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1 Resultaten digitale veldraadpleging 

 

1.1 Opzet 

In het voorjaar van 2014 kreeg de syllabuscommissie Nederlands havo en vwo 2017 

van het College voor Toetsen en Examens (voorheen College voor Examens) de 

opdracht om te onderzoeken of de beschrijvingen van domein A (waar het 

argumentatieve vaardigheden betreft) en domein D (Argumentatieve vaardigheden) in 

de syllabi Nederlands havo en vwo voldoende adequaat zijn en waar deze verbeterd en 

verduidelijkt kunnen worden uitgaande van de actuele wetenschappelijke stand van 

zaken.  

 

Bij de uitvoering van de opdracht heeft de syllabuscommissie geïnventariseerd welke 

begrippen in de huidige syllabi adequaat zijn, welke voor verwarring kunnen zorgen en 

welke begrippen om verduidelijking vragen. Dit alles zoveel mogelijk in 

overeenstemming met de stand van zaken in de argumentatiewetenschap. In de 

conceptsyllabi Nederlands havo en vwo heeft de syllabuscommissie dit verwerkt, 

waarna een digitale veldraadpleging in februari 2015 heeft plaatsgevonden.  

De veldraadpleging had als doel te onderzoeken in hoeverre het werk van de 

syllabuscommissie begrijpelijk en werkbaar is.  

1.2 Respons 

De uitnodiging voor de digitale veldraadpleging havo en de digitale veldraadpleging 

vwo is aan alle scholen met havo en vwo verstuurd.  

De veldraadpleging havo is door 64 personen ingevuld: allen docent Nederlands. Van 

die groep zijn er acht coördinatoren taalbeleid, een schoolleider, een directielid 

bovenbouw havo, een docent vavo en een gepensioneerd vakdidacticus. De digitale 

veldraadpleging vwo is door 60 personen ingevuld: allen docent Nederlands. Van die 

groep zijn er acht coördinatoren taalbeleid, een schoolleider en een gepensioneerd 

vakdidacticus. 

1.3 Resultaten per vraag  

De resultaten zijn hieronder voor HAVO en VWO weergegeven per vraag en per 

antwoord in het aantal respondenten. Daarna volgt een samenvatting van de 

opmerkingen die gemaakt zijn.  
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1.3.1 Vragenlijst havo 

 

1. Is de verantwoordingstekst in de conceptsyllabus Nederlands 

havo duidelijk?  

aantal % 

Ja 64 100 

Nee   

Geen mening   

 

2. Toelichting op de antwoorden samengevat 

Een docent merkt op dat er veel wordt verwezen naar bijlagen: dat maakt het onduidelijk. 

 

3. Is de aangepaste specificatie van Subdomein A1 duidelijk? aantal % 

Ja 61 95,3 

Nee 2 3,1 

Geen mening 1 1,6 

 

4. Toelichting op de antwoorden samengevat 

Een docent vindt dat havo teksten altijd minder ingewikkeld zouden moeten zijn dan vwo-

teksten (en niet in het algemeen). Over de uiteenzettende teksten wordt opgemerkt dat 

lastig is dat hier nu ook argumenten in voor kunnen komen – voor havoleerlingen is dat te 

hoog gegrepen. Een docent vindt de begrippen uiteenzetting en beschouwing onvoldoende 

afgebakend.  

 

5. Is de aangepaste specificatie van Domein D duidelijk? aantal  % 

Ja 52 81,3 

Nee 10 15,6 

Geen mening 2 3,1 

 

6. Toelichting op de antwoorden samengevat 

Een aantal respondenten geeft aan met het begrippenkader dat in dit domein wordt 

gehanteerd vanwege uiteenlopende redenen moeite te hebben:  

- de term waarderende uitspraken is onbekend of onduidelijk (3x).  

- is ‘meervoudige argumentatie’ hetzelfde als 'nevenschikkende argumentatie'? Moeten 

havisten deze laatste term ook kennen? (5x) 

- wat is het verschil tussen een argumentatiestructuur en argumentatieschema? Hoe 

verhoudt zich het onjuist gebruik hiervan tot ‘het overtreden van een discussieregel’ 

(=vaag)? (4x) 

- de cirkelredenering ontbreekt (2x) 
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- het begrip ‘hellend vlak’ is overbodig, verwarrend. Lijkt op causaliteit, verkeerde 

vergelijking, drogreden. (2x) 

-'overdrijven van voor- en nadelen' is lastig te corrigeren voor docent en voor leerlingen 

moeilijk in te schatten. (1x) 

 

7. Als bijlage 4 is de Begrippenlijst voor domein D. 

Argumentatieve vaardigheden toegevoegd met als doel gebruikte 

begrippen in de Specificatie van hoofdstuk 2 te verhelderen. Is de 

syllabuscommissie hierin geslaagd? 

aantal % 

Ja 48 75,0 

Gedeeltelijk  16 25,0 

Nee   

Geen mening   

 

8. Toelichting op de antwoorden samengevat 

Hier zijn regelmatig dezelfde opmerkingen gemaakt als bij vraag 6. Bijvoorbeeld:  

- meervoudige argumentatie/ nevenschikking: onduidelijk, onvoldoende onderscheid zal 

problemen opleveren bij de correctie, wordt in lesmethodes verschillend gehanteerd. (6x) 

- cirkelredenering hier wel, niet in domein D. (2x)  

- een aantal drogredenen ontbreken, andere zijn onduidelijk (3x) 

- het verschil tussen een mening en een waarderende uitspraak is niet helder, definitie 

waarderende uitspraak is niet helder, waarderende uitspraken ontbreken bij de soorten 

argumenten (3x) 

- argumentatieschema en –structuur: beschouwende teksten kunnen subjectief van aard 

zijn. Het onderscheid tussen standpunt en stelling ontbreekt, waarom worden meervoudige 

argumenten niet gebruikt?  

Ook wordt de suggestie gedaan om voorbeelden te geven bij de begrippen. 

 

9. Kunt u zich vinden in de aangepaste tekst van hoofdstuk 2, 

Specificatie van de globale eindtermen voor het CE? 

aantal % 

Ja 57 89,0 

Nee 6 9,4 

Geen mening 1 1,6 

 

10. Toelichting op de antwoorden samengevat 

Een docent betreurt dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen havo en vwo als het 

gaat om het begrippenapparaat van leesvaardigheid in het algemeen en van argumentatie 

in het bijzonder. Een docent vindt de aanpassing meer geschikt voor vwo-leerlingen, een 

andere docent noemt het beoordelen van de aanvaardbaarheid van een betoog lastig voor 

havisten. Twee docenten zijn het niet eens met de wijze waarop het CE wordt 

vormgegeven. De een wil meer aandacht voor schrijfvaardigheid en beeldspraak. De ander 



Samenvatting digitale veldraadpleging | Conceptsyllabi Nederlands 2017 HAVO en VWO    

Versie April 2015   

8 

 

meent dat het programma te ver af staat van de praktijk van het taalgebruik. 

Ook hier wordt door een docent de opmerking herhaald over enkelvoudige/meervoudige 

argumentaties, nevenschikkende argumentaties en drogredenen. 

Een docent maakt opmerkingen over de lay-out van de uitleg van de tekstsoorten.  

 

11. De laatste vraag in de digitale veldraadpleging was: 

Heeft u nog andere opmerkingen over deze syllabus havo? Noteer deze dan hier. 

De opmerkingen bij deze vraag staan hieronder samengevat. 

Opgemerkt wordt: 

- het begrip ‘toereikendheid’ (van de argumentatie) is vaag en niet toetsbaar. 

- er is te weinig onderscheid tussen de syllabus voor havo en die voor vwo.  

- moet er in examenopgaven diepgaander gekeken worden naar argumentatie e.d.?  

- prima verbeteringen die de inhoud van het argumentatie-onderwijs ten goede zullen 

komen. 

- waarom wordt er niet meer gelet op formulering en spelling, zoals bij samenvatten vorig 

jaar? 

- syllabus schept duidelijkheid en dat is positief. Nu nog zorgen dat de grillige werkelijkheid 

van de tekstinterpretatie wordt weerspiegeld in een normering die voldoende rekening 

houdt met alternatieve antwoorden. Dit bereikt de examencommissie door veel breder dan 

nu gebeurt te pretesten. 

- het examen Nederlands dat aan een referentieniveau moest gaan voldoen komt op geen 

enkele manier tegemoet aan de klachten in het vervolgonderwijs over het taalniveau van 

de leerlingen.  

- uitleg is duidelijk, graag meer voorbeeldexamens, met name voor de nieuwe/nieuw te 

toetsen onderdelen. 

- bijlage 4 (begrippenlijst) is uitermate handig.  

- jammer dat betrokkenen bij het VO er niet in slagen om het havoniveau zelf te definiëren: 

het blijft vaak een afgeleide van het vwo-niveau. 

 

1.3.2 Vragenlijst vwo  

 

1. Is de verantwoordingstekst in de conceptsyllabus Nederlands 

vwo duidelijk?  

aanta

l 

% 

Ja 58 96.7 

Nee 2 3.3 

Geen mening   

 

2. Toelichting op de antwoorden samengevat 

Een docent geeft aan dat de gebruikte terminologie van argument/ argumentatie/ 

argumentatieschema en argumentatiestructuur niet helder is, niet consequent gebruikt is 

en niet in overeenstemming is met de terminologie die op universiteiten wordt gebruikt. 

Een andere docent merkt op dat 'waarderende' argumenten een nieuw begrip is, maar pas 

achterin bij de begrippenlijst precies uitgelegd wordt.  
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3. Is de aangepaste specificatie van Subdomein A1 duidelijk? aantal % 

Ja 58 96.7 

Nee 2 3.3 

Geen mening   

 

4. Toelichting op de antwoorden samengevat 

Een docent merkt op dat de zin ‘argumenten spelen in een uiteenzettende tekst alleen bij 

uitzondering een rol’ voor leerlingen verwarrend is. Een ander geeft aan dat de tekst onder 

punt twee erg lang is en dat door het gebruik van andere interpunctie deze duidelijker 

wordt. 

 

5. Is de aangepaste specificatie van Domein D duidelijk? aantal  % 

Ja 54 90 

Nee 5 8.3 

Geen mening 1 1.7 

 

6. Toelichting op de antwoorden samengevat 

Een docent merkt op dat consistentie en toereikendheid twee verschillende zaken zijn. 

Ook hier wordt door een docent de vraag gesteld of nevenschikkende argumentatie 

hetzelfde is als meervoudige. Verder ook hier de opmerkring dat ‘hellend vlak’ niet altijd 

een drogreden is. De cirkelredenering wordt door een docent gemist. De term 

'argumentatieschema' lijkt volgens een respondent teveel op argumentatiestructuur en 

wordt in de methodes/examenbundels ' type redenering' genoemd. De wijze waarop het 

begrip 'nevenschikkende argumentatie' wordt gebruikt, is volgens een respondent 

verwarrend. Onduidelijk begrippen zijn ‘eigenschap’ en ‘waarderende argumenten’.  

 

7. Als bijlage 4 is de Begrippenlijst voor domein D. Argumentatieve 

vaardigheden toegevoegd met als doel gebruikte begrippen in de 

Specificatie van hoofdstuk 2 te verhelderen. Is de 

syllabuscommissie hierin geslaagd? 

aantal % 

Ja 42 70 

Gedeeltelijk 16 26.7 

Nee   1 1.7 

Geen Mening   1 1.7 

 

8. Toelichting op de antwoorden samengevat 
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Een respondent geeft aan dat de definitie van het begrip ‘weerlegging’ verwarrend is (in de 

meeste lesmethodes is dit: ontkrachting van een tegenargument). Verder geven ook hier 

een aantal respondenten aan dat de begrippen nevenschikkende argumentatie en 

meervoudige argumentatie tot verwarring leiden en de begrippen argumentatieschema en 

argumentatiestructuur. Een docent mist de meervoudige argumentatiestructuur.  

Een docent denkt dat het begrip ‘mening’ in de opsomming van soorten argumenten tot 

problemen kan leiden. Een docent vindt het verschil tussen meningen en waarderende 

uitspraken niet helder. Een docent vindt dat de combinatie van 'waarderende uitspraken' en 

de 'aanvaardbaarheid van waarderende uitspraken' onduidelijk is.  

Het onderwerp drogredenen leidt ook bij het vwo tot vragen en opmerkingen: de 

opsomming zou onvolledig zijn en de definitie zou niet zo scherp zijn als hier wordt gesteld. 

Een docent meent dat de materie door dit onderwerp duidelijker wordt. Een andere docent 

meent dat drogredenen binnen het domein van de filosofie vallen. Een docent vindt het 

overtreden van een discussieregel vaag geformuleerd. 

Ook hier wordt de suggestie gedaan om de begrippenlijst in de lopende tekst op te nemen 

en niet als bijlage. Ook wordt de vraag gesteld om examentekstvragen als voorbeeld bij de 

begrippen op te nemen.  

 

9. Kunt u zich vinden in de aangepaste tekst van hoofdstuk 2, 

Specificatie van de globale eindtermen voor het CE? 

aanta

l 

% 

Ja 55 91,7 

Nee 4 6.7 

Geen mening 1 1.7 

 

10. Toelichting op de antwoorden samengevat 

Een docent wil meer aandacht voor schrijfvaardigheid en beeldspraak in het CE. Een 

docent mist het toetsen van de vaardigheid samenvatten, die zo hard nodig is bij het 

volgen van een wetenschappelijke studie. Een docent vindt dat het examenprogramma ver 

afstaat van de normale dagelijkse praktijk van teksten lezen en schrijven. Ook hier de 

opmerking dat de opsomming van drogredenen onvolledig is. Tenslotte de suggestie om 

bij de uitleg van de tekstsoorten aandachtstreepjes te plaatsen.  

 

11. De laatste vraag in de digitale veldraadpleging was: 

Heeft u nog andere opmerkingen over deze syllabus havo? Noteer deze dan hier. 

De opmerkingen bij deze vraag staan hieronder samengevat. 

Opgemerkt wordt: 

- bij de mondelinge taalvaardigheid zou de uiteenzetting als keuzemogelijkheid geschrapt 

moeten worden. 

- een groter verschil havo – vwo is wenselijk. 

- het examen Nederlands blijft een moeizaam onderdeel van het examenlandschap.  

- eindexameneisen t.a.v. de samenvatting hadden eerder gepubliceerd moeten worden.  

- in hoeverre kan er sprake zijn van puntenaftrek bij het maken van spel- en 

formuleerfouten en bij het overschrijden van het maximaal aantal woorden in een 

samenvatting? 
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- een vaste terminologie in alle onderwijsmethoden is wenselijk. 

- er is onduidelijkheid over de samenvatting. Het meetellen van taalverzorging wordt 

gemist.  

- het gros van de aanpassingen is een verbetering voor het argumentatie-onderwijs.  

- Prima! Meer aandacht moet komen voor schrijfvaardigheid en beeldspraak. 

- het examen Nederlands komt niet tegemoet aan klachten in het hoger onderwijs en in de 

samenleving over het taalniveau van de studenten.   

- in bijlage 2 is bij het deelonderwerp begrijpen toch weer sprake van objectieve versus 

subjectieve argumenten terwijl daar op pagina 7 en 8 van de syllabus juist een opmerking 

over staat (feitelijke en waarderende i.p.v. objectieve en subjectieve) 

- in het verleden waren er examenteksten die zo complex waren dat de structuur voor veel 

verwarring zorgde. 

- helder! 
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2 Samenvatting en verwerking van opmerkingen  

 

 

De meeste respondenten van de veldraadplegingen bij de conceptsyllabi Nederlands 

havo en vwo hebben de syllabiteksten als duidelijk ervaren en kunnen zich vinden in de 

wijzigingen die de syllabuscommissie op grond van haar opdracht heeft doorgevoerd.  

 

In de opmerkingen en vragen die bij de open vragen zijn geplaatst, komt de zorg naar 

voren dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen havo en vwo. De docenten die 

deel uitmaakten van de syllabuscommissie hebben deze zorg ook geuit bij het opstellen 

van de beschrijvingen voor de conceptsyllabi Nederlands havo en vwo. Bij herhaling 

constateerden zij dat de beheersing van zo’n uitgebreid argumentatie-analytisch 

begrippenapparaat voor havoleerlingen eigenlijk te hoog gegrepen is. In de eindtermen 

van het examenprogramma havo en vwo en in de referentieniveaus taal 3F en 4F 

wordt tot nu toe echter geen inhoudelijk onderscheid gemaakt tussen havo en vwo: 

dezelfde vaardigheden en dezelfde begrippen worden voor havo en vwo gehanteerd. 

De syllabi geven een explicitering van het examenprogramma en de beschrijving in de 

referentieniveaus taal. De opstellers van de explicitering in de syllabi zijn gehouden 

aan de beschrijvingen zoals die in het examenprogramma en de referentieniveaus taal 

voor havo en vwo zijn opgenomen. Het verschil tussen het centraal examen havo en 

het centraal examen vwo zit hem daarom voornamelijk in de complexiteit van de 

teksten en de vragen. 

 

De meeste andere opmerkingen betroffen de opgenomen begrippen en de beschrijving 

hiervan. De syllabuscommissie heeft hier goed naar gekeken en heeft als zij de 

opmerkingen terecht vond de tekst van de conceptsyllabi havo en vwo aangepast. Zo is 

bijvoorbeeld de cirkelredenering toegevoegd bij de drogredenen en is een begrip als 

hellend vak verwijderd. Verder zijn omschrijvingen verbeterd en is geprobeerd 

onduidelijkheden weg te nemen. 

 

Ook zijn er enkele opmerkingen gemaakt over de inhoud en samenstelling van het 

huidige centraal examen Nederlands havo en vwo. De syllabuscommissie realiseert zich 

dat de kritiek die in de afgelopen jaren op het centraal examen Nederlands is geleverd, 

slechts ten dele betrekking had op het argumentatieve begrippenapparaat dat zij onder 

de loep heeft genomen. De inhoud en vorm van het centraal examen Nederlands havo 

en vwo zal onderwerp van gesprek blijven. Wel denkt de syllabuscommissie iets meer 

duidelijkheid te hebben gecreëerd over wat m.b.t. de argumentatieve vaardigheden wel 

of niet gevraagd kan worden in het centraal examen Nederlands havo en vwo.   
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