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SAMENVATTING 

VERTAALD OF VERDWAALD  

Leerlingen leren coherente doelteksten te produceren bij het vertalen van Latijn 

Veel leerlingen die Latijn vertalen in de bovenbouw van het gymnasium produceren incoherente 

doelteksten. Dat is niet alleen een probleem omdat het de docenten droevig stemt (Kroon & Sluiter, 

2010), maar vooral ook omdat volgens de eindtermen de kandidaat door een onbekende Latijnse tekst in 

het Nederlands te vertalen begrip van die tekst moet demonstreren (domein A, subdomein 1) en dat lukt 

vaker niet dan wel. De onvrede over deze situatie leidde tot de onderzoeksvraag van dit proefschrift: hoe 

kan de coherentie van de doelteksten die leerlingen in de bovenbouw van het gymnasium produceren als 

ze Latijn vertalen verbeterd worden?  

In het eerste hoofdstuk heb ik vier problemen vastgesteld in relatie tot het vertalen van Latijn in het 

Nederlandse gymnasiumonderwijs:  

1. De vertaalopdracht die de leerling krijgt. De skopos van de vertaling is niet duidelijk doordat de 

vertaalopdracht geen authentiek probleem is. De leerling vertaalt immers voor een docent die de 

brontekst veel beter kan lezen, begrijpen en vertalen dan de leerling zelf.  

2. Het is niet vastgesteld welke leeractiviteiten leiden tot de productie van een coherente (of 

equivalente) vertaling. Docenten weten dus niet goed wat ze moeten onderwijzen om leerlingen een 

coherente doeltekst te laten produceren.  

3. Er is geen algemeen aanvaarde kennisbasis voor een methode om Latijn te leren vertalen. Docenten 

weten dus niet goed hoe ze hun leerlingen kunnen onderwijzen een coherente doeltekst te produceren. 

4. De beoordelingsmethode voor vertalingen die in de bovenbouw gangbaar is (colon-beoordeling) geeft 

onvoldoende ruimte voor het beoordelen van doeltekstcoherentie. 

Deze problemen moesten worden aangepakt voordat het mogelijk was een experimentele studie te 

ontwerpen en uit te voeren om een antwoord te vinden op de hoofdvraag hoe de doeltekstcoherentie bij 

leerlingen kan worden verbeterd. Als oplossing voor het eerste probleem definieer ik in het eerste 

hoofdstuk een nieuwe vertaalopdracht. De vertaalopdracht moet luiden dat de leerling een coherente 

doeltekst produceert die begrijpelijk is voor iemand die de brontekst niet kent.  

Het tweede probleem, de vertaalactiviteiten die leiden tot coherente doeltekstproductie is het 

onderwerp van de hoofdstukken drie en vier. Ik heb allereerst in hoofdstuk drie de vertaalactiviteiten 

vastgesteld die bijdragen aan de productie van een coherente doeltekst op basis van eerder onderzoek 

(Breedveld, 2002, Göpferich, 2008) en door middel van een eye-tracking studie die ik heb uitgevoerd bij 

succesvolle leerlingvertalers (hoofdstuk 3). Deze vertaalactiviteiten per fase van het vertaalproces vormen 

de basis voor de procesgerichte vertaalstrategie die ik presenteer in hoofdstuk vier.  

In het eerste hoofdstuk heb ik beargumenteerd dat doeltekstproductie en tekstschrijven verwant zijn 

(Schrijver, 2014). Voor schrijfdidactiek bestaat een geteste en effectief gebleken instructiemethode: de 

Self-Regulated Strategy Development (Graham & Harris 1996, 2002). Het ontbreken van een 

betrouwbare methode om coherente doeltekstproductie te onderwijzen, heb ik aangepakt door deze 

methode voor schrijfdidactiek aan te passen voor vertaaldidactiek (hoofdstuk 4).  

De beoordelingsmethode was het vierde en laatste probleem en komt in hoofdstuk twee aan de orde. 

Ik heb een holistische beoordelingsmethode getest en vastgesteld dat dit een betrouwbaar meetinstrument 

is voor tekstcoherentie. 



Toen deze vier kwesties succesvol waren opgelost kon ik overgaan op het ontwerpen van de lessen 

om de procesgerichte vertaalstrategie te onderwijzen (hoofdstuk vier) en heb ik een experimentele studie 

ontworpen voor twee condities:  

1. een experimentele conditie, waarin de procesgerichte vertaalstrategie wordt onderwezen volgens de 

principes van SRSD, 

2. een controleconditie waarin het vertalen van Latijn wordt onderwezen met behulp van foutenanalyse 

volgens de principes van ‘de gebruikelijke praktijk.’ 

Bij het proefdraaien van deze lessen openbaarde zich een nieuw probleem op het gebied van de 

instructiemethode ‘de gebruikelijke praktijk’ (hoofdstuk 5). De twee docenten in de controleconditie 

verschilden te zeer in hun aanpak om van een stabiele controleconditie te kunnen spreken. Met andere 

woorden, de praktijk bleek nog minder duidelijk gedefinieerd te zijn dat verwacht. Daarom heb ik de 

opzet van de experimentele studie aangepast en herontworpen als een experiment met twee concurrerende 

experimentele condities:  

1. een procesconditie die zich richt op de ontwikkeling van tekstproductie- en revisievaardigheden en de 

ontwikkeling van metataal, met strategieinstructie als instructiemethode, en  

2. een productconditie gericht op foutenanalyse en brontekst-doeltekst equivalentie, met een 

instructiemethode die nog steeds geldt als de gebruikelijke praktijk vanwege de focus op brontekst en 

equivalentie. 

De resultaten van dit experiment (hoofdstuk 6) tonen aan dat na een interventie van vier lessen (een totaal 

van acht uur les) de deelnemers zowel doeltekstcoherentie als brontekst-doeltekst equivalentie in beide 

condities significant hebben verbeterd. De procesconditie had geen differentieel effect op Coherentie. 

Verrassend was dat de brontekst-doeltekst equivalentie ook in de procesconditie significant verbeterde, 

terwijl in die lessen geen gerichte aandacht was voor de equivalentie van vertalingen of voor Latijn. Voor 

de suggestie dat de productie van een coherente doeltekst vooral het resultaat is van taalvaardigheid in het 

Nederlands is geen aanwijzing gevonden: tussen het cijfer dat deelnemers voor Nederlands behaalden en 

hun coherentiescores is geen correlatie vastgesteld.  

Met dit proefschrift het ik aangetoond dat de procesgerichte vertaalstrategie een nieuwe en effectieve 

benadering biedt om leerlingen te leren vertalen. De correlatie tussen het zelf gerapporteerde cijfer voor 

Latijn op school en de scores in de voormeting bevestigt dat er inderdaad een relatie bestaat tussen 

vertalen en kennis van de brontaal. Gezien de positieve effecten van de productconditie op zowel 

equivalentie als coherentie houd ik ook geen pleidooi voor het verwaarlozen van de aandacht voor de 

Latijnse brontekst. Maar wel wil ik benadrukken dat het leren en het vertalen van Latijn twee aparte 

vaardigheden zijn en dat een duidelijk onderscheid daartussen de praktijk van het Latijnse 

vertaalonderwijs aanzienlijk kan verbeteren. Met als resultaat een verbetering van de coherentie en dus de 

leesbaarheid van de doelteksten die de leerlingen schrijven.  

 

 


