau en de kwaliteit van het vak, maar ook hulp voor docenten.

Globaal genomen lijkt het dat aanvullende eisen of richtlijnen in het programma niet nodig zijn. De docenten kunnen nu zelf bepalen waar ze zich het beste bij voelen. Dat er grote verschillen tussen scholen zijn, neemt men voor lief. Wel lijkt er behoefte te bestaan aan toelichting, uitleg, voorbeelden en suggesties bij het examenprogramma.

Enkele malen komt nog een aspect naar voren dat met die openheid samenhangt. Docenten waarderen ruimte, maar tegelijk betekent dat ongelooflijk veel werk. Er wordt veel creativiteit gevraagd. KCV vergt veel meer van docenten dan de talen. Het is dan frustrerend als al die tijd nodig is voor een klein deel van het curriculum en zeker als het vak dan door de schoolleiding of leerlingen in de vrijblijvendheid wordt geduwd.


3.5.2	Moet filosofie een plaats krijgen in KCV?

Uit de discussies komt een beeld naar voren dat de docenten het best vinden als er een extra domein filosofie komt. Maar dringend lijkt het niet, omdat zij elementen uit de filosofie toch wel een plaats geven binnen KCV als hun dat uitkomt. Er zit genoeg ruimte om dat mogelijk te maken.
Anderen pleiten er wat steviger voor.
Algemeen is de reactie dat als filosofie als een vijfde domein wordt opgenomen, je de regel moet blijven hanteren dat van de vijf domeinen vier (of drie) aan de orde moeten komen. Dit zou dan in het kader kunnen van minimaal twee thema’s.
Er wordt nog gewezen op een mogelijk probleem voor scholen die ook al het vak filosofie geven. Een van de deelnemers, docent filosofie, acht dit geen probleem, omdat in het vak filosofie de oudheid slechts een marginale rol speelt.


3.5.3	Losse kanttekeningen bij KCV

	In één groep levert een korte inventarisatieronde van wat men zoal doet in de KCV lessen het volgende beeld op: geschiedenis, kunstgeschiedenis, lessen in vertaling, inhoudelijke voorbereiding van de Rome-reis, in de 6de klas koppeling aan de literatuur (kanttekening: dat kan alleen als je dezelfde groep ook voor de taal hebt).

Er moet in de regelgeving wel een en ander worden vastgelegd, bijvoorbeeld de vereiste vaardigheden. Anders bestaat de kans dat het KCV wordt opgeslokt door de talen.
KCV dreigt af en toe te talig te worden. De reactie binnen de groep: bijscholing laat zien dat er genoeg andere mogelijkheden zijn.
Niemand wil KCV kwijt. Het is heerlijk dat er nu eens ruimte is om een Rome-reis inhoudelijk goed voor te bereiden.
De talen dreigen er wel saaier door te worden. Zij worden afgeroomd, maar dat komt ook wel door een structureel gebrek aan contacturen.
Als een school kiest voor integratie, moet toch een apart cijfer voor KCV blijven staan.
Op de meeste scholen wordt KCV als zwaarder maar ook als interessanter ervaren dan CKV. Men is niet jaloers op het vrijblijvende afvinksysteem van CKV1. Van een enkeling klinkt een ander geluid, nl. dat juist CKV1 meer eist.

3.6	KCV voor wie?
(thema 6)


Er is bij de deelnemers aan de discussiegroepen heel weinig ervaring met leerlingen van HAVO of Atheneum die nooit Latijn of Grieks hebben gevolgd. Op veel scholen wordt die keuze feitelijk onmogelijk gemaakt. Bij de enkele voorbeelden die genoemd worden, waren er problemen, omdat er toch een moeilijk overbrugbare achterstand is. Dit leidde bijvoorbeeld tot een dubbele standaard bij het beoordelen van werkstukken. In ieder geval vraagt het een gedifferentieerde aanpak. In geval van een Rome-reis waaraan niet alleen gymnasiasten deelnemen, zou KCV voor een bredere groep een uitkomst zijn.
Wat wel goed werkt, is KCV voor leerlingen die na de onderbouw Latijn en Grieks laten vallen, maar zich via KCV nog wel willen verdiepen in de oudheid. Sommigen vrezen dat dit leerlingen weghaalt bij de talen, anderen delen die vrees niet.

Velen vinden het tegelijk toch jammer als KCV beperkt blijft tot gymnasiasten, maar er lijken veel praktische belemmeringen.

Overheersend is de mening dat dit alles zo afhankelijk is van schoolgebonden factoren, dat men het ook beter aan scholen kan overlaten.

3.7	Het gymnasiumdiploma
(thema 7)


Het gymnasiumdiploma moet als apart diploma blijven bestaan. Ouders en leerlingen vragen daar om en het blijkt maatschappelijk echt betekenis te hebben.
Over het antwoord op de vraag welke eisen aan een gymnasiumdiploma moeten worden gesteld, bestaat globaal overeenstemming.
	Een leerling moet eindexamen afleggen in Latijn en /of Grieks.

De leerling moet in de onderbouw Latijn en Grieks gevolgd hebben.

Hierbij worden vervolgens een aantal kanttekeningen geplaatst:
Aan de tweede eis -Latijn en Grieks in de onderbouw- zitten haken en ogen. Het schijnt voor te komen dat scholen in de derde klas een cursusje Grieks geven om aan die eis te voldoen en vervolgens in de bovenbouw alleen Latijn op het programma hebben.
Er is de wens om met name aan Grieks in de onderbouw minimumeisen te stellen, bijvoorbeeld in de tabel. Maar dat is niet goed uitvoerbaar. Scholen hebben juist meer ruimte voor eigen beleid gekregen.
Er werd ook wel de suggestie gedaan dat je aan de school bepaalde eisen moet stellen voor zij gerechtigd zijn een gymnasiumdiploma uit te reiken. Bijvoorbeeld dat er in de afgelopen drie jaren tenminste twee jaar kandidaten voor Grieks en Latijn waren.
Kortom, er is behoefte aan een minimumeis, maar tegelijk is die moeilijk te bepalen en te realiseren.

Er is geen neiging die minimumeis te koppelen aan het aantal studielasturen. Leerlingen moeten wel de ruimte krijgen om extra studielast op zich te nemen.
De eisen moeten ook weer niet zo hoog worden opgeschroefd dat ze de keuze van leerlingen en ook van scholen negatief beïnvloeden. Overigens moeten scholen niet te benauwd reageren. Een gymnasiumafdeling is goed voor de PR van de school; ze moeten daar ook iets voor over hebben.
Het gymnasiumdiploma heeft een civiele waarde, dan moet er ook een soort kwaliteitsgarantie voor dat diploma zijn. Nu is er een probleem met gelijkwaardigheid van het diploma, omdat de enige garantie van het eindexamen moet komen. Het zou helpen als de VCN een richtlijn geeft voor een minimumtabel.

3.8	Positie van het Grieks
(thema 8)


De positie van Grieks in de bovenbouw is niet sterk.  Keuze van Grieks én Latijn in de bovenbouw komt in de tweede fase niet veel voor. De keuze valt dan gemakkelijk op Latijn en zo worden met name de groepjes voor Grieks klein met alle risico’s  van dien. Dat is overigens niet overal zo. Er wordt gewezen op scholen waar meer Grieks gekozen wordt. De gymnasiumstatus doet het goed en doet dus de school goed. Er wordt op gewezen dat er scholen zijn die in de bovenbouw geen Grieks aanbieden, maar het wel in de benedenbouw handhaven -desnoods in de vorm van een minicursus- alleen om de gymnasiumstatus te kunnen handhaven.

Welke factoren belemmeren de keuze voor Grieks?
De volgende factoren worden genoemd:
	Grieks begint meestal later en heeft daardoor een achterstand op Latijn.

De keuze valt op het moment dat voor Latijn de basisgrammatica behandeld is, terwijl voor Grieks nog zoveel moet. Grieks wordt rond die tijd veel moeilijker (Pallas).
Het bekende vooroordeel dat Latijn nuttiger is dan Grieks.
Met name voor het Grieks geldt dat in de onderbouw meer eisen gesteld worden dan bij andere vakken.

Wat kan worden gedaan om de situatie te verbeteren?
Men zet zich fel af tegen de suggestie om Grieks alleen op zelfstandige gymnasia aan te bieden en op gymnasiale afdelingen geen Grieks meer aan te bieden en zo de positie van Latijn te versterken. Slechts een enkeling vindt dat classici zich op de positie van het Grieks moeten bezinnen. Overwegingen bij het verzet tegen deze gedane suggestie zijn:
	Het is tactisch niet sterk.

Hoe kun je zelf pleiten voor afschaffen van Grieks?
Er is geen enkele garantie dat zo’n drastische maatregel zou helpen. Sterker nog, een gymnasiale afdeling die Grieks afschaft, bloedt dood.
De kleine aantallen hoeft niet zo’n probleem te zijn. Er zijn meer vakken met kleine groepen.
De keuze voor Latijn is arbitrair. De examenresultaten voor Latijn zijn de laatste jaren problematischer dan voor Grieks.
Je zou daarmee ook de studiemogelijkheden voor klassieke talen ondergraven.
Als Grieks alleen nog op zelfstandige gymnasia gegeven wordt, heeft dat rare gevolgen voor de geografische spreiding.
We zijn met onze positie van Grieks uniek in Europa.
Laat de scholen zelf die keuze maken en leg scholen die Grieks willen aanbieden, niets in de weg.

Er worden allerlei suggestie gedaan om de positie van Grieks te versterken.
Het is een bonte verzameling van ideeën voor maatregelen in de klas, op school of landelijk.
	Behoud het Grieks met een vaste auteur voor CE, dit in verband met dialectproblemen.

Schakel Grieks zoveel mogelijk gelijk met Latijn. Begin in de tweede klas ook met Grieks. Zelfs alleen een blok in de tweede waar ze het alfabet leren, helpt al. De ervaringen zijn verschillend. Volgens anderen maakt het startmoment weinig uit voor de keuze.
Klassieke vorming in de brugklas trekt leerlingen.
Werk aan een intensieve promotie niet alleen bij leerlingen, maar ook bij ouders; geef voorlichting over examenprogramma; laat zien wat je doet. Laat 6de klassers vertellen, geef oudercursussen, neem een collega mee met een excursie, etc. De keuze staat of valt met het enthousiasme van de classici zelf en ook van de decaan (argumenten: de teksten zijn interessanter en misschien minder moeilijk dan het lijkt).
Maak in de 3de klas Grieks zo aantrekkelijk mogelijk. Geef bijvoorbeeld veel aandacht aan mythologie. Geef een KCV project in de periode dat gekozen moet worden.
Anderen verzetten zich tegen deze benadering en pleiten voor niveauhandhaving. Leerlingen leren een taal het best op jonge leeftijd: daar moet je gebruik van maken. Niet alle methoden hebben daar oog voor. “Basis” wel, maar dit is saai.
Ouders en leerlingen verlangen uiteindelijk ook niveau.
Benadruk bij de schoolleiding het belang van de gymnasiumstatus. Informeer de schoolleiding over de conclusies van de inspectie over de behoefte aan extra contacturen bij wiskunde B en klassieke talen.
Houd de mogelijkheid voor een keuze voor beide talen in de bovenbouw.
De plaats voor de klassieken in het profiel CM moet behouden blijven.
Organiseer samenwerkingsverbanden van scholen met Grieks in de tweede fase.
Er moet een geschikt Grieks woordenboek komen.
De CEVO lijst voor Grieks moet worden aangepast.

3.9	Belemmeringen op schoolniveau
(thema 9)


	Als dé grote belemmerende factor wordt in alle groepen eenstemmig genoemd het nijpend tekort aan contacturen. Bijna alle vakken hebben moeten inleveren. Daar is begrip voor, maar bij de klassieke talen is de terugval onevenredig zwaar en is het niet goed mogelijk het examenprogramma in de beschikbare contacturen op een verantwoorde manier te behandelen. Als aanvaardbaar getal wordt genoemd 4-4-4 in de bovenbouw. Een degelijk urenaantal is nodig, want met zelfstandig werken redden leerlingen het niet.
Een van de deelnemers geeft zijn ervaring door dat druk op de directie wel kan helpen om iets aan dat urenaantal te doen als de concurrentiepositie in het geding komt.


Het systeem met keuzewerktijd, studie-uren e.d. roept veel negatieve reacties op. De leerlingen hebben veel moeite zelfstandig met teksten te werken en hebben behoefte aan directe begeleiding door de docent. Er is bij velen de merkwaardige situatie ontstaan dat voorheen, toen er meer uren waren, zelfstandig werken beter ging dan nu.

Er is veel lesuitval. Dat kan zijn doordat leerlingen met toestemming van de directie afwezig zijn. Maar er is ook veel structurele lesuitval door vergaderingen e.d. Het zou goed zijn als die activiteiten in de schoolorganisatie geconcentreerd worden op vaste momenten.
Ook door periodisering met toetsperiodes vallen lessen uit. Maar volgens anderen helpt dat systeem juist de lesuitval te beperken.

Sommigen vinden blokuren lastig, anderen vragen er om.

Bij het gering aantal uren zou modulering handig kunnen zijn. Je kunt dan doorwerken aan een onderwerp. Het versnippert de tijd niet zo.
Anderen zien dat voor KCV wel als een nuttige suggestie, maar betwijfelen of dat voor de talen goed werkt.

Tussentijds laten leerlingen een vak vallen met toestemming van de directie. Als oplossing wordt gesuggereerd:
	Maak hierover strikte afspraken met de directie.
Selecteer goed voor klas 4.
Leg restricties op, bijvoorbeeld de verplichting CKV1 in te halen.
(Elders pleiten mensen er juist voor daar soepel in te zijn.)

	Er is te weinig contact met andere secties en met de directie. Er zijn op school heldere afspraken nodig over procedures en beleid met betrekking tot pta, praktische opdrachten, zelfstandig werken, etc. Maar ook over inhoudelijke kwesties kunnen contacten met anderen nuttig zijn, bijvoorbeeld over literatuur en grammatica bij Nederlands en andere talen, en over onderwerpen waar je als collega’s van verschillende vakken elkaar met de eigen deskundigheid kunt helpen.


	Binnen de sectie is niet altijd voldoende samenwerking. Je moet als eenheid optreden. Dat is lastiger als de taken verdeeld worden zodat een zekere specialisatie ontstaat. Het is van belang dat iedereen het hele traject meeloopt. Dan kun je elkaar beter ondersteunen.
Het nadeel van parallelklassen is bovendien dat het piekbelasting geeft.


Er wordt niet altijd goed geselecteerd. Je moet leerlingen niet onbeperkt toelaten tot de bovenbouw. Goede en eerlijke voorlichting is belangrijk. Leerlingen uit de zesde klas kunnen daarbij een goede rol vervullen, zowel voor ouders als voor leerlingen.

Het rooster maakt het niet gemakkelijk. Dikwijls komen kleine groepen van de bovenbouw terecht op 7e, 8e en 9e uren. Dat was altijd al zo en dat is nog erger geworden. Bij het gering aantal uren wordt dat bovendien sterker gevoeld.
Het komt voor dat Latijn of Grieks op sommige uren met een of twee vakken samenvallen en dat leerlingen dan maar zelf moeten kiezen. 
Er wordt ook melding gemaakt van veel tussenuren.

Het combineren van klassen maakt het moeilijk. Het zou alleen met dispensatie (van wie?) moeten kunnen. Anderen zouden liever combinatieklassen hebben met meer uren dan gescheiden groepen met minder.

In de examentijd is de tweede correctie voor sommigen een probleem. Er wordt gepleit voor een maximum van bijvoorbeeld 30.



4. Conclusies uit het verslag




	Vraag om uitbreiding van het aantal contacturen
De discussies tijdens de conferentie bevestigen het beeld dat er serieuze problemen zijn met de uitvoering van het examenprogramma voor Latijn en Grieks. Het lukt maar ten dele leerlingen op het vereiste niveau te brengen en de voorgeschreven stof in zijn geheel te verwerken.
Die problemen worden breed erkend. De oorzaak wordt bijna unaniem gezocht in het tekort aan contacturen. Dit heeft te maken met de overladenheid van het programma, maar vooral ook met de moeilijkheidsgraad van de teksten. Leerlingen zijn onvoldoende in staat daar zelfstandig mee te werken en hebben veel begeleiding nodig. Docenten hebben op deze dag met grote betrokkenheid constructief meegedacht over de verschillende thema’s en daarbij met gulle hand suggesties voor oplossingen aangedragen. Dé belangrijkste bijdrage tot oplossing van de problemen blijft voor bijna iedereen uitbreiding van het aantal contacturen.
Niet uit de verf kwam wat er moet gebeuren als aan die vraag naar uitbreiding niet of onvoldoende voldaan kan worden. Dit vraagt nader onderzoek.


De vertaalvaardigheid
De problemen worden vooral zichtbaar bij de ontwikkeling van de vertaalvaardigheid. Die schiet tekort. Het is de vraag wat daaraan te doen is. Misschien is er winst te behalen in de verbetering van de vertaaldidactiek, maar niet iedereen verwacht daar het heil van. Wel is men er algemeen van overtuigd dat –meer dan nu het geval is- een doorgaande leerlijn voor vertaalvaardigheid nodig is. Volgens de meesten zal vermindering van het aantal te vertalen pagina’s niet echt helpen.
Vooral in dit verband klinkt de roep om contacturen.
Maar hoe het moet als dat niet lukt, blijft open.

Het examenprogramma
Over de keuze van de teksten en de manier waarop daarmee omgegaan moet worden, doen de docenten veel nuttige suggesties. Het is goed die bij de herziening van de examenprogramma’s voor ogen te houden. Ook de VCKT, belast met de samenstelling van de syllabi, en de CEVO kunnen daar hun voordeel mee doen.

Ten aanzien van de vertaalvaardigheid doet zich een lastig probleem voor. Men is het erover eens dat leerlingen onvoldoende in staat zijn zelfstandig met de teksten om te gaan. Je kunt dan meer hulp bieden door meer annotaties en meer woorden te geven of je kunt gericht trainen op het effectief gebruik van hulpmiddelen als grammatica en woordenboek. Beide standpunten worden met verve verdedigd.
Welke keuze men ook maakt, een consistente benadering is nodig en die ontbreekt nu. Als men kiest voor de vaardigheid van het woordenboekgebruik, is het niet handig zoveel woorden op te geven dat een woordenboek overbodig wordt. De ontwikkeling van een geschikt Grieks woordenboek is dan dringend geboden.
Kiest men voor het aanbieden van meer hulp zodat leerlingen zich helemaal kunnen concentreren op de teksten zelf, moet bij het CE niet ineens het woordenboek een belangrijke plaats krijgen. Het woordenboek kan dan achterwege blijven. Men kan zich dan de moeite van de ontwikkeling van een nieuw Grieks woordenboek besparen.
Het zou goed zijn als een onderdeel van een bestaande examenbundel met bijbehorende examenopgave consequent vanuit die beide gezichtspunten werd uitgewerkt. Aan de hand van die voorbeelden kan dan in overleg met bijvoorbeeld VCN en SLO een keuze gemaakt worden. Want een keuze is nodig.

De vertaalopdracht in het CE geeft onmiskenbaar problemen. Maar men wil het hoofd niet in de schoot leggen. Zo wordt de suggestie om de vertaalopdracht over te hevelen naar het SE of zelfs helemaal te laten vallen, met grote meerderheid afgewezen.

Rond KCV is er veel gebeurd. Er zijn met de ontwikkeling van het nieuwe vak aanzienlijke vorderingen gemaakt. Het vak lijkt ook heel wat meer draagvlak verworven te hebben.
Voor de meesten gaat de voorkeur uit naar het zelfstandig voortbestaan van het vak.
In het huidige programma zit veel ruimte. De vrijheid die dit geeft, wordt dankbaar benut en is nodig voor de verdere ontwikkeling van het vak. Dat dit leidt tot grote verschillen tussen scholen, neemt men dan maar voor lief.
De grote meerderheid wil, ook bij integratie met de talen, een apart cijfer voor KCV.

Het lijkt alles bijeen genomen niet verstandig te sleutelen aan het bestaande programma. 
Wel zou men tegemoet kunnen komen aan de al veel langer bestaande wens van een vijfde domein, filosofie.

KCV was destijds ook bedoeld voor leerlingen HAVO en Atheneum die nooit Latijn of Grieks gehad hebben. De discussiegroepen geven de indruk dat dit niet echt van de grond gekomen is. Maar dit komt niet overeen met de uitkomsten van de enquête.
Er wordt voor gepleit om scholen waar dat wél lukt, de ruimte te laten en hen ook zelf oplossingen te laten zoeken voor de inhoudelijke problemen die het gevolg zijn van de diversiteit in de groep.

Gymnasiumdiploma
Er is behoefte aan een apart gymnasiumdiploma. Maar de eisen die aan dit diploma gesteld worden zijn onoverzichtelijk. Sommige scholen zoeken de grenzen van wat nog net kan. Andere beklemtonen de noodzaak om duidelijke en herkenbare eisen te stellen. De getallen rond de extra uren studielast voldoen niet aan die voorwaarde van herkenbaarheid. In de discussies komt men er niet goed uit.
Toch moet daar iets gebeuren. Het is raadzaam om samen met de direct betrokken organisaties als VCN, BGV, vereniging van rectoren van zelfstandige gymnasia naar een goede oplossing te zoeken.


De positie van het Grieks
Dat de positie van het Grieks door de kleine groepjes in de bovenbouw op een aantal scholen zorgelijk is, daarover is men het wel eens. Als reactie daarop worden veel adviezen gegeven voor acties die de positie van het Grieks kunnen versterken. Wat er moet gebeuren als die acties niet tot het gewenste resultaat leiden, komt niet echt ter sprake. Overheersende gedachte is dat scholen zelf zullen zoeken naar de manier waarop zij daarmee omgaan en dat scholen daarbij vooral geen belemmeringen opgeworpen moeten krijgen.

Belemmeringen op schoolniveau
Ook hier klinkt weer vooral de roep om meer contacturen.
Over de vormen van zelfstandig werken die op veel scholen in gebruik zijn, is men niet enthousiast.
Opvallend is de vraag naar contact met collega’s binnen en buiten het vak, binnen en buiten de school, contact ook met de directie.
Een gevoelig punt is de selectie. Als je je wilt profileren met het niveau en de eisen die je stelt, moet je die eisen ook echt durven stellen en selecteren als dat nodig is. De vraag is of dat bij de zorg om het aantal leerlingen wel voldoende gebeurt.

Gymnasia en gymnasiale afdelingen
Bij de discussies blijkt regelmatig dat de verschillen tussen gymnasia aan de ene kant en de gymnasiale afdelingen aan de andere kant aanzienlijk zijn. Beide groepen scholen hebben hun eigen situaties, hun eigen problemen en hun eigen afwegingen. De vraag rijst of het niet te overwegen is die verschillen te erkennen en bij beleidskeuzes recht te doen aan die verschillen.



5. Aanbevelingen bij ieder van de besproken thema's




	Verbetering van de vertaalvaardigheid
	Ontwikkel een vertaaldidactiek die aan de volgende eisen voldoet:
Het moet direct bruikbare publicaties opleveren.
De vertaaldidactiek moet gericht zijn op een doorgaande ontwikkelingslijn vanaf de onderbouw tot en met de examenopgaven.
Vertaaldidactiek moet ook gericht zijn op taalontwikkeling in het algemeen.


Eventuele reductie van het voorgeschreven aantal pagina’s
	Laat voor het CE het aantal pagina’s te vertalen tekst ongewijzigd.

Heroverweeg het aantal te vertalen pagina’s in het SE.
	Heroverweeg de voorschriften omtrent het aantal te lezen pagina’s in vertaling.

	De keuze van de examenteksten
Breng in het examenprogramma zoveel mogelijk vrijheid in de keuze van teksten.
	Laat de voorschriften m.b.t. het genre vervallen.
Breid het aantal auteurs waaruit gekozen kan worden, uit.
Maak een thematische benadering mogelijk zonder die verplicht te stellen.
Maak het mogelijk dat delen van het CE pensum in het SE getoetst worden.

	De vertaalopdracht
Men kan zich richten op het bieden van meer vertaalhulp of op de ontwikkeling van vaardigheden in het gebruik van hulpmiddelen.
	Welke keuze ook gemaakt wordt, laat de keuze consequent worden toegepast.
Maak aan de hand van een afgerond stuk van een examenbundel en een bijpassende examenopgave zichtbaar wat beide keuzes in de praktijk betekenen.
Maak aan de hand van deze uitwerkingen een keuze en betrek de VCN bij die keuze.
De vertaalopdracht moet blijven als deel van het CE.
Een vertaalopdracht alleen in het SE is ongewenst.
Herbezinning op de weging van de vertaalopdracht is gewenst.
Maak het formeel mogelijk dat een vertaalopdracht van de CE-auteur deel uitmaakt van het SE.

	KCV
	Laat op gymnasiale afdelingen KCV als apart vak bestaan.
Een apart cijfer voor KCV is gewenst, ook bij integratie met de talen.
Maak voor zelfstandige gymnasia een aparte afweging.
Als een leerling stopt met Latijn of Grieks laat dan de studielasturen die geïnvesteerd zijn voor KCV ook meetellen bij de studielast voor CKV1.

	De inhoud van KCV
De sturing van het programma
	Laat de vrijheid die het programma biedt, ongewijzigd.
Geef de verduidelijking waar om gevraagd wordt, door middel van voorbeelden van good practice en niet in de vorm van een toelichting naast de al eerder gepubliceerde explicitatie.
Besteed bij de voorbeelden van good practice aandacht aan de toetsing.

Filosofie
	Neem filosofie op als vijfde domein met het voorschrift dat vier van de vijf domeinen aan de orde moeten komen.

	KCV voor wie?
	Laat het aan de scholen over of zij KCV willen aanbieden aan leerlingen van HAVO en Atheneum.

	Het gymnasiumdiploma
	Omschrijf helder de minimumeisen die aan het gymnasiumdiploma gesteld moeten worden.

Het is aan te bevelen dat betrokken organisaties zoals VCN, vereniging van rectoren van zelfstandige gymnasia, VVO en VOS-ABB met elkaar in overleg treden over de formulering van die eisen.

	De positie van het Grieks
	Om de positie van het Grieks te versterken is het aan te bevelen Grieks ongeveer tegelijk met Latijn te laten beginnen.
Laat het aan de scholen over hoe zij problemen rond het Grieks aanpakken; belemmer scholen daarbij niet.

	Belemmerende factoren
	Er is uitbreiding van het aantal contacturen nodig.
Moduleren is voor KCV aan te bevelen.
Samenwerking op allerlei niveaus moet bevorderd worden.
Een goede selectie is noodzakelijk.
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A	Vertaalvaardigheid

Probleem:
het vertalen is een van de kerndoelen van Latijn en Grieks en juist dit kerndoel wordt onvoldoende gerealiseerd Dit horen we van leerlingen, van docenten en van vakdidactici. In alle panels kwam dit naar voren. Het wordt ook bevestigd door de uitslag van de eerste examens nieuwe stijl. De cijfers voor het vertaaldeel van het C.E. waren slecht. Dit wordt verhuld door de gehanteerde norm en doordat de vertaling slechts een deel van het examen is. Er worden verschillende oorzaken genoemd:
(Uiteraard ligt dit per school verschillend.)
·	Een tekort aan contacturen; de terugval is op veel scholen groot: van 5 naar 3 of van 4 naar 2).
	Leerlingen zijn onvoldoende in staat teksten zelfstandig te verwerken en kunnen daardoor voor Latijn en Grieks onvoldoende profiteren van kwt-uren, studie-uren of hoe ze genoemd worden. 

Velen missen ook de training omdat velen vertalingen van vertaalopdrachten op internet  vinden.
In de onderbouw krijgen de leerlingen onvoldoende voorbereiding op het zelfstandig leren in de bovenbouw. De schoolboeken voor onder- en bovenbouw zijn onvoldoende op elkaar afgestemd.
Leerlingen worden uiteindelijk met zo weinig teksten geconfronteerd dat ook de vaste elementen van een schrijver, een dialect of een genre nieuw blijven; leerlingen worden er niet mee vertrouwd.
In leerboeken wordt zoveel vertaalhulp geboden dat leerlingen het gebruik van woordenboek of naslaggrammatica niet leren en bij het C.E. deze hulpmiddelen niet efficiënt kunnen benutten.
Bij de selectie van leerlingen worden niet genoeg eisen gesteld.


Wat voor oplossingen zijn er?


1.	Maatregelen waardoor leerlingen beter aan vertaaleisen kunnen voldoen.

Er moet vertaaldidactiek worden ontwikkeld die leerlingen helpt om uiteindelijk zelfstandig met Griekse en Latijnse teksten uit de voeten te kunnen. 

Discussiepunt: Is hier in de praktijk genoeg winst te behalen?

	Het voorgeschreven aantal pagina’s in het examenprogramma moet gereduceerd worden. 

Discussiepunt:  Is een kritische ondergrens bereikt? Zal bij een verdere vermindering van het aantal pagina’s het vertaalprobleem nog groter worden?



2.	Pas de regels voor de keuze van examenteksten in C.E. en S.E. aan

Er moet vrijer omgesprongen worden met de keuze van examenauteurs. Sommige auteurs waaruit ce-pensa gekozen worden,  stellen te hoge eisen aan de vertaalvaardigheid.

Discussiepunt: Welke auteurs in de nu geldende regeling zijn te moeilijk voor het C.E.-pensum?

	De regelgeving moet versoepeld worden. Leg in het examenprogramma de VCKT minder beperkingen op bij de keuze van auteurs voor het C.E.-pensum. Laat de docenten ook meer vrijheid bij de tekstkeuze binnen het S.E., vooral om nauwer aan te sluiten bij het C.E.

Geef de VCKT de ruimte om vrijer om te gaan met de thematische opzet van het pensum. Kies een thematische benadering waar en voor zover dat zinvol is.

Discussievraag: Is het een probleem als eenzelfde thema na een aantal jaren terugkomt? 


	Neem in het examenprogramma de mogelijkheid  op dat scholen een handelingsdeel (bijv. ten aanzien van vertalen) in het pta opnemen.




3.	Doe iets aan de vertaalopdracht

Geef meer vertaalhulp bij de examenopgave van het C.E. en maak daarbij gebruik van een nieuwe “CEVO-lijst”.

Laat de vertaalopdracht alleen deel uitmaken van het S.E. 

Je bent dan verlost van het probleem van zeer specifiek taaleigen (Homeros) of van moeilijke auteurs.

	De vertaalopgave is niet meer haalbaar. Laat die eis vallen en beperk het examen tot vragen en opdrachten bij gelezen teksten. Bied leerlingen die dit willen, de mogelijkheid een vertaalcertificaat te behalen.


B	KCV


4.	De positie van KCV

Probleem:
Het vertalen van de teksten vraagt zoveel dat het onderwijs in de klassieke talen verengt; er is te weinig ruimte voor “dingen eromheen”, voor reflectie, voor discussie. De cultuurhistorische kant gaat naar KCV. Dit wordt door sommigen ervaren als een geforceerde scheiding.
Het examenprogramma is zo open geformuleerd dat er grote verschillen tussen scholen ontstaan. Soms is KCV feitelijk opgegaan in de klassieke talen. Elders ontwikkelt het vak zich los van de klassieke talen.
Zeer onlangs heeft de staatssecretaris besloten om de scholen zelf de vrijheid te laten om KCV als zelfstandig vak aan te bieden dan wel het te integreren in de klassieke talen.


Oplossingen/stellingen

	KCV moet als apart VAK blijven bestaan.

Overwegingen: KCV brengt wezenlijk verandering in het onderwijs m.b.t. de klassieke oudheid. Er worden nieuwe mogelijkheden aangeboord wat betreft inhoud en wat betreft doelgroep. Het vak begint net vorm te krijgen; het krijgt een eigen identiteit. Die ontwikkeling is veelbelovend; breek dat niet af.

	KCV moet geïntegreerd worden in klassieke talen.

Overwegingen: KCV is een geforceerd bedenksel. De scheiding tussen taal en cultuur is kunstmatig. Het verschraalt het onderwijs bij Latijn en Grieks. Er worden elementen ingebracht die vreemd zijn aan het vak en waarvoor we niet zijn opgeleid.

	Indien de school ervoor kiest om KCV geïntegreerd in de klassieke talen aan te bieden dienen er garanties te zijn voor de herkenbaarheid van de verschillende, in het S.E.-programma KCV voorgeschreven inhoudelijke eisen; het eindcijfer voor KCV moet dan ook  een herkenbare en volwaardige weging en plaats hebben binnen het S.E.-cijfer Klassieke Talen.


5.	De inhoud van KCV.

Probleem:
Het examenprogramma is zo open geformuleerd dat er grote verschillen tussen scholen ontstaan. Er is weinig inhoudelijke sturing in het examenprogramma. Daardoor kan het vak op sommige scholen inhoudelijk mager blijven; op andere scholen is het vak juist rijk aan inhoud. Er dreigt vrijblijvendheid in het vak en dat is slecht voor het imago.
Anderzijds dreigt KCV bij teveel inhoudelijke sturing een vak van “weetjes” te worden.


Een tweede probleem is het ontbreken van antieke filosofie als apart cultuurgebied in het examenprogramma. In het examenprogramma is wel opgenomen “Het plaatsen van specimina van …. in filosofisch/levensbeschouwelijke context “(vaardigheid 1), maar voor leerlingen en docenten is dit kennelijk niet voldoende. 

Mogelijke oplossingen:
	Geef bij het examenprogramma globale, aanvullende richtlijnen wat aan de orde moet komen.
Laat de invulling aan de scholen over en accepteer dat op de ene school meer het accent zal liggen op kennis en inzicht en op de andere op beleving en reflectie.
Filosofie moet naast beeldende kunst, architectuur, drama en verhalengoed als vijfde onderdeel worden opgenomen in het examenprogramma. 





C	Organisatie en structuur

6.	Plaats van KCV in curriculum en profielstructuur.

Probleem:
KCV is nu opengesteld voor leerlingen die  Latijn of Grieks niet als examenvak kiezen. Dat kunnen leerlingen van HAVO en VWO zijn. Er wordt van die mogelijkheid weinig gebruik gemaakt. Maar het bestaan van de mogelijkheid legt beperkingen op aan het programma, als men rekening moet houden met een groot verschil in startniveau. 

Er zijn verschillende reacties denkbaar:

	KCV moet ook open staan voor HAVO- en VWO-leerlingen die geen Latijn of Grieks hebben gehad.

Onderbouwing: KCV voldoet aan de wens van leerlingen die niet de hele investering in het leren van de talen willen doen, maar wel nader willen kennismaken met de klassieken. Ook al wordt er van die mogelijkheid weinig gebruik gemaakt, houd die weg open voor scholen die het wel met succes aan deze doelgroep aanbieden.

De mogelijkheid KCV aan te bieden aan HAVO-leerlingen kan vervallen.

Onderbouwing: De deelname blijkt gering te zijn. In de hele opzet van HAVO/VWO is gekozen voor een eigen invulling voor HAVO en voor VWO. Alleen bij KCV gebeurt dat niet.  Het is ook denkbaar dat een leerling sommige vakken afsluit op HAVO- en andere op VWO-niveau. Maar ook daarvoor is niet gekozen.


	Maak KCV toegankelijk voor leerlingen die in de onderbouw Latijn of Grieks hebben gevolgd.

Onderbouwing: Het programma in de onderbouw biedt een behoorlijke cultuurhistorische basiskennis. Door uit te gaan van die  basiskennis is het mogelijk meer diepgang in het programma te brengen.
Het is ook mogelijk van die basiskennis uit te gaan zonder de toegang tot KCV te blokkeren.



7.	Gymnasium – VWO

Probleem: 
Het onderscheid tussen diploma gymnasium en diploma VWO met Latijn/Grieks is te ingewikkeld en leidt daardoor tot verwarring. Er zijn twee knelpunten 
	De extra studielast

De verschillen in de onderbouw

Mogelijke oplossingen:

	Laat extra eisen t.a.v. studielast vervallen.

Geef een gymnasiumdiploma aan iedere leerling die in de onderbouw Latijn en Grieks heeft gehad en die een examen heeft gedaan met Latijn of Grieks.


Geef een gymnasiumdiploma aan iedere leerling die examen heeft gedaan met Latijn of Grieks.



8.	Positie van het Grieks; zelfstandige gymnasia

Probleem:
In veel scholengemeenschappen is het leerlingenaantal voor Latijn en Grieks in de onderbouw acceptabel. In de bovenbouw laat een deel van deze groep Latijn en Grieks vallen, een deel kiest voor Latijn en een deel voor Grieks. Daardoor worden de groepen voor Latijn en Grieks in de tweede fase klein.
Grieks start meestal later, gewoonlijk in de derde klas. Het is moeilijk om in een jaar een goede basis te leggen voor de tweede fase en dat ene jaar ook nog tot een zinvol geheel te maken.

Door dit alles kunnen  schooldirecties naar noodmaatregelen grijpen:
	Samenvoegen van groepen in de bovenbouw.

Stoppen met Grieks en alleen verder  gaan met VWO met Latijn.
De gymnasiale afdeling sluiten (te kleine groepen, te duur, belasting van het rooster).

Mogelijke oplossingen:

	Laat de situatie voortbestaan zoals die is. Elke school krijgt de ruimte te zoeken naar eigen oplossingen voor de problemen.

Alleen op zelfstandig gymnasium is Latijn én Grieks in de onderbouw verplicht en kiezen leerlingen in de bovenbouw tenminste één klassieke taal.

Andere VWO-afdelingen bieden alleen Latijn aan.


Toelichting:
Liever een actieve keuze voor een versterkt Latijn en voor een duidelijk geprofileerd gymnasium dan tolereren dat de klassieke talen in de verdrukking komen en met de tijd verder afbrokkelen.



9.	Belemmeringen op schoolniveau:

Probleem: 
De uitvoering van het examenprogramma geeft problemen. Die kunnen veroorzaakt worden door de inhoud en de voorschriften van het examenprogramma. Maar ze kunnen ook gelegen zijn in de schoolorganisatie. Te denken valt aan de verdeling van de uren, de organisatie van de uren voor zelfwerkzaamheid, aan de keuzemogelijkheden, het rooster etc.
Ook het beschikbare lesmateriaal kan een goede uitvoering van het examenprogramma belemmeren.

Vraag: 
Welke factoren binnen de school belemmeren een goede uitvoering van het 
examenprogramma?
Stel adviezen op voor schoolleidingen en docenten die met de belemmerende factoren geconfronteerd worden.



De enquête

In alle groepen zal aandacht besteed worden aan de uitkomsten van de enquête 

	Welke uitkomsten geven reden tot actie? 
In hoeverre is er sprake van schijnproblemen en van echte problemen?
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1. 	Verwerkte respons van de enquête


Verstuurd: 

352 exemplaren naar de secties KT en KCV in zelfstandige gymnasia en scholengemeenschappen.


Verwerkt:

226 ex.  =  64% !!!

Teruggestuurde enquêtes verdeeld naar de schooltypes:

Zelfstandige gymnasia (ZG) (totaal 38)	:  29 ex.   =  12,7  % van totaal

Scholengemeenschappen met klassieke brugklas (SG KB)	:  60 ex.   =  26,3  % van totaal

Scholengemeenschappen met KT vanaf 2e klas (SG 2K)	: 114 ex.  =  50     % van totaal

Athenea met Latijn (ATH LAT)	:  25 ex.    = 11     % van totaal



-    Bij enkele onderdelen is er géén of  onvolledige invulling, bijvoorbeeld bij de aantallen 
     leerlingen bij profielen.

-   Twee enquêtes waren niet verwerkbaar












2. 	Bevoegd en onbevoegd gegeven lessen

Totaal aantal lessen KT en KCV	: 	9955 lesuren per week

Onbevoegd gegeven	:	1279 lesuren  = bijna 13 % !!!

ZG		: 	353 uur  = 28 %

SG KB		:	390 uur  = 30 %

SG 2K		:	424 uur   = 33 %

ATH LAT		:	112 uur    = 9 %

Er zijn 6 SG waar alleen onbevoegde docenten les geven:

SG KB:	:	 3 

SG 2K	: 	 2

ATH LAT	:	 1





















3.	 Leeftijdopbouw bevoegde docenten

Totaal	:  	554 docenten

Ouder dan 60	:	43  p. 		bijna 8 %

Tussen 55 en 59	:	117 p. 		21 %

Tussen 50 en 54	: 	 65 p.		bijna 12 %

Tussen 45 en 49	: 	 50 p.		9 %

Tussen 40 en 44	:	101 p. 		18 %

Tussen 35 en 39	: 	 85 p.		15 %

Tussen 30 en 34	: 	37 p. 		bijna 7 %

Tussen 20 en 29	: 	56 p.		10 %


Conclusie:

- Binnen 10 jaar beëindigt 29 % van de classici (waarschijnlijk) hun docentschap.

- Tussen nu en 10 jaar zijn er waarschijnlijk minstens 160 nieuwe docenten nodig om 
   deze groep te vervangen. Daarnaast worden er nu al 1279 uren onbevoegd gegeven.




4. 	Veranderingen lessentabellen vóór en na invoering Tweede Fase

Onderbouw: 

LATIJN:

1e klas	:   voor en na de 2e fase: geen grote veranderingen

2e klas	:   voor en na de 2e fase: weinig veranderingen

3e klas	:   voor en na de 2e fase: vooral bij Scholengem. met KT vanaf klas 2 is er 
	    een vermindering van uren: minder scholen met 4 tot 6 uur per week

GRIEKS:

Voor en na de 2e fase: enkele opvallende veranderingen.

	Er is een toename van het aantal scholengemeenschappen met 2 uur Grieks per week in klas 3, vergeleken met de situatie vóór de 2e fase waarbij er drie uur per week gegeven werden. 


	Een aantal Zelfst. Gymn. en scholengemeenschappen met klass. Brugk. vermindert in klassen 2 en 3 het aantal wekelijkse uren: van 4 naar 3 uur


	In de meeste scholen is nú het aantal wekelijkse lesuren 3.




















Bovenbouw 

4e klas: Latijn
Aantal lesuren
Voor 2e fase
Na 2e fase
2
3 = 1,4%
67 = 30,4 %
3
23 = 10,4 %
130 = 58 %
4
108 = 49 %
13 = 5,8 %
5
85 = 38,5 %
0 
 
5e klas: Latijn
Aantal lesuren
Voor 2e fase
Na 2e fase
2
1 = 0, 5 %
33 = 14,8 %
3
9 = 4,1 %
167 = 74,9 %
4
28 = 12,7 %
6 = 2,7 %
5
146 = 66,1 %
0
6
36 = 16,3 %
0

6e klas: Latijn
Aantal lesuren
Voor 2e fase
Na 2e fase
2
2 = 0, 9 %
42 = 18,8 %
3
5 = 0,5 %
145 = 65 %
4
26 = 11,8 %
21 = 9,4 %
5
143 = 64,7 %
1 = 0,4 %
6
43 = 19,5 %
0

4e klas: Grieks
Aantal lesuren
Voor 2e fase
Na 2e fase
2
0  
44 = 22,7 %
3
14 = 7,4 %
124 = 63,9 %
4
90 = 47, 4%
9 = 4,6 %
5
76 = 40 %
0 
6
3 = 1,6 %

 
5e klas: Grieks
Aantal lesuren
Voor 2e fase
Na 2e fase
2
0 = 0 %
26 = 13,4 %
3
6 = 3,2 %
141 = 72,7 %
4
19 = 10  %
9 = 4,6 %
5
123 = 64,7 %
0
6
34 = 17,9 %
0

6e klas: Grieks
Aantal lesuren
Voor 2e fase
Na 2e fase
2
0 = 0 %
32 = 16,5 %
3
4 = 2,1 %
128 = 66 %
4
20 = 10,5 %
15 = 7,7 %
5
126 = 66,3 %
1 = 0,5 %
6
30 = 15,8 %
0

5.	Combinatieklassen KT voor en na de invoering 2e fase



Voor 2e fase


Na  2e fase

69 = 32 %


37 = 17 %

  1  Zelfst Gymnasium

27  Schol.Gem met Klass. Brugklas

31  Schol. Gem met KT vanaf 2 K.

10  Atheneum met Latijn

  1  ZG

10  SG KB

20  SG 2K

6 ATH LAT


Er kwamen/komen bijna geen combi-klassen voor in de onderbouw

Bijna geen verschil tussen Grieks en Latijn.

CONCLUSIE:

De invoering van de tweede fase heeft een vermindering van het aantal scholen met combinatieklassen teweeggebracht.

Waarschijnlijke oorzaak: 
De afname van het aantal les-/contacturen.

Combi-klassen KCV    :    op 15 scholen = 6,9 %













6. 	Aantallen leerlingen LATIJN

1.  voor en na de invoering van de tweede fase
2.  van klas 3 naar klas 4


Totaal aantal leerlingen


ZG

SG KB

SG 2K

ATH LAT
3e klas 2000/2001:

7690



2557 = 33 %



1717 = 22 %



2925 = 38 %



491 = 7 %
4e klas  2e fase:

4761

(- 2929 = - 38 % van 3e klas)


1956 = 42 %

(- 601 = - 23 % van 3e klas)


978 = 20 %

(- 739 = -43 % van 3e klas)


1669 = 34 %

(- 1259 = - 43 % van 3e klas)


158 = 4 %

(- 333 = - 67 % van klas 3)
5e klas  2e fase:

3930 !!!

(+ 664 = + 20 %  tov 6e klas 2e fase)


1797 = 46 %

(+ 350 = + 24 %  tov klas 6 2e fase)


744 = 19 %

(+ 216 = + 40 % tov 6e klas)


1314 = 33 %

(+ 135 = + 11 % tov klas 6)


75 = 2 %
6e klas  2e fase:

3266

(- 259 = - 7,3 %  tov 6e klas voor 2e fase)


1447 = 45 %





528 = 15 %




 1179 = 37 %





92 = 3 %


6e klas voor 2e fase:

3525



1442 = 41 %



657 = 19 %



1294 = 36 %



132 = 4 %

Conclusies:
	De uitstroom na klas 3 is groot; bijna 40% 

In klas 5 zitten meer leerlingen Latijn dan in klas 6. Er is sprake van een redelijk grote toename.
Na de invoering van de 2e fase nam het aantal leerlingen af.
 
Mogelijke verklaring:
De verlichtingsmaatregel van Adelmund die inhield dat voor een gymnasiumdiploma geen extra-studielast van 480 uur boven op de reguliere 4800 meer moest worden opgenomen.


7.	Aantallen leerlingen GRIEKS

1. Voor en na de invoering van de  tweede fase
2. Van klas 3 naar klas 4


Totaal aantal leerlingen


ZG

SG KB

SG 2K
3e klas 2000/2001:

6614




2431 = 37 %



1562 = 27 %



2621 = 39 %
4e klas  2e fase:

1942

(- 4672 = - 71 % 
van 3e klas)



898 = 46 %

(- 1533 = - 63 % van 3 klas)


363 = 19 %

(- 1199 = - 76 %
 van klas 3)



681 = 35 %

(- 1940 = - 74 %
 van 3e klas)

5e klas  2e fase:

1430 !!

(+204 = + 16%
 tov klas 6)



657 = 46 %

(+ 118 = + 22 % van klas 6)


274 = 19 %

(+ 68 = + 33 %
 van klas 6)


499 = 35 %

(+ 18 = + 4 %  
van klas 6)
6e klas  2e fase:

1226


539 = 44 %



206 = 17 %


481 = 39 % 
6e klas voor 2e fase:

1515



683 =  44 %


305 = 21 %


527 = 35 %

Conclusies:
1.  De uitstroom na klas 3 is erg groot:  71 %! 
2.  Na de invoering van de tweede fase volgen minder leerlingen in klas 6 Grieks. 
3.  In klas 5 zitten meer leerlingen Grieks dan in klas 6. Er is sprake van een 
    toename. 

Mogelijke verklaring: 
De verlichtingsmaatregel van Adelmund die inhield dat voor een gymnasiumdiploma geen extra-studielast van 480 uur meer bovenop de reguliere 4800 uur moest worden opgenomen.




8.	Leerlingen met beide klassieke talen 


Klas 6		:   	 Totaal 314  

Zelfst. Gymn		: 	   72     

Sch. Gem. Klass. Brugk.		:	   92   

 Sch. Gem. KT vanaf klas 2		:	 151


Klas 5		: 	Totaal   380 !!!

Zelfst. Gymn. 		: 	120  (= + 48)

Sch. Gem. Klass Brugk.		:	95    (= + 3)

Sch. Gem. KT vanaf klas 2 		:	165 (= + 14)


Klas 4:  		:	Totaal  890 
			(sommige scholen verplichten beide talen in klas 4)

ZG		:	301

Sch. Gem. Klass. Brugk.		:	128 (+ 8)

Sch. Gem. KT vanaf klas 2		:	 361














9.	KCV zonder KT


Havo	: 19 scholen	 : 9,2 %   83 llr       

In 2002/2003 gaan vrijwel allen door met dit aanbod aan leerlingen van havo


Vwo	: 92 scholen	 : 43,1 %   798 llr      

In 2002/2003 gaan vrijwel allen door met dit aanbod aan leerlingen van vwo































10.	Toerusting leermiddelen 2e fase op vertaalopdracht CE



Mate van toerusting


ZG

SG KB

SG 2K

ATH LAT

Totaal

helemaal niet goed


1 = 3,6 %

1 = 1,8 %

1 = 9%


3 = 1,4 %

onvoldoende


15 = 53,6 %

21 = 37,5 %

45 = 41,3 %

4 = 17,4 %

85 = 39,4 %


voldoende


12 = 42,9 %

28 =  50%

63 = 57,8 %

16 = 69,9 %

119 = 55,1 %

prima



6 = 10,7 %


3 = 13 %

9 = 4,2 %


Totaal schooltypen


28 = 100 %

56 = 100 %

109 = 100 %

23 =100 %

216 = 100 %
        
CONCLUSIE:

	60 % Vindt de mate van toerusting prima of voldoende

40 % Vindt de mate van toerusting helemaal niet goed of onvoldoende


	Qua percentage scoort het zelfst. gymnasium hoog in het oordeel helemaal 


Niet goed of onvoldoende	: 	Samen 57 %




11.	Programma overladen ?


Overladen?

ZG

SG KB

SG 2K

ATH LAT

Totaal


ja


21 = 75 %

44 = 74,6 %

89 = 80,9%

18 = 78,3 %

172 = 78,2 %

nee


7 = 25 %

15 = 25,4 %

21 = 19,1 %

5 = 21,7 %

46 = 21,8 %

Totaal schooltypen


28 = 100 %

59 = 100 %

110 = 100 %

23 =100 %

220 = 100 %


78 % Vindt het programma overladen

Oorzaken:

Top ZES:
1. Te weinig contacturen
2. Aantal pagina's OCT + vertaalde teksten te hoog
3. Teksten te moeilijk
4. Lesuren in de onderbouw te gering
5. Leergangen onderbouw bereiden onvoldoende voor
6. Motivatie en inzet lln 2e fase gering

Bijna geen verschil tussen de schooltypen

Motivatie en inzet lln 2e fase gering:


ZG:  


SG KB:

SG 2K:	

ATH LAT:

9 x = 31 % (van 29)

13 x = 27,1 % (van 48)


13 x = 12,7 % (van 102)

7 x = 36,8 % (van 19)



12.	Complexiteit teksten en zelfstandig vertalen LATIJN

Vraag:
Schat u in voor hoeveel leerlingen van de huidige vijfde-en-zesde-klas-leerlingen in uw school de teksten grammaticaal te complex zijn?

Oordeel van docenten
       

Te complex voor


Totaal

ZG

SG KB

SG 2K

ATH LAT

alle leerlingen

9 = 4,1 %


1 = 3,7 %

2 = 3,3 %

4 = 3,6 %

2 = 10 %

¾ v. leerlingen

48 = 22 %

6 = 22,2 %


14 = 23,3 %

21 = 18,9 %

7 = 35 %

½ v. leerlingen 

100 = 45,9 %
                    

12 = 44,4 %

25 = 41,7 %

56 = 50,5 %

7 = 35 %

¼ v. leerlingen

56 = 25,7 %

7 = 25,9 %


19 = 31,7 %

27 = 24,3 %

3 = 15 %

niet te complex

5 = 2,3 %

1 = 3,7 %



3 = 2,7 %

1 = 5 %

TOTAAL

218 = 100 %

27 = 100 %

60 = 100 %

111 = 100 %


20 = 100 %


Te complex voor alle leerlingen	: 	4, 1% 

Te complex voor ¾ leerlingen	: 	22 %

Te complex voor ½ leerlingen	:	45,9 %
 
Subtotaal		:	 72 %




13.	 Complexiteit teksten  en zelfstandig vertalen GRIEKS

Vraag:
Schat u in voor hoeveel leerlingen van de huidige vijfde-en-zesde-klas-leerlingen in uw school de teksten grammaticaal te complex zijn?



Te complex voor


Totaal

ZG

SG KB

SG 2K

alle leerlingen

14 = 7,6 %


1 = 3,7 %

6 = 10,7 %

7 = 6,9 %

¾ v. leerlingen

44 = 23,8 %

5 = 18,5 %


14 = 25 %

25 = 24,5 %

½ v. leerlingen 

74 = 40 %
                    

12 = 44,4 %

19 = 33,9 %

43 = 42,2 %

¼ v. leerlingen

41 = 22,2 %

8 = 29,6 %


16 = 28,6 %

17 = 16,7 %

niet te complex

12 = 6,5 %

1 = 3,7 %

1 = 1,8 %


10 = 9,8 %

TOTAAL

185 = 100 %

27 = 100 %

56 = 100 %

102 = 100 %




Te complex voor alle leerlingen	: 7,6 %

Te complex voor ¾ leerlingen	: 23,8 %

Te complex voor ½ leerlingen	: 40 %
 
Subtotaal				: 71,4 %





14.	Uitvoeren vertaalopdrachten tijdens de tweede fase Latijn

Vraag:
Hoeveel leerlingen in de tweede fase (5e en 6e klas) voeren bij klassieke talen (bijna) altijd de vertaalopdrachten voor huiswerk en z-tijd uit? 
 
Opdrachten worden uitgevoerd:
       

Aantal leerlingen


Totaal

ZG

SG KB

SG 2K

ATH LAT

alle leerlingen

17 = 7,9 %




5 = 8,9 %

10 = 9 %

2 = 11,1 %

¾ v. leerlingen

74 = 34,3 %

5 = 17,2 %


19 = 32,8 %

43 = 38,7 %

7 = 38,9 %

½ v. leerlingen 

56 = 25,9 %
                    

8 = 27,6 %

15 = 25,9 %

29 = 26,1 %

4 = 22,2 %

¼ v. leerlingen

56 = 25,9 %

15 = 51,7 %


14 = 24,1 %

23 = 20,7 %

4 = 22,2 %

Geen enkele leerling

13 = 6 %

1 = 3,4 %

5 = 8,6 %

6 = 5,4 %

1 = 5,6 %

TOTAAL

216 = 100 %

29 = 100 %

58 = 100 %

111 = 100 %


18 = 100 %


Uitgevoerd door geen enkele leerling	: 	6 % 

Uitgevoerd door ¼ van de leerlingen	: 	25,9 %

Uitgevoerd door ½ van de leerlingen	:	25,9 %
 
Subtotaal		:	58,8 %



15.	Uitvoeren vertaalopdrachten tijdens de tweede fase GRIEKS

Vraag:
Hoeveel leerlingen in de tweede fase (5e en 6e klas) voeren bij klassieke talen (bijna) altijd de vertaalopdrachten voor huiswerk en z-tijd uit? 
 
Opdrachten worden uitgevoerd:       

Aantal leerlingen

Totaal

ZG

SG KB

SG 2K

alle leerlingen

29 = 15,6 %




9 = 16,7 %

20 = 19,4 %

¾ v. leerlingen

55 = 29,6 %

7 = 24,1 %


13 = 24,1 %

35 = 34 %

½ v. leerlingen 

48 = 25,8 %
                    

9 = 31 %

14 = 25,9 %

25 = 24,3 %

¼ v. leerlingen

46 = 24,7 %

13 = 44,8 %


16 = 29,6 %

17 = 16,5 %

Geen enkele leerling

8 = 4,3 %

 

2 = 3,7 %

6 = 5,8 %

TOTAAL

186 = 100 %

29 = 100 %

54 = 100 %

103 = 100 %


Uitgevoerd door geen enkele leerling	: 	4,3 % 

Uitgevoerd door ¼ van de leerlingen	: 	24,7 %

Uitgevoerd door ½ van de leerlingen	:	25,8 %
 
Subtotaal			:	54,8 %
 
Het zelfstandig gymnasium heeft een opvallende score bij ¼ van de leerlingen: 44,8 %


16.	 Aandacht voor de inhoud van de teksten

Vraag: 
Er zijn classici die zeggen dat er in de tweede fase weinig gelegenheid is om aandacht aan de inhoud van de teksten te besteden.

Deelt uw sectie deze mening?

163 scholen 	:	 ja

60 scholen	:  	 nee

Er is bijna geen verschil tussen de schooltypen













Inlichtingen
SLO, specialisten in leerprocessen
Afdeling Veldadvisering
Postbus 2041, 7500 CA Enschede
Telefoon (053) 4840 463
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