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OO

Het eerste jaar secundair onderwijs is een gemeenschappelijk jaar voor alle

leerlingen. Bij deze jeugdigen zijn aanleg én motivering voor studie immers nog

in volle ontwikkeling. De observatie wil — en dit in de mate van het mogelijke

reeds na het eerste jaar — elke leerling(e) voldoende bewustzijn van zijn (haar)

persoonlijke aanleg en motivering bijbrengen.

In dat bewustmakingsproces vervullen de p roefactiviteiten een

eigen rol. Ze bezitten immers een karakteristieke leerinhoud en een daarmee

verbonden methode die ongetwijfeld fundamentele aanwijzigingen voor de keuze van

een bepaald vormingsdomein kunnen geven. Bovendien worden ze elk in wezen gecon-

cipieerd als specifiek observatievak, dus vrijblijvend in deze zin dat de leer-

ling(e) erin niet verder moet gaan en zich nade observatie naar de voor hem

(haar) meest geschikte studierichting kan oriënteren.

De klassieke talen vormen een karakteristieke observatiestof die in een daar-

toe functionele vorm ter beschikking van a 1 1 e leerlingen gesteld wordt : zij
vertrekken vanuit dezelfde beginsituatie nl, een voor allen onbekend terrein.

Ter verantwoording, meer bepaald voor het Grieks, kan men aanhalen :

1. Het gaat hier om een proefactiviteit Klassieke Talen, dus Latijn én Grieks
2. In het tweede observatiejaar behoort Grieks tot de fundamentele en comple-

mentaire opties. Zonder kennismaking met die taal en cultuur kan de leer-
ling(e) niet op goede gronden daarvoor kiezen.

De proefactiviteit Klassieke Talen heeft onbetwistbaar pedagogische en sociale
voordelen.
Pedagog is ech geven ze door hun flecterend karakter meer inzicht in wat

taal is, en bieden ze een geïntegreerd contact met een belangrijke bron van
onze cultuur.
Sociaal gezien wordt het elitaire karakter van de studie der klassieke
talen overwonnen, doordat bij sommigen de drempelvrees wordt weggenomen en bij
anderen het besef van de moeilijkheidsgraad wordt bijgebracht. Daardoor wordt
de keuze van Klassieke Talen meer een kwestie van bekwaamheid en gemotiveerd

zijn dan een kwestie van sociaal patroon.

De eigen vorm van deze proefactiviteit bestaat hierin dat ze een zinvol geheel
vormt, ook voor leerlingen die na het eerste jaar niet de studierichting
Klassieke Talen ingaan. Dat geheel wordt inderdaad zo ontworpen dat de leer-

ling(e) — welke ook de gevolgde methode en de aangeboden leerstof z
samenspraak met de leerkracht kan evolueren naar een groter bewustzijn van

zichzelf op studiegebied. Aan de leerkracht biedt het bovendien een maximum
aan observatiemogelijkheden.

 

I. BEGINSITUATIE

Alle leerlingen zonder onderscheid worden voor de eerste maal geconfronteerd,
zoniet met de antieke cultuur, dan toch met de klassieke talen. Het totaal

nieuwe van deze leerstof schept een gunstig psychologisch klimaat, doordat
er in dit verband nog geen differentiaties aan het licht zijn gekomen. Toch
is er in die grote groep leerlingen bij de aanvang van het secundair onder-
wijs onvermijdelijk reeds niveauverschil aanwezig wat ontwikkeling en motí-
vatie betreft.

Het goed functioneren van een eerste leerjaar B (aanpassingsjaar) voorkomt
ook voor de proefactiviteit een te groot niveauverschil.

 



 
 
 A

Het systeem van klasindeling (homogeen, heterogeen of gematigd heterogeen) is
medebepalend voor de inhoud en de aanpak van de proefactiviteit in een be-
paalde klas. Bovendien kan in eenzelfde systeem van klasindeling het peil van
jaar tot jaar verschillen.

Om bovengenoemde redenen kan dit leerplan alleen een kader voorhouden : daar-
binnen moet de leerkracht de eigen activiteit uitbouwen met inachtneming van
de concrete omstandigheden en van de geschetste observatie- en vormingsdoe-
len.

II. ALGEMENE DOELSTELLINGEN

De algemene doelstellingen van de Proefactiviteit Klassieke Talen zijn
vooral observeren en vormen.

— Door bedoelde proefactiviteit wil men over elke leerling(e) inlichtingen
inwinnen omtrent aanleg en motivering in het algemeen en voor de studie
van de klassieke talen in het bijzonder. Een eerste contact met de klas-
sieke talen is hier derhalve m i d de 1 tot observatie in functie van een
juiste oriëntering. In die zin kan men van OBSERVATIEDOELEN spreken.

= Bedoelde proefactiviteit kadert in het vormingsgeheel. Haar vaktypische
doelstellingen hebben voor alle leerlingen een vormende waarde en kunnen

daarom VORMINGSDOELEN worden genoemd.

 

= Daar de proefactiviteit Klassieke Talen bij sommigen de drempelvrees weg-
neemt en bij andere het besef van de moeilijkheidsgraad bijbrengt, helpt
ze het elitaire karakter van de studie der Klassieke Talen te overwinnen
door de eventuele latere keuze van die studierichting te baseren op be-
kwaamheid en motivering i.p.v. op een sociaal patroon. In die zin zou men

ook van DEMOCRATISCHE DOELSTELLINGEN kunnen spreken.

Die algemene doelstellingen zijn f or mee l onderscheiden om de aspecten
van een proces aan te duiden die simultaan worden gerealiseerd : terwijl de
leerling(e) de vormingsdoelen tracht te bereiken, geeft hij (zij) de bege-
leidende leerkracht - en zichzelf - het nodige materiaal voor de observatie
aan en bereidt hij (zij) zich voor op een positieve oriëntering, los van

onpedagogische sociale druk.

In het nastreven van de observatiedoelen dient er onderscheid gemaakt te
worden tussen de lessen Latijn en Grieks. In de eerste worden én aan
leg En belangstelling voor de beide klassieke talen en
culturen geobserveerd terwijl in de tweede hoofdzakelijk de
belangstelling voor de Griekse taal en cultuur wordt nagegaan.

Daarom wordt in de bestaande situatie aan het Grieks slechts een beperkt
aantal, nl. een 10-tal lestijden besteed. In die korte tijd kan inzicht
in de taalkarakteristieken van het Grieks (als de nuanceringsmogelijkheden,

de klankrijkdom, de soepele structuur en de trefkracht der beelden) nog niet

ten doel worden gesteld, In de mate van het mogelijke zal het 3rieks even-
wel bijkomende informatie met betrekking tot de aanleg voor klassieke

talen verschaffen.

TIL. LEERINHOUD

De leerstofaanduiding wordt met opzet in de vorm van operationele doelstel-

lingen voorgesteld, omdat niet de leerinhouden maar wel de doelstellingen

richtinggevend zijn voor de lessen.

De operationele doelstellingen, die hier geformuleerd worden, betekenen

een minimum. Uitbreiding bestaat er hoofdzakelijk in dat men de doelstel-

lingen door meer leerinhouden kwalitatief beter realiseert.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen cognitieve, affectieve en psycho-
motorische doelstellingen, hoewel die in de lespraktijk nooit los van el-
kaar staan. Ook taal en cultuur worden van elkaar onderscheiden.

EERSTE DEEL : DOELSTELLINGEN GECONCRETISEERD IN LATIJN
 

1. Cognitieve doelstellingen

#

4 A. TAAL

De

a.

b.

œ
«

leerlingen moeten in het bezit zijn van

een ge heugen omeen continue en aangroeiende leerstof als parate
kennis te blijven bezitten.

Kunnen zij b.v.
— minimum 150 woorden vertalen vanuit het Latijn naar het Nederlands ?

— regels en definities weergeven ?
- verbuigings- en vervoegingsuitgangen reproduceren ?

het ve r moge nom de toepassing van taalversechijnse-
1 e n in het Latijnse woord te herkennen. Om die activiteit tot
een goed einde te brengen moeten de leerlingen niet alleen het geheugen
doeltreffend gebruiken, maar ook de aangebrachte vormen voortdurend ob-
serveren en ontleden. Dat onderstelt bij hen een begin van logisch den-
ken en intuïtief aanvoelen. Met taalverschijnselen worden hier bedoeld
1 woordsoort, verbuigingstype, naamval, genus, getal ; vervoegingsca-

tegorie, wijze, tijd, persoon en getal

Kunnen zij b.v.
— naamwoord en werkwoord ontleden in stam en uitgang ?
— het noemwoord van een verbogen/vervoegd woord geven ?
= de woordsoort van een Latijns woord benoemen ?
— verbuigingstype, naamval, genus en getal van een naamwoord geven 2

het ve r mogen tot het leggen vanre latie s. Dat on-

derstelt reeds een complexer logisch denken.

Kunnen zij b.v.
— de relatie tussen de naamval van een woord en zijn functie aandui-

den ?
— wijzen op de overeenkomst tussen substantief en adjectief, substan-

tief en naamvoordelijke bepaling, en op de relatie tussen voorzetsel

en voorzetselbepaling ?

= de relatie tussen werkwoord en onderwerp, onderwerp en gezegde,

werkwoord en lijdend voorwerp vaststellen ?
 



 

d. de vaardigheid om het geanalyseerde taalmateriaal om te
zetten in een n ieuw geheel, d.i. aanleg tot structurering.
Die vaardigheid onderstelt dat de leerlingen rekening houden met het
Nederlandse taaleigen.

Kunnen zij b.v.

= de verschillen tussen Latijns en Nederlands taaleigen opmerken en
weergeven ?

- de Nederlandse woordschikking eerbiedigen ?
- het vervoegde werkwoord vertalen als onderwerp en werkwoord indien

in de Latijnse zin het onderwerp niet op een andere wijze is uitge-
drukt ?

= het lidwoord aanvullen bij de substantieven in het Nederlands ? |
- de vastgestelde relaties juist weergeven, b.v. in een vertaling ? {

Besluit : De hierboven opgesomde doelstellingen confronteren de leerlin-

gen met een hoge graad van abstractie en met de complexiteit van de klas-
sieke talen. Ze lenen zich uitstekend tot het observeren van het abstract

denkvermogen van de leerlingen.

De leerlingen moeten voortdurend observeren en analyseren, deduceren en
induceren, een beroep, doen op hun verworven kennis en inzichten, reke-
ning houden met alle gegevens, niet-relevante gegevens elimineren en ab-

straheren, verscheidene gegevens permanent combineren en ze terug in

synthese brengen.

2. Affectieve doelstellingen

In de ontmoeting met de klassieke talen, in het bijzonder bij het uit-
voeren van denkoperaties, moeten de leerlingen tot de volgende houdingen

komen :

a. zin voor opmerkszaamheidenacribie.
Die twee houdingen manifesteren zich b.v. door :

— een niet-dooreenhaspelen van begrippen als woordsoort, naamval,

functie ;

— een rekening houden met elk woord en elke uitgang 5
— een nauwkeurig lezen (en overschrijven) van het Latijnse woord.

b. een volgehouden aandacht, concentratie
en ui thoudingsvermogen.

c. aanvoelen dat de studie van niet onmiddellijk utilitaire leerstof

zinvolis.

w Psychomotorische doelstellingen

De leerlingen moeten : |

= het Latijnse woord correct kunnen uitspreken 3
- een zinvol geheel expressief kunnen lezen.

B. CULTUUR

1. Cognitieve doelstellingen

 

wv

De leerlingen moeten :

a. een aantal aspecten van de leef- en denkwereld van de Oudheid kennen ;

de Romeinse beschaving kunnen situeren in tijd en ruimte ;

vergelijkingspunten kunnen vinden tussen de hedendaagse en de antieke
beschaving.

a

2. Affectieve doelstellingen 8

De leerlingen moeten

a. weetgierigheid met betrekking tot de uitingen van de Romeinse bescha-
ving opbrengen ;

b. zich realiseren dat ons woordmateriaal ten dele (in vele domeinen)

teruggaat op Latijnse woorden en stammen, d.i. erkennen van de relatie
tussen het heden en de Oudheid ;

c. zich realiseren dat de antieke beschaving in de onze voortleeft.

3. Psychomotorische doelstellingen

Opzoeken, verzamelen, ordenen en creëren van illustrerend materiaal.

TWEEDE DEEL : DOELSTELLINGEN GECONCRETISEERD IN GRIEKS
 

TAAL

1. Cognitieve doelstellingen

De leerlingen moeten :

a. de letters van het Griekse alfabet kunnen herkennen en benoemen, alsook

de Griekse spiritussen en leestekens ;

b. de gelijkenissen en verschillen tussen de Griekse en Nederlandse let-
ters kunnen vaststellen en aangeven ;

ec. een 25-tal Griekse woorden kunnen vertalen vanuit het Grieks naar het
Nederlands toe.

Affectieve doelstellingen

De eerste houding die voor het Latijn werd aangegeven krijgt hier een be-
langrijke betekenis. De zin voor opmerkzaamheidenacri-
b ie kan immers op een bijzondere wijze worden geobserveerd in het han-
teren van de Griekse taal : reeds bij de aanvang onderstelt het vreemde
schriftbeeld een hoge graad van opmerkzaamheid.

3. Psychomotorische doelstellingen

De leerlingen moeten :

a. de Griekse letters correct kunnen uitspreken en schrijven 3

b. de Griekse woorden correct kunnen uitspreken, rekening houdend met het

accent.

 



I

2. Ook demoeilijkheidsg raad vande leerstof is een be-

B, CULTUUR
langrijke observatiefactor. Om voldoende observatiegegevens te ver-

krijgen moet men de beperkte leerstof af en toe verruimen door :

1.

Cognitieve

doelstellingen a. individualisering, waardoor elke leerling(e) oefeningen krijgt die

De doelstellingen die voor de Romeinse beschaving werden geformuleerd hij (zij) op dat moment aankan ;

gelden ook hier, Meer specifiek komt hierbij het kunnen vaststellen en b. een gedifferentieerd onderwijs, waarin meer gevorderde leerlingen

aanduiden van de nawerking van enkele Griekse beschavingscomponenten verdiepingstaken en de andere leerlingen remediëringstaken krijgen;

zoals b.v. in de kunst, in de mythologie, in de sport.
c. anticipatie van woordenschat en grammaticale verschijnselen. Dat

2.

Affectieve

doelstellingen
sommige leerlingen spontaan verbanden leggen tussen de Griekse en

Hier speelt di b 5 a . . . ‘ de Nederlandse woordenschat en spontaan grammaticale verschijnselen

P e observatie van de wee tgierighe iden van de inzien is een waardevol observatiegegeven met betrekking tot de

belangstelli n8 voor de Griekse beschaving een uiterst be- oriëntering. Voor hen mogen die leerstofelementen gerust worden

langrijke rol met betrekking tot de oriëntering. verklaard.

sychomotorische doelstellingen 3. De leerkracht vormt en observeert in de verschillende lee racti-

Opzoeken, verzamelen, ordenen en creëren van illustrerend materiaal. viteiten
a, het ge he uge n, b.v. door na te gaan of de leerlingen een

parate kennis van een permanent aangroeiende leerstof blijven be-

IV. METHODOLOGISCHE WENKEN
zitten, d.i. door na te gaan of ze :

GeIE — elementaire .grammaticaregels en morfologische bijzonderheden ge-

A. ALGEMENE SUGGESTIE
durende een bepaalde tijd kunnen onthouden ;

ee
- een pakket woorden na een bepaalde tijd nog kunnen vertalen ;

Het is belangrijk dat de leerlingen bij het begin van het jaar de zin b. deanalyse, b.v. door na te gaan of de leerlingen in een

van de activiteit vernemen. Zij moeten o.a. duidelijk weten dat de ob- Latijnse zin een grammaticale vorm juist kunnen ontleden ;

servatie- en vormingsdoelen primeren op de kennisinhouden. Dat zal voor- ce. het leggen van relatie s,b.v. door na te gaan of

komen dat de leerlingen die steeds grotere moeilijkheden met de inhoud de leerlingen
ondervinden, ontmoedigd worden. Ontmoediging zou immers een weerslag a

kunnen hebben op hun totaal studiegedrag. - de relatie tussen naamval en functie kunnen aanduiden

~ de overeenkomst tussen substantief en adjectief, tussen substan-

B. WENKEN MET BETREKKING TOT DE OBSERVATIE tief en naamwoordelijke bepaling, en de relatie tussen voorzetsel

en voorzetselbepaling en tussen onderwerp en werkwoord kunnen

aanduiden ;
 

1. Het is duidelijk dat op het niveau van het secundair onderwijs het

le er temp eoeen belangrijk element is. Bijgevolg is het nood- d, des ynthes e, b.v. door na te gaan of de leerlingen op grond

zakelijk dat tempo individueel bij de leerlingen te observeren, b.v. van het verworven inzicht in de delen, een synthese van het geheel

a. d er a . kunnen maken (b.v. in de vorm van een vertaling van eenvoudige zin-

» COOr .ne te gaan hoe vlug ze inzicht verwerven in een nieuwe leer- nen of door concrete antwoorden op eenvoudige vragen die peilen

stofinhoud die hun door de leerkracht wordt aangeboden ; naar de inhoud) ;

b. door een pakket geprogrammeerde leerstof individueel te laten ver- e. de toepassing, b.v. door na te gaan of de leerlingen het

werken, en te controleren in welk tempo ze dat doen ; aangeleerde taalmateriaal kunnen toepassen in verschillende soorten

c. door in de les een aantal nieuwe woorden te laten memoriseren en oefeningen ;

onmiddellijk daarna daarover een overhoring te houden ; f.deopmerkzaamhe d, b.v. door na te gaan of de leerlin-

d. door, na het aanbrengen van een nieuwe leerstofinhoud, de leerlin- gen
gen een reeks oefeningen met eenzelfde moeilijkheidsgraad op te — op elkaar gelijkende woorden niet verwarren ;

geven en die — na voorbereiding en ín een volgend stadium zonder - de gelijkenissen en de verschillen tussen het Nederlandse en het

voorbereiding — individueel te laten oplossen binnen een bepaalde Latijnse taaleigen opmerken

tijd ;
5 A g. de ac r ib ie, b.v. door na te gaan of de leerlingen

e. door de leerlingen een reeks oefeningen te laten oplossen die gra- A 5:

dueel moeilijker worden.
- het Latijnse woord nauwkeurig lezen en schrijven ;

— elk woord van de Latijnse zin vertalen ;  



- de leerstof nauvkeurig en overzichtelijk hebben opgeschreven ;
— een volledig antwoord geven op de gestelde vragen.

4, Daarnaast echter observeert de leerkracht ook de reactie van de leer-

lingen bij de verschillende onderwijsactiviteiten.
Daartoe volgen hier enkele suggesties m.b.t. didactische werkvormen.
Een les zal wel niet op één enkele werkvorm steunen maar is veeleer
een samengaan van verscheidene didactische methoden : de afwisseling
bevordert het leergedrag van de leerlingen in gunstige zin.

In elke onderwijsactiviteit kan men zowel cognitieve, als affectieve,

als psychomotorische doelstellingen observeren.

a. Door de vragende leervorm (Socratische methode) observeert men o.a.

- het logisch mee-denken ;

— de graad van activiteit of passiviteit ;
— de nauwkeurigheid in het formuleren ;
— de spreekvaardigheid ;
= de aanleg voor inductie of deductie.

b. Door het groepswerk (parallel of complementair) observeert men o.a.

- de sociale gerichtheid en de zin voor samenwerking ;

- de luisterbereidheid ;
- de graad van openheid of geslotenheid ;
- het efficiént gebruik van de leermiddelen.

e. Door de individuele werkvorm observeert men o.a.

= de zelfstandigheid ;
— de volgehouden aandacht en concentratie ;

— het werktempo ;
- het logisch en methodisch denken en werken ;
— de nauwkeurigheid en grondigheid ;
— de motivatie (b.v. het aanleggen van documentatie, het maken van

vrije oefeningen) .

d. Door het klassegesprek (niet direct leerstofgebonden) observeert

men o.a,

— de openheid ;
— de belangstelling ;
- de studiemethode ;

- het inzicht in de doelstellingen ;

— de taalvaardigheid.

e. Door het klassikaal onderricht (doceren) observeert men o.a.

— de graad van passieve en actieve aandacht en van de concentratie.

£. Door het gebruik van de audio-visuele hulpmiddelen observeert men
o.a.

- het opmerkingsvermogen ;
- de belangstelling voor de cultuur ;
- het visuele en auditieve geheugen.

  

  
SUGGESTIES MET BETREKKING TOT EVALUATIE
 

Vermits het om een proefactiviteit gaat, waarin de observatie centraal staat,
zal de evaluatie hoofdzakelijk daarmee verband houden. Het einddoel van deze
evaluatie is echter niet de observatie van de vakkennis, maar wel van de aan-
leg van de leerling(e) en van zijn (haar) evoluerende motivering.

„A. EVALUEREN VAN DE AANLEG

1. De evaluatie = door middel van goed gekozen leerstof en aangepaste

proeven — moet een inzicht geven in de aanleg voor de k las-
sieke talen in het algemeen (cfr. cognitieve,
affectieve en psychomotorische doelstellingen van de proefactiviteit).
Of deze aanleg meer naar het eigene van het Latijn dan wel naar dat

van het Grieks is gericht, kan in dit stadium — gezien de nog niet ge-
differentieerde taalstructuren en de beperkte tijd — niet absoluut
duidelijk worden gemaakt. Dat kan slechts de vrucht van een langer en

intenser omgaan met de beide talen zijn.

2. De evaluatie moet ook een antwoord op twee fundamentele vragen m.b.t.
de psychologie van de lerende geven

- is deze leerling(e) bekwaam tot een meer abstract
taalde nke n zowel in klassieke als in moderne talen ?

— kan deze leerling(e) zich inzetten voor een op het eerste gezicht
belangeloze studie (in wezen van taalkunde en cul-
tuur, maar bij transfer ook van om het even welke materie) ?

3, Een verdere evaluatie betreft de aanleg voor de studie
van talen ín het algemeen.

4. Minder meetbaar, maar niet minder belangrijk, zal de evaluatie zijn
van de aanleg voor de studie van de antieke
cultuur en van de cultuur in breder
perspectief.

B, EVALUEREN VAN DE MOTIVERING

De motivering loopt niet altijd parallel met de aanleg, al zal die
laatste — normaal gesproken — positief en negatief erop inwerken. De
kans bestaat dat, bij het voortschrijden van de proefactiviteit, juist
de motivering van de leerling(e) de grootste evolutie ondergaat. Sommige
leerlingen zullen hun motivering verliezen door het vaststellen van hun
gebrekkige aanleg, andere kunnen er stilaan zin in krijgen, weer andere
zullen in hun oorspronkelijke motivering worden versterkt.

1. Daarom is het noodzakelijk de beginsituatie van de leer-
ling(e) te kennen op het gebied van de gemotiveerdheid voor het Latijn
bij de aanvang van de proefactiviteit, voor het Grieks later in het
jaar. De leerkracht kan die leren kennen b.v. door de leerling(e) op
vragen daarover schriftelijk te laten antwoorden.

In de loop van het jaar kunnen gesprekken en ook
verslagen die initiële motieven corrigeren of aanvullen. Daardoor kan
een mogelijke evolutie van de motivering worden vastgesteld.

 

 



 

 

Het spreekt vanzelf dat die gesprekken of verslagen niet de minste zweem

rechtstreekse of onrechtstre. beïnvloeding mogen vertonen. Het gaat om
het welzijn van de leerling(e) en van zijn (haar) studiekeuze. Dat bete-

kent niet dat de leerkracht aan de leerling(e) niet de nodige informatie
zou verstrekken over de waarde van een vorming op ba de klassieke
talen en cultu . Die informatie helpt immers de criteria opbouwen van
waaruit de leerling(e) zijn (haar) uiteindelijke keuze zelf zal bepalen.

Bovendien komt een onrechtstreekse evaluatie van de motivering tot uit

bij de observatie van attituden, zoals

= een positieve ingesteldheid tegenover de studie van de klassieke talen ;

— het erkennen van de vormende waarde van de studie van het Latijn ;
— inzet en doorzettingsvermogen.

De eerste keuze tussen een optie Latijn of
Griek zal - gezien de respectieve aanleg in dit stadium moeili
te evalueren is — hoofdzakelijk door de motivering worden bepaald, d.w
de voorkeur van de leerling(e) voor één van de klassieke talen, even-
tueel voor een combinatie van beide,

C. BESLUIT

De eindevaluatie van de proefactiviteit is niet een eenvoudig ja of neen
voor de keuze van een optie Klassieke Talen, maar een genuanceerd verslag —
gesteund op concrete gegevens - voor de klasseraad over het ty pe van
leerling(e), zoals het door die proefactiviteit voor de leerkracht

stilaan duidelijk is geworden, of tenminste tot zijn (haar) vermoeden is
doorgedrongen. Dat eindverslag is tevens de basis voor een gefundeerd adv:
met betrekking tot de oriëntering.

 


