Veldadvisering
Kijk op onderwijs
Kijk op ontwikkeling





Herziening examenprogramma's 2e fase Klassieke Talen / Klassieke Culturele Vorming
Advies 35, project 1113.01
Veldadvisering
Veldadvisering
Kijk op onderwijs
Kijk op ontwikkeling




H.H. Diephuis, veldadviseur
A.A.M. Agterberg, coördinator



Enschede, november 2001
VA/1113.01/01-35
file_0.wmf


Herziening examenprogramma's 2e fase Klassieke Talen / Klassieke Culturele Vorming
Advies 35, project 1113.01
Veldadvisering





Inhoud





Inleiding	4
Samenvatting	5
Verantwoording	6
Conclusies en aanbevelingen	7
Bijlage I:   Leden veldadviesgroep	9
Bijlage II:  Richtvragen	10
Bijlage III: Verslag veldadviesvergadering 18 september 2001	11
Bijlage IV: Nagekomen aanvullingen op het verslag	18
Bijlage V:  Nagekomen reactie op de conclusies en aanbevelingen	20
Bijlage VI: Reacties op het adviesrapport	21


Advies 35 - project 1113.01, november 2001  20
Advies 35 - project 1113.01, november 2001  21
Inleiding







In dit veldadvies worden de resultaten weergegeven van de adviesvergadering over de herziening van de examenprogramma’s havo/vwo in 2003 voor de klassieke talen en voor klassieke culturele vorming die op 18 september 2001 is gehouden.
Sinds 2000 voert de SLO een project uit waarin op systematische wijze gegevens worden verzameld over de stand van zaken voor ieder vak in de tweede fase havo/vwo. Dit met het oog op de wettelijk vastgelegde herziening van de examenprogramma’s in 2003. Het gaat daarbij niet om een ingrijpende inhoudelijke herziening maar om het wegnemen van knelpunten bij de uitvoering van de programma’s in de lespraktijk.
De inmiddels verschenen vakdossiers 2000 “Klassieke Talen” en “KCV” geven de tussenstand van zaken weer voor deze vakken. In het Vakdossier 2001 komen gegevens uit leerlingpanels, het verslag van de veldadviesvergadering van
18-9-‘01, interviews met CITO- en CEVO-medewerkers en met de VCKT. Ook in 2002 zullen weer vakdossiers voor de diverse vakken in de tweede fase verschijnen. 

In de twee paragrafen hierna worden de resultaten van de adviesvergadering samengevat en wordt een verantwoording gegeven van de werkwijze die aan het voorliggende advies ten grondslag ligt. Daarna volgt een overzicht van de conclusies en aanbevelingen uit de veldadviesvergadering. De bronnen waaraan het bovenstaande is ontleend en aanvullende gegevens zijn in de bijlagen opgenomen.



Samenvatting







Bij het onderwijs in de beide klassieke talen Latijn en Grieks doen zich, na de invoering van de nieuwe examenprogramma’s voor de tweede fase, een aantal zwaarwegende knelpunten voor. Het grootste probleem zit hem in het vertalen dat tegelijkertijd de kern van de opleiding vormt. In dit opzicht hebben de vernieuwingen van de afgelopen jaren  -en ook van de periode daarvoor- geen bevredigende resultaten opgeleverd. De VAG noemt nog enkele andere knelpunten die hiermee nauw samenhangen.
De onderwijssituatie waarin het gesignaleerde probleem zich voordoet, bezit een aantal eigenschappen die het ontstaan van het probleem voldoende verklaren. Ze zijn deels structureel (o.m. te weinig contacturen), deels didactisch van aard.
Op schoolniveau lukt het soms aan deze problemen het hoofd te bieden maar die ervaring is zeker geen gemeengoed.
Er zijn ook positieve berichten. Didactische vindingrijkheid leidt soms tot een effectieve  aanpak en over de praktische opdrachten bestaat tevredenheid.
De verlichtingsmaatregelen dienen ongewijzigd gehandhaafd te blijven.
De vraag naar een mogelijke overladenheid van de examenprogramma’s in relatie tot de  beschikbare studielast, is door de VAG genuanceerd beantwoord. Men is zeker van mening dat er sprake is van een (te) zware belasting van de leerlingen maar vindt het voor de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen tegelijkertijd niet gewenst dat er in de huidige programma’s wordt geschrapt. Ook denkt men dat er nog heel wat onbenutte mogelijkheden zijn om het onderwijs effectiever en efficiënter in te richten. Overigens beantwoordt de grootst mogelijke minderheid binnen de VAG de vraag naar de overladenheid wel bevestigend. De VAG heeft een reeks suggesties gedaan die tot vermindering van de problematiek van de overladenheid kunnen leiden.

Over Klassieke Culturele Vorming is de mening van de VAG zeer positief. Het vak wordt door leerlingen gewaardeerd en geeft docenten veel voldoening. Wenselijk zijn wel een versteviging van de vakdidactische basis en meer mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen. 
De verlichtingsmaatregelen vinden instemming, ook voor de periode na 2003, zij het dat men t.a.v. de weging van de toetsen en de PO’s enige stroomlijning wenselijk acht (beide tussen de 40% en 60%).
Filosofie dient een apart, verplicht domein te worden.
Van structurele overladenheid is bij KCV geen sprake, de zwaarte van het programma valt geheel en al binnen de competentie van de school.



Verantwoording







Bij de opstelling van dit advies zijn docenten klassieke talen en KCV betrokken alsmede andere experts op deze vakgebieden.
Uitnodigingen zijn verstuurd aan ongeveer vijftig personen, waarvan uiteindelijk elf aan de adviesvergadering hebben deelgenomen (zie bijlage I). Van de docenten hebben de meesten leservaring met zowel Latijn en Grieks als met KCV. Zij hebben voorafgaand aan de vergadering richtvragen (zie bijlage II) ter voorbereiding op de discussie toegestuurd gekregen.  Ook hebben zij informatie ontvangen over de vakdossiers 2000 voor Klassieke Talen en voor KCV en verder de rapportages over de leerlingenpanels die in de eerste helft van 2001 over Latijn en Grieks en over KCV in de tweede fase zijn gehouden.
Op basis van deze voorbereidingen is tijdens de veldadviesvergadering uitgaande van de richtvragen over de herziening van de examenprogramma’s gesproken. Daarbij bleek het niet zinvol te zijn om gescheiden over de vakken Latijn en Grieks te spreken. Die twee vakgebieden zijn daarom telkens gezamenlijk behandeld. Wel is apart aandacht besteed aan KCV.
De resultaten van de adviesvergadering zijn weergegeven in een verslag (zie bijlage III). De conclusies en aanbevelingen zijn als aparte paragraaf in dit advies opgenomen. De leden van de adviesgroep hebben gelegenheid gehad op beide stukken alsmede op dit adviesrapport te reageren. Deze reacties zijn ofwel in de teksten verwerkt ofwel in de bijlagen bij dit adviesrapport opgenomen (zie bijlagen IV en V). 
Ter vergadering hebben de deelnemers enquêteformulieren met  hun antwoorden op de richtvragen ingeleverd die aan de SLO-vakmedewerker ter bestudering zijn verstrekt.



Conclusies en aanbevelingen






Latijn en Grieks
De belangrijkste knelpunten zijn: afgenomen (ver)taalvaardigheid, moeilijkheidsgraad van teksten, motivatieproblemen bij leerlingen, tekortschietende onderbouwopleiding waardoor de basiskennis onvoldoende is, ongunstige effecten van de studiehuisaanpak, (te) sterk sturende rol van docent, weinig rendement van inzet door docent.
Factoren die bij genoemde knelpunten een belangrijke rol spelen, zijn: de specifieke schoolsituatie (klassengrootte, samenstelling doelgroep, combinatieklassen) en de algehele context van de tweede fase.
Als oorzaken voor de knelpunten worden genoemd:
	De moeilijkheidsgraad van de stof. De teksten zijn veelal moeilijk door hun complexiteit.
Het ontbreken van effectieve leer-, leesstrategieën en werkvormen. Daardoor blijft het onderwijsrendement achter bij wat niet alleen gewenst maar zelfs noodzakelijk is.
Een tekortschietende onderbouwdidactiek. Verbeteringen hierin zouden de resultaten in de bovenbouw gunstig kunnen beïnvloeden.
Nog tekort schietende didactiek in de boeken voor de tweede fase: soms teveel invuloefening zonder leereffect voor de vertaalvaardigheid; men zoekt nog naar een juiste vorm.
Het geringe aantal contacturen, waardoor er te weinig gelegenheid is om vragen over de stof te stellen.
	Goede ervaringen zijn opgedaan met:
	Een op zelfwerkzaamheid gerichte benadering vanaf de onderbouw.
Een ‘gatenvertaling’, d.w.z. de leerlingen moeten op opengelaten plaatsen in een vertaling deze zelf aanvullen. Dit blijkt tot een aanzienlijk doelgerichter gebruik van annotaties te leiden.
PO’s voor Grieks en Latijn. Leerlingen kunnen daar heel goed mee bezig zijn en leren er dan veel van.
Het inleveren van vertaalopdrachten als PO. Dit blijkt een zeer efficiënte aanpak te zijn. Een variant hierop is het vergelijken van een eigen vertaling met een literaire vertaling. Ook over de opdracht om de leerling zelf een vertaalhulp te laten maken en presenteren, is een docent enthousiast.
	De circulaire van juli 2001 dient ook na 2003 ongewijzigd gehandhaafd te worden.
De VAG is met de kleinst mogelijke meerderheid en met enige aarzeling van mening dat het programma in relatie tot de beschikbare studielast niet overladen is.
Als mogelijkheden ter verlichting worden de volgende suggesties gedaan:
	Het pensum vertaalde teksten kan wel wat minder. Het aantal van 50 pagina’s voor het CE is wel erg dwingend. Zowel m.b.t. dit CE-pensum als m.b.t. het SE-pensum zou de school meer vrijheid kunnen krijgen om de omvang zelf vast te stellen.
Verbetering van de vertaaldidactiek.
De CE-proefvertaling meer aanpassen aan het niveau van de lessen zoals die in de praktijk worden gegeven.
Voor het CE de grammaticale vragen beperken tot een op te stellen CEVO-lijst van wat getoetst mag worden.
	De mogelijkheid toelaten om de lectuur van het CE-pensum in het SE op te nemen mits die boven op de verplichte 20 pagina's komt, en daarover in het SE een proefvertaling te geven. Als dat niet onder de huidige regelgeving past, zou die daarop aangepast moeten worden.

Als minimum aantal contacturen in de 2e fase 3-3-3.
Verbetering van de verdeelsleutel voor de toewijzing van contacturen aan de klassieke talen.
	Afstemming en samenhang met andere vakken betreft in hoofdzaak de relatie met KCV.


KCV
De ervaringen met dit nieuwe vak zijn positief.
Met het oog op een voldoende toerusting van de docenten en een passende invulling van dit vak is een sterkere positie van de vakdidactische opleiding gewenst.
Scholen dienen t.a.v. de weging meer vrijheid te krijgen en zelf te bepalen in welke verhouding de toetsen en de PO’s meetellen, mits voor beide de weging maar tussen de 40% en 60% ligt.
Maak filosofie tot een apart, verplicht domein bij KCV.
Wenselijk is dat er meer collegiale uitwisseling van ervaringen komt waardoor de professionaliteit van de docenten ondersteund wordt.
Continueer het in de circulaire van juli ’01 gestelde, ook na 2003 behoudens het hiervoor bij punt 3 gestelde.
Gezien het feit dat toetsing uitsluitend in het SE plaatsvindt, kan van structurele overladenheid geen sprake zijn.



Bijlage I: Leden veldadviesgroep






Liesbeth Berkvens
Ton Jansen
Marijn Lockefeer
Chrisbert van Mourik
Paulien Oortman
Annemieke van der Plaat
Herman Siemers
Michiel Simons
Hans Smolenaars
Toos van der Valk
Maria Verhallen


Namens de SLO:
Henk Diephuis (veldadviseur)
Mannus Goris (vakmedewerker)



Bijlage II: Richtvragen






	Welke problemen en successen heeft u als docent het afgelopen schooljaar (2000 – 2001) ervaren? Vergelijkt u die eens met het schooljaar daarvoor. Is de situatie dan verbeterd of verslechterd? Zo ja, in welke opzichten en door welke oorzaken?

De tijdelijke maatregelen van Adelmund zijn verlengd tot 2003 (zie Uitleg Gele Katern nummer 9.23./29 maart 2000 en Uitleg Gele katern nummer 18a, deel 3.82/25 juli 2001 en vooral http://www.eindexamen.nl). Wat moet er volgens u in 2003, bij de herziening van de eindexamenprogramma’s voor uw vak, mee gebeuren? 
Beschouwt u uw vak op dit moment als overladen in relatie tot de beschikbare studielast? Zou schrappen in de examenprogramma’s bij de herziening in 2003 daarvoor een oplossing zijn? Zo ja, wat zou er dan geschrapt kunnen of moeten worden? Zo nee, wat ziet u dan voor oplossingen?
Welke vormen van grotere afstemming en samenhang tussen uw vak en andere vakken ziet u als mogelijk?
Hebt u nog verdere opmerkingen, suggesties of aanbevelingen?



Bijlage III: Verslag veldadviesvergadering 18 september 2001


Verslag veldadviesvergadering Klassieke Talen/KCV, 18-9-’01 te Utrecht


Opening
De SLO-veldadviseur, Henk Diephuis, opent de vergadering met een woord van welkom. Na enkele huishoudelijke zaken licht hij de agenda en de rol van de veldadvisering bij de SLO toe. Met de voorgestelde procedure kan iedereen instemmen.



Kennismaking
Er vindt een korte kennismakingsronde plaats. Vrijwel alle deelnemers hebben onderwijservaring op alle drie vakgebieden (Latijn, Grieks en KCV).



Toelichting op het adviestraject
De SLO-vakmedewerker, Mannus Goris, geeft een beschrijving van het adviestraject ‘Herziening Eindexamenprogramma’s 2003’ waar deze veldadviesvergadering deel van uitmaakt. In de inmiddels verschenen vakdossiers 2000 voor Klassieke Talen en voor KCV zijn gegevens verzameld over de invoering van de nieuwe examenprogramma’s voor deze vakken. In het Vakdossier 2001 komen de gegevens uit: extra-leerlingpanels, het verslag van deze veldadviesvergadering, interviews met CITO-,  CEVO-medewerkers en met de VCKT. Ook in 2002 zullen weer vakdossiers voor de diverse vakken in de tweede fase verschijnen waarvoor o.m. in vergaderingen als deze gegevens worden verzameld. Het doel van het adviestraject is duidelijkheid te krijgen over de wenselijkheid om de examenprogramma’s bij te stellen. De overheid is de opdrachtgever, de SLO uitvoerder.



Richtvraag 1: problemen en successen.
In de discussie bleek het niet zinvol te zijn om gescheiden over de vakken Latijn en Grieks te spreken. In dit verslag worden deze twee vakgebieden daarom gezamenlijk behandeld. Wel is apart aandacht besteed aan KCV.

Latijn en Grieks: knelpunten
Vergeleken met de opleiding oude stijl wordt/worden een aantal knelpunten gesignaleerd:
	verminderde motivatie bij de leerlingen,

ongunstige effecten van de studiehuisbenadering, vooral op vertaalgebied,
moeilijkheidsgraad van de teksten
lerarenrol die al gauw sterk sturend wordt (voorvertalen).
Dit lijken structurele problemen te zijn. 

De hantering van de PO’s was aanvankelijk ook moeizaam maar hierin worden verbeteringen geconstateerd, soms met verheugende resultaten die de docenten enthousiasmeren en hen stimuleren om deze te blijven aanbieden.
Het vertalen is de grootste bottleneck in de opleiding maar dient een prominente plaats te blijven behouden.
Ontmoedigend is dat de vernieuwingen veel inzet en tijdsinvestering van de docent vergen maar dat de resultaten daarvan vaak weinig bevredigend zijn. Zelfs de bij andere vakken gemiddeld goed scorende leerlingen presteren te matig, dus ervaren weinig succeservaring.
Een ongunstige invloed gaat uit van de geïsoleerde positie, wat de vakinhouden en de didactiek betreft, van de klassieke talen. Dat komt doordat bij Nederlands en de moderne vreemde talen met de basisvorming en de tweede fase de inhoud en de aanpak is veranderd. Daardoor is er weinig ondersteuning vanuit andere leerervaringen die leerlingen opdoen. De problemen met het vertalen hangen samen met de afgenomen algehele taalvaardigheid van leerlingen die zich bij het onderwijs in de klassieke talen sterk wreekt. Het is een tendens die al heeft ingezet met de Mammoetwet en nog eens versterkt is door de invoering van de basisvorming. De urenvermindering voor Latijn en Grieks speelt daarbij een belangrijke rol.
Er zijn zelfstandige gymnasia die daarom in de tweede klas een apart grammatica-uur voor klassieke talen en moderne vreemde talen hebben ingesteld.

Er zijn ook positieve ervaringen, misschien mede afhankelijk van de schoolsituatie. Eén docent meldt vanaf de onderbouw een studiehuisbenadering, gericht op zelfstandig werken, te volgen en daarmee goede resultaten te boeken, ondanks het feit dat er maar weinig contacturen per bovenbouwklas zijn (2). Gunstig is dat er in kleine groepen gewerkt kan worden. Het zelfstandig vertalen, zonder voortdurende sturing door de docent, blijken ze na enige gewenning aan deze aanpak goed onder de knie te krijgen hetgeen blijkt uit de eindexamenresultaten op deze school die zeer goed genoemd mogen worden.
De hiervoor gerapporteerde ervaring is zeker geen gemeengoed. Het benadrukken van zelfstandig werken in de onderbouw leidt lang niet overal tot de gewenste effecten. Vaak is het leerrendement van de onderbouw gering.

De belangrijkste knelpunten zijn dus: afgenomen (ver)taalvaardigheid, motivatieproblemen bij leerlingen, tekortschietende onderbouwopleiding waardoor de (grammaticale) basiskennis onvoldoende is, ongunstige effecten van de studiehuisaanpak, (te) sterk sturende rol van docent, weinig rendement van inzet door docent. 

Enige relativering wordt hierbij aangebracht vanuit positievere ervaringen, zij het dat dit niet betekent dat de leerlingen het dan altijd maar even leuk vinden en dat de omstandigheden waaronder de lessen gegeven worden (klassengrootte, doelgroep) een belangrijke rol kunnen spelen. De situatie aan zelfstandige gymnasia zal in dat opzicht vaak ongunstig zijn omdat leerlingen daar geen uitwijkmogelijkheid in de vorm van een atheneumopleiding hebben.
Bekritiseerd wordt dat de algehele ambiance van de vernieuwde tweede fase het opportunisme bij leerlingen sterk in de hand werkt, hetgeen voor het onderwijsproces en de leerresultaten niet bevorderlijk is.

Als factoren die bij genoemde knelpunten een belangrijke rol spelen, worden dus de specifieke schoolsituatie (klassengrootte, samenstelling doelgroep, combinatieklassen) en de algehele context van de tweede fase beschouwd.

Ervan uitgaande dat de eindtermen in beginsel te halen zijn, lijken als oorzaken voor de barrières hierbij in aanmerking te komen:
	De moeilijkheidsgraad van de stof. De teksten zijn veelal moeilijk door hun complexiteit.

Het ontbreken van effectieve leer-, leesstrategieën en werkvormen. Daardoor blijft het onderwijsrendement achter bij wat niet alleen gewenst maar zelfs noodzakelijk is.
Een tekortschietende onderbouwdidactiek. Verbeteringen hierin zouden de resultaten in de bovenbouw gunstig kunnen beïnvloeden. De leerlijn is niet steil genoeg; leerlingen leren te weinig in de beschikbare lesuren.
Nog tekort schietende didactiek in de boeken voor de tweede fase: soms teveel invuloefening zonder leereffect voor de vertaalvaardigheid; men zoekt nog naar een juiste vorm.
Het geringe aantal contacturen, waardoor er te weinig gelegenheid is om vragen over de stof te stellen.
In het licht van de hiervoor gemaakte opmerkingen is duidelijk dat de schoolcultuur en de specifieke (school) en algehele (tweede fase) context een sterke invloed uitoefenen. Maar er zijn ook factoren die een docent zelf in de hand heeft, zoals de tekstkeuze die meer of minder bij de belangstelling van leerlingen kan aansluiten, en een longitudinale aanpak op gebied van strategieontwikkeling (leren, lezen) bij leerlingen die op de hogere moeilijkheidsniveaus, bijvoorbeeld bij het vertalen, veel vrucht kan afwerpen.

Enige tegenstelling lijkt te bestaan tussen enerzijds een meer op de ontwikkeling van leer- en leesstrategieën gerichte didactiek en anderzijds nadruk op kennis van idioom en taalstructuren.

Latijn en Grieks: successen
Er bestaat bij de meesten aarzeling van successen te reppen zonder dat een ijking door het eindexamen heeft plaatsgevonden.
Goede ervaringen zijn opgedaan met:
	Een ‘gatenvertaling’, d.w.z. de leerlingen moeten op opengelaten plaatsen in een vertaling deze zelf aanvullen. Dit blijkt tot een aanzienlijk doelgerichter gebruik van annotaties te leiden.

PO’s voor Grieks en Latijn. Leerlingen kunnen daar heel goed mee bezig zijn en leren er dan veel van.
Het inleveren van vertaalopdrachten als PO. Dit blijkt een zeer efficiënte aanpak te zijn. Een variant hierop is het vergelijken van een eigen vertaling met een literaire vertaling. Ook over de opdracht om de leerling zelf een vertaalhulp te laten maken en presenteren, is een docent enthousiast.

KCV
Met dit vak zijn de ervaringen heel positief. Leerlingenreacties zijn enthousiast (‘leukste vak’). Het valt ook mooi te combineren met een Romereis.
Docenten investeren er vaak veel tijd in maar hebben het gevoel dat ze er ook veel voor terug krijgen. Het vak is nog wel sterk in ontwikkeling.
Aanvankelijk waren er weerstanden bij leerlingen vanwege de onbekendheid van het vak. Gaandeweg zijn die evenwel verdwenen en zijn ze er intensief mee bezig.
Leerlingen spelen KCV en CKV wel eens tegen elkaar uit door onderlinge vergelijking van beide vakken en wat je ervoor moet doen.
Ook KCV zonder Latijn of Grieks komt voor, vooral bij de afhakers van beide talen maar toch ook wel anderen, die erin geïnteresseerd zijn. Het laatste blijft dan wel beperkt tot het VWO.
Een risico erbij is dat uit de taallessen Latijn en Grieks de cultuur weggehaald wordt en dat KCV een geïsoleerde plaats krijgt i.p.v. geïntegreerd te zijn in het onderwijs in de klassieken.
Bij KCV worden aan de docent heel andere eisen gesteld.
De inroostering is erg verschillend. Goede ervaringen zijn er met het geven van dit vak in het 4e leerjaar met een uitloop in de 5e klas als de leerlingen inhoudelijk wat meer aankunnen. Maar ook afsluiting in de 4e bevalt goed.
Bekritiseerd wordt dat er t.a.v. de inhoud van het vak maar heel weinig vastligt. Daardoor ontstaat er op gebied van lesinhouden en gebruikt materiaal een grote diversiteit waarbij de kwaliteit heel verschillend is. Ook wordt opgemerkt dat men bij gebrek aan CE-toetsing misschien te gemakkelijk van successen spreekt. 
Het vak past goed in de 2e-fase-cultuur. Een zwakke kant is dat er weinig gedaan is aan scholing van docenten waardoor zich gemakkelijk didactische tekortkomingen kunnen voordoen en iedereen maar voor zichzelf moet uitzoeken hoe aan het vak inhoud gegeven kan worden. Ook al zijn de vakdidactische opleidingen hierin zeker verbeterd, toch is steun op zijn plaats voor een sterkere positie van deze opleidingen aan de universiteiten hetgeen de (na)scholing van docenten en de invulling van het vak zeker ten goede zal komen.

Enige discussie ontstaat over de weging van de PO’s. Volgens de circulaire van juli 2001 is de weging in het SE-cijfer tenminste 20% en ten hoogste 40%.
De veldadviesgroep is unaniem van mening dat scholen t.a.v. de weging meer vrijheid zouden moeten krijgen en zelf dienen te bepalen in welke verhouding de toetsen en de PO’s meetellen, mits voor beide de weging maar tussen de 40% en 60% ligt.  

Met overwegende meerderheid is de VAG (veldadviesgroep) van mening dat filosofie een apart, verplicht domein bij KCV moet zijn.

Naar aanleiding van de al eerder gesignaleerde verschillen bij de invulling van het vak worden ook twijfels uitgesproken over het onderwijsrendement. Immers de resultaten zijn bij dit vak nogal moeilijk meetbaar waardoor toetsing en beoordeling een problematisch karakter hebben. Hierbij wordt vooral verwezen naar door leerlingen gemaakte werkstukken.
De VAG onderkent dit probleem maar ziet weinig heil in projecten die voor de oplossing ervan zouden worden opgezet. Men verwacht meer van collegiale uitwisseling van ervaringen waardoor de professionaliteit van de docenten ondersteund wordt.

Op een vraag van een deelnemer blijkt dat er nog niets bekend is over ervaringen met periodisering bij de klassieke talen en KCV. Het Stedelijk Gymnasium in Haarlem heeft dit schooljaar voor alle vakken periodisering ingevoerd maar het is nog te vroeg om over de ervaringen hiermee al iets te zeggen.



Richtvraag 2: de tijdelijke maatregelen
Latijn/Grieks
De circulaire van juli 2001 dient ook na 2003 ongewijzigd gehandhaafd te worden.
Over de PO verschillen de meningen. Ervoor spreekt dat hij goed bij de studiehuisbenadering past en dat aan leerlingen waardevolle opdrachten te verstrekken vallen. Tegenstanders wijzen op het tijdsbeslag en op het feit dat er al voldoende in het overige programma aan bod komt.
De discussie wordt enigszins bemoeilijkt doordat er nogal wat verschillen bestaan in de invulling van de PO’s (lengte, aantal, inhoud, functie in het leerproces). Naast de vrijheid die er in dit opzicht bestaat en die ook moet blijven, zou meer duidelijkheid over de inhoud van PO’s wenselijk zijn.

KCV
De VAG stelt een wijziging voor m.b.t. de weging van de onderdelen toetsen en PO bij de vaststelling het SE-cijfer: scholen dienen te bepalen in welke verhouding de toetsen en de PO in het SE-cijfer meetellen, mits voor beide de weging maar tussen de 40% en 60% ligt.  
Voor het overige is men voor continuering van het in de juli-circulaire gestelde, ook na 2003.
De ervaringen met het handelingsdeel zijn zeer verschillend maar in overwegende meerderheid spreekt de VAG zich voor handhaving van de bestaande regeling uit.



Richtvraag 3: overladenheid in relatie tot de beschikbare studielast
Latijn/Grieks
De eventuele overladenheid blijkt een zeer controversieel punt te zijn. 

Door de VAG wordt voorgesteld het extra pensum vertaalde teksten te schrappen evenals de proefvertaling in het CE.
De vraag of er sprake is van overladenheid, wordt verschillend beantwoord.

Degenen die vinden dat er inderdaad van overladenheid sprake is -in deze discussie steeds gezien in relatie tot de beschikbare studielast-  geven als argumenten:
	de omvang van de voorgeschreven leerstof is te groot,

er ligt een te zware druk op het onderwijs om het aantal pagina’s te halen,
er kan heel goed in het SE-programma worden geschrapt.

Daartegenover staan als argumenten tegen de constatering van overladenheid:
	het programma is in de bestaande vorm uitvoerbaar,

bij de vraag naar overladenheid wordt er al te gauw instemmend gereageerd, dat betekent dat je op een glijdende schaal terechtkomt,
de huidige stofomvang maakt een solide opleiding mogelijk, daar moet je niet aan gaan tornen,
bestrijding van het gevaar van overladenheid is mogelijk door verbetering van de leercondities (zie hierboven de gemelde positieve ervaringen).

Een duidelijk aanwezige opinie is dat er weliswaar van een (te) zware belasting van leerlingen sprake is maar dat er tegelijkertijd ook nog heel wat onbenutte mogelijkheden zijn om het onderwijs effectiever en efficiënter in te richten (ontwikkeling van leer-, leesstrategieën, verbetering vertaaldidactiek, tekstkeuze). In plaats van een fixatie op getallen zou het beter zijn te streven naar kwalitatieve verbeteringen. 
Gewaarschuwd wordt ook voor te gemakkelijke oplossingen die de positie van de klassieke talen in het onderwijs geen goed zullen doen.

Uiteindelijk blijkt de kleinst mogelijke meerderheid binnen de VAG van mening dat het programma in relatie tot de beschikbare studielast niet overladen is.

Als mogelijkheden ter verlichting worden de volgende suggesties gedaan:
	Het pensum vertaalde teksten kan wel wat minder. Het aantal van 50 pagina’s voor het CE is wel erg dwingend. Zowel m.b.t. dit CE-pensum als m.b.t. het SE-pensum zou de school meer vrijheid kunnen krijgen om de omvang zelf vast te stellen.

Verbetering van de vertaaldidactiek.
De CE-proefvertaling meer aanpassen aan het niveau van de lessen zoals die in de praktijk worden gegeven.
Voor het CE de grammaticale vragen beperken tot een op te stellen CEVO-lijst van wat getoetst mag worden.
	De mogelijkheid toelaten om de lectuur van het CE-pensum in het SE op te nemen mits die boven op de verplichte 20 pagina's komt, en daarover in het SE een proefvertaling te geven. Als dat niet onder de huidige regelgeving past, zou die daarop aangepast moeten worden.

Als minimum aantal contacturen in de 2e fase 3-3-3.
Verbetering van de verdeelsleutel voor de toewijzing van contacturen aan de klassieke talen.

KCV
Gezien het feit dat toetsing uitsluitend in het SE plaatsvindt, kan van structurele overladenheid geen sprake zijn.



Richtvraag 4: afstemming en samenhang met andere vakken
In de ingevulde enquêteformulieren zijn de volgende suggesties aangetroffen:
	Breng de culturele achtergronden bij de talen voor een deel onder bij KCV (bijv. geschiedenis , filosofie). 
Breng de KCV-uren niet onder bij de talen.
Enigszins met KCV en met enkele vakken (Nederlands m.b.t. grammatica).



Verdere opmerkingen, suggesties, aanbevelingen
In het algemeen dient de studielastverdeling in het 2e-fase-programma opnieuw bekeken te worden. Bijvoorbeeld 1 uur per week Frans is geen Frans.



Afspraken, rondvraag, sluiting
Het conceptverslag wordt door Henk aan de VAG-leden per e-mail toegestuurd. Reacties daarop zullen door hem worden verwerkt, hetzij in de tekst of als bijlage. De definitieve versie wordt t.z.t. door het bureau veldadvisering aan iedereen in gedrukte vorm toegezonden.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt waarop Henk onder dankzegging voor ieders komst en bijdrage de veldadviesvergadering sluit. 



Bijlage IV: Nagekomen aanvullingen op het verslag




Aanvulling van Herman Siemers:
Overigens zouden bij dit verslag, dat nog redelijk gematigd is, de resultaten gevoegd dienen te worden van het laatste examen. Dit examen was oud en nieuw(2e fase) naast elkaar. Waar de CEVO geprobeerd heeft voor de nieuwe 2e fasers een makkelijker examen te maken is dit gezien de cijfers niet gelukt. 

Latijn oud vragen 19% onv. vertaling 23% onvoldoende 
Latijn nieuw vragen 23% onv. vertaling 56% onv. 
Grieks oud vragen 9% onv. vertaling 15% onv. 
Grieks nieuw vragen 17% onv. vertaling 28% onv. 
Deze cijfers zijn op te vragen bij de CEVO.

Hierop zond Annemieke van der Plaat de volgende reactie:
Ik wil graag enige voorzichtigheid rond die CE resultaten. Je kunt hieruit niet direct aflezen dat de TF dus een vertaal'vaardigheid' van 56% onvoldoende oplevert. Allereerst zie je dat niet direct ook bij Grieks, wat slechts ten dele verklaard kan worden door de meer gemotiveerdere Graecisten. Bovendien blijft toch ook staan dat elke vertaaltekst een unieke situatie oplevert hoe onwelgevallig dit de CEVO en het ministerie ook is. Kijk maar eens naar de wisseling van de afgelopen jaren en vooral ook bij de scores bij dezelfde auteurs. Het is zeer onprofessioneel om op basis van een cijfer beleid te gaan maken en ik ben dus bang dat dit ene cijfer een veel te groot gewicht krijgt in de discussie Vooral omdat het toevallig ook een punt is (de wisselende resultaten bij de CE's door het wisselende onderwerp of auteur) dat politiek erg slecht valt. Voor je het weet krijgen we toch van hogerhand opgelegd dat het CE over één auteur zal gaan jaar in jaar uit (Homerus en Ovidius)!

Informatie van Paulien Ooortman:
Conclusies en aanbevelingen 4 
Een vertaling als P.O. is volgens de reglementen alleen mogelijk als het gaat om een vergelijking met andere vertalingen. Je kunt de leerlingen dus de opdracht geven een vertaling te maken en in te leveren, maar de beoordeling van het werkstuk moet gaan over de vergelijking. 
Conclusies en aanbevelingen 7 
In de regelgeving staat: Indien de school hiervoor kiest kan ook een vertaling gevraagd worden van een niet tot het pensum behorende Griekse tekst die verband houdt met het pensum. Het is dus op dit moment al mogelijk een proefvertaling te geven van de examenauteur.

Toevoeging van Chrisbert van Mourik bij de volgende passage onder Pt. 6 
“Uiteindelijk blijkt de kleinst mogelijke meerderheid binnen de VAG van mening dat het programma in relatie tot de beschikbare studielast niet overladen is.”:
De experts vanuit de onderwijspraktijk van het VO en vanuit de universitaire wereld die hier bijeen zijn, vormen geen gemiddelde groep classici. De kans is groot dat deze experts meer verwachten van didactische verbetering en grotere efficiëntie dan de gemiddelde classicus in het veld. Bovendien is de vraag naar al-dan-niet overladenheid niet los te zien van de hoeveelheid contacturen. Deze verschilt immers van school tot school.



Bijlage V: Nagekomen reactie op de conclusies en aanbevelingen




Reactie Hans Smolenaars 

Latijn en Grieks
	De VAG is met de kleinst mogelijke meerderheid en met enige aarzeling van mening dat het programma in relatie tot de beschikbare studielast niet overladen is.

Reactie HS: ‘Met enige aarzeling’ lijkt mij overbodig.
	Als mogelijkheden ter verlichting worden de volgende suggesties gedaan:
	Het pensum vertaalde teksten kan wel wat minder. Het aantal van 50 pagina’s voor het CE is wel erg dwingend. Zowel m.b.t. dit CE-pensum als m.b.t. het SE-pensum zou de school meer vrijheid kunnen krijgen om de omvang zelf vast te stellen. 
Reactie HS: Dit geeft problemen bij CE en leidt tot willekeur.
De CE-proefvertaling meer aanpassen aan het niveau van de lessen zoals die in de praktijk worden gegeven. 
Reactie HS:  Moeilijk te realiseren. Wat is ‘de praktijk’? De verschillen per school zijn enorm.

Voor het CE de grammaticale vragen beperken tot een op te stellen CEVO-lijst van wat getoetst mag worden. 
Reactie HS: Dit is nu al de praktijk. De nieuwe lijsten zijn in aantocht.



Bijlage VI: Reacties op het adviesrapport




Reactie Mannus Goris op het veldadvies:
Naar mijn idee heb je de bijeenkomst prima weergegeven. Er staat eigenlijk dat er nog hard gewerkt moet worden aan een verbetering van de didactiek, aan een oplossing van de moeilijkheidsgraad van de teksten en een doorlopende leerlijn van onderbouw naar boevenbouw. Het enige dat misschien aangevuld kan worden, is de positieve ervaring van Maria Verhallen van het Pantarijncollege rond studiehuisdidactiek en selectie van de juiste leerlingen in vwo 3.
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