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Woord vooraf

In het onderwijs is het gebruik en het aanleren van de Nederlandse taal aan de
orde van de dag. Tegelijkertijd bestaan er grote zorgen over het niveau van de
taalbeheersing.
Vanaf het midden van de vorige eeuw tot aan de invoering van de Wet referentieniveaus (augustus 2010), varieerden de eisen die werden gesteld aan Nederlandse
taalvaardigheid en de eisen voor de beroepskwaliﬁcatie in een op-en-neergaande
lijn. Het jaar 2010 laat een trendbreuk zien. De eisen voor Nederlandse taal zijn
toen, afgezien van de kwaliﬁcatie-eisen bij opleidingen, in een sectoroverstijgende
wet vastgelegd. Deze eisen worden vanaf 2014 centraal geëxamineerd.
De trendbreuk onderstreept het politieke belang dat wordt gelegd bij een goede
beheersing van Nederlandse taalvaardigheid. Het nieuwe kabinet zet fors in op
de invoering van doorlopende leerlijnen taal en rekenen. De PISA-scores van
2009 voor leesvaardigheid door 15-jarigen zijn door de minister van Onderwijs,
mevrouw Van Bijsterveldt, aangegrepen om nog meer accent te leggen op het beter
presteren op basisvaardigheden in het Nederlandse onderwijs.
In de programmalijn ‘Effectief beroepsonderwijs, leren en opleiden’ van het
Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) is een centrale onderzoeksvraag of
de beoogde effecten van onderwijsvernieuwingen worden gerealiseerd. In 2009
is ecbo gestart met een onderzoek naar de effecten van de intensivering en de
verbetering van het taalonderwijs in het mbo. In de eerste fase is in vier roc’s
intensief onderzoek gedaan naar het nieuwe taallandschap. Daarbij zijn visies op
goed taalonderwijs en op beleid en sturing om het taalniveau te verbeteren in beeld
gebracht. Ook wordt bezien wat deze maatregelen betekenen voor docenten en
deelnemers.
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Op basis van de eerste fase van het onderzoek komt het beeld naar voren dat
de varianten van taalonderwijs in het mbo behoorlijk divers van aard zijn. In het
nieuwe taallandschap van het beroepsonderwijs komen verschillende visies,
benaderingen en interventies tot bloei.
Het is tegelijkertijd lastig om greep te krijgen op de effectiviteit en het rendement
van de beoogde vernieuwingen. Mbo-instellingen zoeken eigen oplossingen, leggen
verschillende accenten en ontwikkelen diverse varianten in het taalonderwijs.
Deze verschillende benaderingen worden in het onderzoek Nederlandse taal in het
mbo: beleid en praktijk in perspectief geplaatst. In 2011 worden deze varianten
verder uitgewerkt om zicht te krijgen op de effectiviteit van de interventies op de
taalprestaties van deelnemers.
We hopen dat deze verkorte versie van het onderzoeksrapport een inspiratiebron
vormt en vergelijkingsmateriaal biedt voor instellingen en beleidsmakers, met als
doel betere, adequate taalprestaties van mbo-deelnemers te bewerkstelligen. Het
volledige onderzoeksrapport kunt u downloaden via www.ecbo.nl.
6
Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs

Inleiding

1

Taalproblemen op het mbo
Alarmerende berichten, al jaren lang. Steeds meer jongeren in ons land hebben
moeite met de Nederlandse taal. Ook, of júist, in het beroepsonderwijs. Bij aanvang
van hun opleiding kan de helft van de studenten slechts korte, eenvoudige teksten
lezen, zo blijkt uit onderzoek (Heij, 2008). En dan gaat het lang niet alleen om
allochtone jongeren, integendeel. Ook de woordenschat schiet zwaar tekort.
Of beter gezegd: het ontbreekt aan kennis van ABN-woorden, woorden die de
docent en de schrijvers van schoolboeken doodgewoon vinden. Woorden zoals
‘veronderstellen’, ‘systeem’, ‘alvorens’, ‘graﬁek’, en ga zo maar door.
De schooltaal staat mijlenver af van de eigentijdse ‘straattaal’ die jongeren onder
elkaar spreken, vooral in de grote steden. Een mengelmoes van Nederlands,
Sranan (Surinaamse taal), Marokkaans (Arabisch en/of Berber) en Amerikaans
Engels. Met ook een andere zinsbouw, grammatica en uitspraak dan het
standaard-Nederlands. “Ma coolo ma pampa,” hoort de leraar op het schoolplein.
Of: “Je hebt mij gesnitcht bij de popo.” En dat begrijpt hij dan weer niet.
Is deze jongeren-geheimtaal misschien niet gewoon het Nederlands van de
toekomst? Met welke reden zouden we daar zo neerbuigend, zoals vaak gebeurt,
over spreken? Een bijna ﬁlosoﬁsche vraag. Maar aan de andere kant: het ABN is
voorlopig nog wel degelijk de grote groepstaal van de geletterde Nederlander, van
de werkgevers, de overheid. Hoe kun je functioneren in de maatschappij, in je
beroep als je die taal niet in voldoende mate beheerst?
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Meer aandacht voor taalonderwijs
Het is heel platte realiteitszin die dwingt tot meer, veel meer aandacht voor taal
in het beroepsonderwijs. Die is er ook. En zal nog behoorlijk toenemen. Omdat
onderwijsinstellingen er zelf het belang van inzien, maar ook omdat de overheid
daar toe dwingt. Nieuwe wetgeving introduceert vanaf 2014 landelijke examens
Nederlandse taal (en rekenen) in het mbo. Naast, en onafhankelijk van de
kwaliﬁcatie-eisen verbonden aan het beroep. Aan het eind van hun opleiding zullen
studenten moeten aantonen het Nederlands op het voorgeschreven, eveneens
wettelijk verankerde referentieniveau te beheersen.
Niets meer of minder dan een trendbreuk voor mbo-instellingen, die dwingt
tot nieuwe visie op taal in het onderwijs, een geïntensiveerd taalaanbod in de
onderwijsprogramma’s, een andere rol voor docenten ook. Op tal van scholen
wordt daar momenteel aan gewerkt, worden implementatieplannen opgesteld,
geﬁnancierd uit de extra gelden die de rijksoverheid daarvoor heeft vrijgemaakt.
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Hoe doen ze dat, welke kant gaat het op? Wat werkt en wat niet, of minder? Dat is,
in grote lijnen, het doel van een meerjarig onderzoek van ecbo. In de eerste, nu
afgeronde fase van dit onderzoek ‘Taalbeleid in het mbo: beleid en praktijk’ is de
blik gericht op mbo-instellingen die al taalbeleid hebben geformuleerd. Hoe sturen
zij de veranderingen aan en hoe werken die door in het primaire onderwijsproces?
In deze uitgave de neerslag van deze verkenning, een verkorte en samenvattende
versie van het onderzoeksrapport.
Zoeken naar wegen
Taal komt terug op het mbo. Maar op tamelijk uiteenlopende manieren. In
het nieuwe taallandschap komen tal van verrassende inzichten, methodieken
en interventies tot bloei, zo blijkt uit de inventarisatie. Zo ongeveer elke
onderwijsinstelling zoekt eigen wegen, legt andere accenten. Een inspiratiebron
en tegelijk vergelijkingsmateriaal voor scholen en beleidsmakers. Te hopen is
dat dit onderzoek bijdraagt aan waar het allemaal om draait: betere, adequate
taalprestaties van mbo-studenten, voor een sterker functioneren in beroep en
maatschappij.

Taal in het mbo,
terug van weggeweest

WEB: taal uit de eindtermen
Moet een beroepsopleiding studenten nog wat anders bijbrengen dan alleen
vakkennis en -vaardigheden? Talenkennis bijvoorbeeld? Sinds de invoering van
de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) in 1997 is met die vraag geworsteld.
Aanvankelijk verdwijnt het vak Nederlands geheel uit de eindtermen. Het wordt
onderdeel van de algemene vorming én geïntegreerd in de beroepsgerichte
deelkwaliﬁcaties. Mbo-instellingen krijgen alle ruimte om daar op eigen wijze mee
om te gaan. Gevolg: Nederlands neemt nog slechts een tamelijk marginale plek in
binnen de onderwijsprogramma’s en examens. En dat had eigenlijk niemand zo
bedoeld.
Cgo: een keerpunt
Vanaf 1999 wordt gewerkt aan een nieuwe kwaliﬁcatiestructuur, vormgegeven
vanuit het aanleren van competenties. Een keerpunt voor de plaats van Nederlands
in het beroepsonderwijs. In de opeenvolgende versies van de kwaliﬁcatiedossiers
wordt het steeds meer expliciet gepositioneerd. Daarnaast krijgt het ook een
stevige plek in het nieuwe ‘brondocument’ Leren, Loopbaan en Burgerschap
(Gemeenschappelijk procesmanagement, 2007) dat onlosmakelijk deel uitmaakt
van de kwaliﬁcatiedossiers van alle opleidingsrichtingen. Nog steeds echter hebben
de taaleisen geen verplichtend karakter. Scholen maken zelf keuzes of en hoe ze
Nederlandse taal in het onderwijs en de examinering inpassen.
Referentieniveaus als houvast
Dat verandert langzaam maar zeker als referentieniveaus beschikbaar komen
voor Nederlandse taal, het eerst voor Nederlands als tweede taal (NT2). In zowel
kwaliﬁcatiedossiers als brondocument wordt ernaar verwezen. Nog een ﬂinke stap
verder gaan de kwaliﬁcatiedossiers van de nieuwste generatie, opgesteld op basis
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van het vernieuwde format. Taaleisen zijn hierin vastgelegd volgens de niveauindeling van het dan inmiddels beschikbare Raamwerk Nederlands (Bohnenn,
2007) een beschrijving van taalvaardigheidsniveaus voor het mbo. Zowel voor
het beroepsmatig als voor het maatschappelijk functioneren. Het is vooralsnog de
verantwoordelijkheid van de mbo-instellingen om aan te tonen dat studenten deze
niveaus daadwerkelijk bereiken.
Overheid grijpt in: landelijke examens
Parallel tekent zich een andere ontwikkeling af. Jongeren blijken allerlei
basisvaardigheden zoals taal en rekenen matig tot slecht te beheersen. Blijkbaar
laat het onderwijs hier steken vallen, en dat leidt tot groeiende maatschappelijke
zorg. Voor de overheid reden om maatregelen voor te bereiden die het tij zullen
keren. Wat taal betreft leidt dat allereerst tot een wettelijke verankering van de
referentieniveaus.
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Voor het mbo vormt deze Wet referentieniveaus, van kracht geworden in augustus
2010, een robuuste trendbreuk met het beleid tot nu toe. Taaleisen zijn niet langer
alleen geregeld en vastgelegd in de kwaliﬁcatiestructuur, maar nu ook in een aparte
wet. Daar komt nog bij dat voor Nederlandse taal (en ook voor rekenen) centrale
examens worden ingevoerd. Dat betekent een aanpassing van de WEB. Daarin is
immers geregeld dat mbo-instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud en
de organisatie van de examens.
Een Examenbesluit geeft aan welke onderdelen van Nederlandse taal en rekenen
via centrale examens en instellingsexamens worden geëxamineerd. Ook is
vastgelegd dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van centrale examinering
niet bij de mbo-instellingen ligt maar bij het College voor Examens.
Twee soorten taaleisen
Voortaan hebben mbo-instellingen te maken met generieke én beroepsgerelateerde
taaleisen. De generieke taaleisen zijn vastgelegd in de wet, de beroepsgerelateerde
taaleisen in de kwaliﬁcatiedossiers. Deze laatste eisen kunnen hoger of lager
zijn dan de beheersingsniveaus van het referentiekader. Voor de examinering
gelden echter de in de wet vastgelegde referentieniveaus. De beroepsgerichte,
onderliggende taalvaardigheden maken deel uit van de beroepsgerichte examens.
Deze taalvaardigheden hoeven niet apart te worden geëxamineerd. De vormgeving

van de beroepsgerichte examens en de plaats van beroepsgerichte taaleisen in de
examinering is de verantwoordelijkheid van de instelling.
Aanvalsplan Laaggeletterdheid
De Wet referentieniveaus staat niet op zichzelf. De invoering van de
referentieniveaus past binnen een breder pakket aan maatregelen van de overheid,
gericht op het tegengaan van dalende taalprestaties in het Nederlandse onderwijs.
Zo is er het Aanvalsplan Laaggeletterdheid (Min. OCW, 2005). Het beoogt het
schrikbarend omvangrijke probleem van laaggeletterdheid in verschillende
levensfasen en verschillende contexten aan te pakken. Een van de gebieden
waarop het aanvalsplan zich richt is het middelbaar beroepsonderwijs.
Doelstellingen voor het mbo zijn in het aanvalsplan vanuit een preventieoptiek
geformuleerd. Het gaat erom maatregelen te treffen die laaggeletterdheid bij mbostudenten kan voorkomen. Maar ook zet het aanvalsplan in op ondersteuning
van het management van mbo-instellingen. Een landelijk platform stimuleert
kennisuitwisseling tussen mbo-instellingen over strategisch taalbeleid en
succesvolle benaderingen van taalonderwijs (Kuijken, 2010).
Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo
Het aanvalsplan heeft een looptijd tot eind 2010, maar krijgt een vervolg. Direct
aansluitend treedt het Uitvoeringsplan taal en rekenen mbo (Min. OCW, 2009b) in
werking, eveneens met als doel de taalniveaus van mbo-studenten op een hoger
niveau te brengen. Uitgangspunt is een zorgvuldige en geleidelijke invoering van
het nieuwe taal- en rekenbeleid. Belangrijk is volgens het plan dat scholen er
rekening mee houden dat taal- en rekenvaardigheden van studenten die vanuit het
voortgezet onderwijs instromen in het mbo voorlopig nog ontoereikend kunnen zijn.
Wat gebeurt er met studenten die alle beroepscompetenties in de vingers hebben,
maar een onvoldoende scoren voor het landelijk taalexamen? Een hot issue in de
discussies over het nieuwe taalbeleid. In het Uitvoeringsplan staat dat zorgvuldig
besloten gaat worden over de consequenties voor de diplomering. Een toename
van ongediplomeerd schoolverlaten, als gevolg van de taal- en rekeneisen
moet voorkomen worden. Daarom vormt de praktijk, de feitelijke prestaties van
studenten ten opzichte van de referentieniveaus, straks een belangrijk richtsnoer.
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Wat van mbo-instellingen wordt verwacht
Het ministerie van OCW verwacht van mbo-instellingen dat zij een taal- en
rekenbeleid ontwikkelen dat gericht is op effectieve en efﬁciënte programma’s voor
taal en rekenen, dat effecten meet van inspanningen op de taal- en rekenniveaus
van de studenten en dat erop stuurt dat studenten zo snel mogelijk worden
toegerust voor de referentieniveaus.
Daarnaast verwacht het ministerie dat instellingen zich zorgvuldig voorbereiden
op de invoering van de centrale examens. Onder meer door deelname aan de
proefexamens. Het College voor Examens, dat belast is met de uitvoering van de
centrale examens in het mbo, heeft in samenspraak met het ministerie van OCW
en de MBO Raad een implementatieplan opgesteld voor de invoering van de
nieuwe examens.

12

Extra overheidsgeld beschikbaar
Op basis van de Regeling intensivering taal en rekenen (Min OCW, 2009a) kunnen
mbo-instellingen gebruik maken van additionele middelen. Doel van deze regeling
is een structurele verhoging van de taal- en rekenvaardigheden bij mbo-studenten.
De middelen kunnen worden besteed aan aanpassing van didactiek of pedagogiek,
toetsing, extra onderwijstijd, nieuwe of aangepaste faciliteiten, professionalisering
van docenten, en andere activiteiten die gericht zijn op intensivering van het taalen rekenonderwijs.
Behalve op extra ﬁnanciële middelen kunnen instellingen ook een beroep doen op
ondersteuning van het Steunpunt taal en rekenen, dat een helpdeskfunctie vervult.
Het Uitvoeringsplan loopt tot januari 2014, het jaar waarin de centrale examens
voor mbo-niveau 4 voor de eerste keer worden afgenomen. De maatregelen die
in het plan zijn opgenomen richten zich op de invoering van het referentiekader
met ingang van 1 augustus 2010 en de invoering van de centrale examens in het
schooljaar 2013-2014.

Wat we al weten
uit eerder onderzoek

3

Uiteenlopende positionering van Nederlands
Taalonderwijs op het (v)mbo is al eerder onderwerp geweest van wetenschappelijk
onderzoek. Daar komt een wat diffuus beeld uit naar voren. Van een eenduidige
positionering van het Nederlands als vak is sinds de invoering van de WEB eigenlijk
geen sprake, zo veel is wel duidelijk. Er zijn scholen die taalonderwijs integreren
met het onderwijs in beroepsgerichte vakken. Maar ook zijn er instellingen die nog
ruime tijd aparte lessen Nederlands aanbieden.
Ja of nee integreren
Het debat over taalonderwijs gaat in de kern terug naar de vraag of het mogelijk en
wenselijk is om taal in combinatie met andere vakken aan te bieden. Wat het vmbo
betreft, zou die vraag volgens onderzoek van een paar jaar terug (Bonset & Ebbers,
2007) met een voorzichtig ‘ja’ beantwoord kunnen worden. Een gedeeltelijke
integratie van Nederlands met andere vakken kan verrijkend zijn voor het leren
van de Nederlandse taal én verrijkend voor het leren van de andere vakken. Maar
dan moet die integratie wel voldoen aan een aantal voorwaarden: beperking tot
deelgebieden van het vak (zakelijke taalvaardigheden), goed lesmateriaal dat
taaltaken integreert met taken van het andere vak, inzet en expertise van docenten
van andere vakken, en een duidelijke rol voor de docent Nederlands.
Anderstaligen
In de jaren negentig van de vorige eeuw krijgen veel mbo-instellingen te maken met
een grote toestroom van anderstalige studenten. Onder meer door taalproblemen
hebben deze moeite om in het mbo een diploma te halen. Een reden voor veel
mbo-instellingen om taalbeleid Nederlands te ontwikkelen. Maar het integreren
van dit tweedetaalleren met het ontwikkelen van beroepsvaardigheden alléén
blijkt onvoldoende. Expliciete aandacht voor tweedetaalontwikkeling is nodig
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om studenten goed beroepsmatig en maatschappelijk te laten functioneren
(Raaphorst, 2007).
Volwassenenonderwijs
In het volwassenenonderwijs blijkt het leren van de Nederlandse taal beter te
lukken als dat gecombineerd wordt met vakinhoudelijke scholing. Maar hoe dit
te organiseren voor reguliere mbo-studenten voor wie de Nederlandse taal een
struikelblok vormt om een diploma te halen? Hoe kunnen docenten inspelen op de
komst van vele anderstalige studenten, zonder het niveau van het vakonderwijs te
verlagen? Het taalgericht vakonderwijs wil hierop een didactisch antwoord geven.
In de visie van het taalgericht vakonderwijs spelen taalgerichte vakdocenten op
twee manieren in op het taalvaardigheidsniveau van studenten. Zij hanteren een
taaldidactische aanpak maar zij nemen zelf ook taaldoelen en taaltaken op in hun
lessen (Bolle, 2005).
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Taalgerichte vaklessen
Volgens onderzoekers hebben taalgerichte vaklessen drie kenmerken: het
is contextrijk vakonderwijs met taalsteun en vol interactie. De drie aspecten
vakinhoud, taal en leerstrategie zijn altijd te onderscheiden. In het taalgericht
vakonderwijs is in de uitvoering geen rol voor de docent Nederlands weggelegd. De
vakdocent staat centraal. Taal- en vakspecialisten adviseren hem en ondersteunen
bij de ontwikkeling van programma’s. De vakdocent verzorgt die lessen zelf, nadat
ze (grondig) voorbereid zijn met hulp van taal- en vakspecialisten.
Drieslag Taal
De implementatie van de nieuwe kwaliﬁcatiedossiers luidt een nieuwe fase in op
het mbo. Nederlandse taal krijgt een verplichtend karakter. In deze periode wordt
het concept van de Drieslag Taal (Bolle, 2009) op een aantal mbo-instellingen
geïntroduceerd. Het omvat naast taalgericht vakonderwijs ook taallessen, gegeven
door taaldocenten en remediëring. Verder valt op dat de Drieslag Taal niet alleen
een didactisch concept is, maar ook een invoeringsstrategie. Taalbeleid mag geen
aangelegenheid zijn voor een groep enthousiaste en gedreven docenten, maar
staat of valt met een succesvolle implementatie. Daarbij dienen alle lagen in de
organisatie een rol te spelen: management, teams en docenten.

In het drieslagmodel krijgen de taaldocenten een taak in de uitvoering. Daarnaast
blijven zij noodzakelijk in de tweede lijn, in de rol van taalcoach. Mbo-taalcoaches
zijn taaldocenten met extra taken. Zij maken deel uit van een opleidingsteam. Zij
zijn informanten, begeleiders en adviseurs van hun collega’s. Hun expertise ligt
op het terrein van de integrale ontwikkeling van het Nederlands van studenten
gedurende de opleiding en in de beroepspraktijkvorming.
Taalontwikkeling op de werkplek
Een groot deel van hun opleiding brengen mbo-studenten door in een bedrijf.
Dat pleit ervoor om taalontwikkeling op de werkplek te stimuleren. Helemaal
als het gaat om studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) die slechts
één dag per week op school komen. Dit vergt een directe betrokkenheid van het
bedrijfsleven. Er zijn allerlei soorten taken die de school kan meegeven, gekoppeld
aan kerntaken uit de kwaliﬁcatiedossiers, verbonden met beroepspraktijk en
beroepsinhoud. Mbo-instellingen die taalontwikkeling op de werkplek een
impuls willen geven, moeten zich volgens onderzoek bezinnen op de rol van de
praktijkbegeleider en de manier waarop systematische terugkoppeling (feedback)
plaatsvindt.
Onderwijsraad: taalvaardigheid onvoldoende
Dat meer en beter taalonderwijs noodzakelijk is, staat ondertussen wel vast.
Onderzoek van de Onderwijsraad (2006) laat zien dat ruim de helft van de
studenten in het mbo onvoldoende taalvaardig is in het Nederlands om op
school en in de beroepspraktijk adequaat mee te kunnen komen. Volgens de
onderzoekers is er te weinig taalaanbod in het mbo, wordt er te weinig tijd besteed
aan taalonderwijs, is het taalonderwijs te weinig functioneel en zijn de eindtermen
voor taalvaardigheid niet of te vaag omschreven.
Metingen taalprestaties
In opdracht van het ministerie van OCW monitort Cito vanaf 2010 de taalprestaties
van studenten op verschillende niveaus van het mbo. Een eerste onderzoek
(nulmeting) is inmiddels voltooid, maar hieruit zijn nog geen harde conclusies te
trekken. In volgende metingen kunnen de prestaties vergeleken worden met deze
nulmeting en valt vast te stellen of er groei heeft plaatsgevonden. De vraag welke
maatregelen feitelijk bijdragen aan het verbeteren van taalprestaties van studenten
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wordt met deze kwantitatieve metingen en analyses overigens niet beantwoord. Dit
blijft een ‘zwarte doos’.
Buitenlands onderzoek: integratie werkt
In het Angelsaksisch taalgebied zijn tientallen evaluatiestudies uitgevoerd naar de
effectiviteit van geïntegreerd (tweede)taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs.
Het concept wordt doorgaans als succesvol aangemerkt. Sleutelfactoren zijn onder
meer:
• nastreven van gecontextualiseerd taalgebruik (combineren van taal en
vakonderwijs);
• studenten stimuleren om relaties te leggen tussen lesstof en eigen ervaringen;
• aanpassen van gesproken tekst aan de doelgroep;
• zoeken naar talige oorzaken van tekstbegripproblemen in vakteksten;
• aanzetten tot taalproductie (spreken en schrijven) bij vakteksten;
• geven van feedback op de vorm van taalgebruik;
• stimuleren van sociale interactie en samenwerkend leren.
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Beleving studenten
Wat gebeurt er precies tijdens lessen Nederlands op het mbo? Hoe ervaren
studenten het onderwijs in de Nederlandse taal? Interessante vragen. Uit een
inventarisatie van onderzoek blijkt echter dat hierover nauwelijks iets bekend
is. Evenmin is er enige ‘empirische evidentie’ voor verschillende aanpakken en
benaderingen van Nederlandse taal in het mbo.

Het onderzoek

4

Wat gebeurt er op de scholen?
Dat taal meer aandacht verdient op het mbo, hebben onderwijsinstellingen zich
ter harte genomen. Ook de nieuwe wetgeving en de komst van centrale examens
dwingen daar natuurlijk toe. Roc’s ontwikkelen nieuw taalbeleid, kijken met een
frisse blik naar het taalonderwijs en treffen maatregelen om dat te verbeteren
en/of te intensiveren. Welke richtingen worden ingeslagen? Hoe effectief zijn de
maatregelen? En: wat merken studenten ervan? Op dit soort vragen probeert het
ecbo-onderzoek Nederlandse taal in het mbo: beleid en praktijk (Raaphorst &
Steehouder, 2010) antwoorden te geven.
Inventarisatie aan de hand van casestudies
Het gaat om een meerjarig onderzoek, met een looptijd van 2009 tot 2014. In de
eerste fase, die nu is afgerond, staan inventarisatie en analyse centraal. Welke
varianten zijn te onderscheiden in het taalbeleid van scholen? Welke soorten
van maatregelen worden getroffen? Hoe zien de nieuwe programma’s voor
Nederlandse taal eruit? Gekozen is voor een kwalitatief, verkennend onderzoek.
Taalbeleid en maatregelen van vier mbo-instellingen zijn in kaart gebracht. Zodanig
dat onderlinge vergelijking mogelijk is. Via analyse van de data over de mboinstellingen heen zijn algemene kennis en inzichten gegenereerd over het nieuwe
‘taallandschap’ op het mbo.
Bronnen
Twee soorten bronnen zijn gebruikt. De beschikbare beleidsdocumenten zijn
geanalyseerd. Daarnaast zijn interviews gehouden met lijnverantwoordelijken,
staﬂeden en docenten van de mbo-instellingen die in het onderzoek participeren.
Er zijn protocollen ontwikkeld die de basis vormden voor analyse van de
beleidsdocumenten en voor de interviews
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De vier instellingen die op deze wijze onder de loep zijn genomen, zijn:
• ROC Zadkine, Rotterdam
• ROC van Amsterdam, Amsterdam
• ROC A12, Gelderse Vallei
• ROC ter AA, Oost-Brabant
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Representatief beeld
Tussentijdse bevindingen op basis van de casestudies zijn gepresenteerd
en besproken in het Platform Taal in mbo, waarbij 25 mbo-instellingen
zijn aangesloten. De conceptrapportage met de onderzoeksresultaten en
conclusies is doorgenomen met actoren uit instellingen die aan het onderzoek
hebben deelgenomen en met experts van het Instituut voor Taalonderzoek en
Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA), CINOP, SLO (nationaal expertisecentrum
leerplanontwikkeling), en het Steunpunt taal en rekenen mbo. Uit deze
besprekingen is duidelijk geworden dat de onderzoeksresultaten een herkenbaar
beeld geven van de stand van de ontwikkeling in de mbo-instellingen op dit
moment. De conclusies en aanbevelingen worden breed gedeeld door actoren in
de instellingen en inhoudelijke experts.

Visies op taalbeleid

5

‘Drieslag Taal’ populair
Wat doen mbo-instellingen om de taalvaardigheid van studenten op een hoger
plan te brengen? Dat wil zeggen: op (minimaal) het vereiste referentieniveau en/
of het niveau zoals omschreven in het kwaliﬁcatiedossier. Het ecbo-onderzoek
brengt een scala van richtingen en maatregelen aan het licht. Maar welke visies en
doelstellingen liggen daar aan ten grondslag?
De meeste scholen, drie van de vier die in het onderzoek onder de loep genomen
zijn, hanteren de Drieslag Taal als uitgangspunt voor beleid en maatregelen. In
deze drieslag vindt taalontwikkeling plaats in het reguliere, competentiegerichte
onderwijs en daarnaast in afzonderlijke lessen Nederlandse taal. De drieslag wordt
waar nodig gecompleteerd door een remediërend aanbod: extra ‘bijspijkerlessen’.

“De visie is dat studenten beroepstaal kunnen ontwikkelen.
Zo’n taalontwikkeling heeft voor mbo-studenten een grotere
transferwaarde dan algemene taalontwikkeling.”
Wel worden er vragen gesteld bij de haalbaarheid en effectiviteit van Nederlandse
taal in de vaklessen. In de interviews komt naar voren dat directies en managers de
ambities van Drieslag Taal erg hoog vinden. Vooral het betrekken van vakdocenten
bij taalontwikkeling van studenten blijkt een lastige en moeizame weg. Drieslag
Taal is bovendien een model dat moeilijk te organiseren valt. Het vraagt veel
investeringen in formatie, scholing, materiaal en intern overleg. Taaldocenten geven
aan dat voor taalontwikkeling een taalleerlijn nodig is, weliswaar in samenhang met
de vakgerichte leerlijn maar wel met een eigen opbouw en didactiek.

19

Accent op algemeen taalonderwijs
Visies op taalleren en taalonderwijs verschuiven. Algemene taalontwikkeling komt
centraler te staan in de visie van mbo-instellingen. De verbinding van taal met
vakontwikkeling en de beroepscontext vindt men wel belangrijk, maar het hoeft
geen uitgangspunt en basis te zijn voor goed taalonderwijs. Een opmerkelijke draai.
Een verklaring is dat managers sterk vanuit organisatorische en pragmatische
overwegingen redeneren. Taalonderwijs moet op korte termijn effectief op de rails
staan, anders loopt het mis. De wettelijke verankering van de referentieniveaus
en de invoering van centrale examinering zorgt voor een hoog urgentiebesef. De
aanname is dat algemeen taalonderwijs en het apart aanbieden van taalonderwijs
de kortste en makkelijkste weg is naar het bereiken van de vereiste taalniveaus.

“Landelijke examinering ligt in het verschiet en dat verhoudt
zich maar beperkt tot de competentiegerichte beoordeling en
examinering.”
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Docenten en managers zelf geven nog een andere verklaring. De referentieniveaus
omschrijven algemene taalvaardigheden en in de centrale examens voor
Nederlands wordt eveneens algemene taalvaardigheid getoetst. De overweging om
taal beroepsgericht aan te bieden en te toetsen komt hiermee in een ander licht te
staan.
Doelen nog weinig concreet
De Drieslag Taal-visie vindt zijn uitwerking in beleidsdocumenten van sectoren,
afdelingen en teams binnen mbo-instellingen. Op dat niveau vindt ook de vertaling
plaats naar doelen en beoogde resultaten. Maar in de praktijk blijkt het lastig
die concreet te benoemen. Doelen zijn vaak in algemene termen omschreven.
Kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren om voortgang en resultaten in beeld
te brengen, ontbreken. Voorbeeld: er moeten taalcoaches komen om de
taalontwikkeling in het vakonderwijs te ondersteunen, maar tot welke opbrengsten
dat moet leiden, staat niet in het plan. Gevolg is dat mbo-instellingen weinig zicht
hebben op de resultaten van taalbeleid en op de effecten van inspanningen op de
taalontwikkeling van studenten. Evaluaties van taalbeleid vinden wél plaats, maar
blijven beperkt tot overzichten van activiteiten die wel of niet zijn uitgevoerd.

Aanscherping in implementatieplannen
In de implementatieplannen die instellingen recentelijk hebben gemaakt, of nog
moeten maken, om een beroep te kunnen doen op de Regeling intensivering
Nederlandse taal- en rekenen mbo (Min. OCW, 2009a) is wat de exactheid van
de doelen betreft een verbetering merkbaar. Daarin staat bijvoorbeeld dat 80%
van alle studenten in 2014 een voldoende moet hebben voor het examen taal
en rekenen. Het soort doelen waarop je als manager kunt worden afgerekend.
Ook worden dit soort kwantitatieve doelen benoemd voor aantallen docenten die
deskundigheidsactiviteiten gaan volgen.
De implementatieplannen geven (verplicht) invulling aan de thema’s zoals die in
de Regeling worden benoemd. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken, ontleend
aan het plan van een van de onderzochte instellingen. Bij elk thema zijn doelen/
beoogde resultaten geformuleerd:
1 Aanpassing didactiek en pedagogiek
– Iedere opleiding heeft ingewerkte docenten voor intensivering taal- en
rekenonderwijs.
– Elk team heeft een taalcoach. In ieder team wordt systematisch gewerkt aan
integreren van taal met het beroep.
– Elk team heeft voldoende taaldocenten.
– Taal is opgenomen in de OER (onderwijs- en examenregeling) en studiewijzers.
– Taal is zoveel mogelijk ingebed in de beroepscontext.
2 Toetsing van studenten
– Teams gebruiken resultaten van remediërende toetsen voor actieplannen,
inzet activiteiten en volgen van voortgang.
– Het startniveau en de voortgangsresultaten zijn opgenomen in een studentenvolgsysteem.
– Teams doen ervaring op met examenniveaus en de logistiek van toetsten.
3 Extra onderwijstijd
– Studenten met achterstand krijgen extra ondersteuning en lestijd.
– Voor elk team is voldoende remedial teaching beschikbaar.
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– Doel is dat taalonderwijs positief effect heeft op het functioneren en
verbeteren van het niveau van studenten.
4 Nieuwe of aangepaste faciliteiten
– Het interne expertnetwerk wordt uitgebreid.
– Er worden zeven expertbijeenkomsten per jaar georganiseerd.
– Een helpdesk, portal, website voor kennisdeling voor docenten en managers
zijn beschikbaar.
5 Professionalisering docenten
– Alle vakdocenten zijn competent voor taalontwikkeling.
– Acties en resultaten van taalonderwijs zijn in teamplannen en POP’s
(persoonlijke ontwikkelingsplannen) opgenomen.
– De niveaus van toetsen en het lesmateriaal past binnen het Referentiekader.
– De voorlichting aan studenten over taaleisen is aangepast.
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Prioriteiten
Bij het taalbeleid ligt de prioriteit in drie van de vier onderzochte instellingen
bij de beroepsopleidende leerweg (bol) en bij de opleidingen die met de
competentiegerichte kwaliﬁcatiedossiers werken. ‘Taal’ blijkt ook heel
direct te worden gekoppeld aan de invoering van het competentiegerichte
beroepsonderwijs.
Drie instellingen geven prioriteit aan de invoering van referentieniveaus
Nederlandse taal en de examinering bij de niveau 4-opleidingen. Heel eenvoudig,
omdat deze opleidingen het eerst – in 2014 – te maken krijgen met centrale
examinering.
In alle instellingen betreffen de meeste maatregelen de eerste twee leerjaren van
de opleidingen. Voorbeelden zijn het aanstellen van taalcoaches, taaldocenten,
het inplannen van uren voor taalonderwijs en het aanschaffen van leermiddelen.
Dit heeft volgens de scholen vooral te maken met de beperkte (organisatorische
en ﬁnanciële) mogelijkheden. Niet alles kan in één keer. Daarnaast bestaat, al dan
niet uitgesproken, de hoop dat studenten na een of twee jaar het vereiste niveau
behaald hebben en dat taalonderwijs daarmee klaar is.

Twee instellingen leggen bij de invoering van taal expliciet de prioriteit bij de
instroomfase. Studenten die instromen worden getoetst op taal en rekenen.
Studenten die het gewenste referentieniveau niet hebben, worden eerst
bijgespijkerd tot het niveau waarop zij geacht worden in te stromen.
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Positionering van taal
in het onderwijs

6

Varianten in het taalaanbod
De verschillende visies op taalbeleid vinden hun weerslag in de onderwijsprogramma’s. Allerlei vormen van taalonderwijs komen tot ontwikkeling. Apart
van elkaar binnen instellingen, maar ook naast elkaar en soms in combinatie.
Vijf clusters van varianten zijn te onderscheiden: taalgericht vakonderwijs,
ondersteunend taalonderwijs, algemene taalprogramma’s, bijspijkerprogramma’s,
en taalontwikkeling en burgerschap.
Taalgericht vakonderwijs
In deze variant is het leren van taal geïntegreerd in de beroepstaken die studenten
uitvoeren. Vakdocenten vervullen een belangrijke rol. Zij krijgen daarbij begeleiding
van taalcoaches. Het ecbo-onderzoek leert dat dit taalgericht vakonderwijs weinig
voet aan de grond heeft gekregen. Het is slechts in een beperkt aantal opleidingen
zichtbaar.
Ondersteunend taalonderwijs
Ondersteunende taallessen staan in deze variant op zichzelf, ze zijn niet gekoppeld
aan de programma’s van de beroepsopleidingen. Maar wel is de inhoud van de
taallessen verbonden met de context van het beroep waarvoor studenten worden
opgeleid. Soms is er ook aandacht voor functionele taaldoelen, zoals het voeren
van een sollicitatiegesprek of het opstellen van een cv. Kenmerkend voor deze
variant is dat Nederlandse taal eigenstandig onderdeel van het curriculum vormt
en zichtbaar is op het rooster.
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Algemene taalprogramma’s
Taalonderwijs in deze variant is gericht op niveauverhoging en generieke
taaldoelen. Veelal wordt het aangeboden in een talencentrum. Zo’n centrum
werkt instellingsbreed, locaal of regionaal. Het taalaanbod is hier losgekoppeld
van de context van opleidingen. Soms maakt ook examentraining deel uit van de
programma’s.

“Door een algemeen taalaanbod voor alle opleidingen
kunnen studenten gemakkelijk overstappen van de ene naar
de andere opleiding.”
Bijspijkeraanbod
Een bijspijkeraanbod (of, wat deftiger: remediërend onderwijs) is bedoeld om
taalachterstanden bij instromende studenten weg te werken. Kenmerkend is de
loskoppeling van beroep of sector waarvoor de studenten worden opgeleid. Soms
maken studenten gebruik van het bijspijkeraanbod voordat ze met de opleiding
mogen starten.
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Taalontwikkeling en burgerschap
Taalonderwijs is in deze variant gekoppeld aan vakontwikkeling, maar ook
expliciet verbonden met burgerschapsvorming (maatschappelijk functioneren).
Taaltaken zijn gekoppeld aan kerntaken uit het brondocument Leren, Loopbaan en
Burgerschap (Gemeenschappelijk procesmanagement, 2007).
Weinig greep op effecten en resultaten
Ondanks een doorgaans instellingsbrede visie hebben afdelingen en teams
over het algemeen veel ruimte om zelf keuzes te maken bij de vormgeving
van het taalonderwijs. Dat heeft een eigen charme. Maar gevolg is wel dat het
instellingsmanagement weinig greep heeft op effecten en resultaten van het
taalonderwijs binnen de verschillende opleidingsrichtingen, niveaus en leerwegen.
Ook is lastig te achterhalen of bijzondere groepen van studenten adequaat worden
bediend.
Voor keuzes op afdelings- en teamniveau is weinig onderbouwing aanwezig. Verder
ontbreekt het aan eenduidige indicatoren om te meten in hoeverre beoogde doelen
en resultaten worden gehaald.

Leerbedrijven buiten beeld
Leerbedrijven zijn nauwelijks in beeld bij de vormgeving van het taalaanbod.
De mbo-instellingen hebben lage verwachtingen van de rol die leerbedrijven en
praktijkopleiders kunnen vervullen in de taalontwikkeling van studenten. Dit is
opvallend omdat leerbedrijven bij uitstek de context kunnen bieden waar studenten
taalvaardigheden kunnen toepassen. Ervaringen met taalprogramma’s op de
werkvloer in landen als de Verenigde Staten, Canada en Australië bevestigen dat.
Taaldoelen blijken niet te worden opgenomen in stageovereenkomsten. Evenmin
zit taal expliciet in de praktijkopdrachten. Vakdocenten weten vaak wel dat er
taaltaken in de beroepspraktijk thuis horen. Die zijn benoemd in de taalproﬁelen.
Maar zij doen er weinig mee.

“Docenten hebben de bpv-opdrachten herschreven; die
waren te moeilijk. Uitleg aan de begeleiders was nodig. Nu
zijn de opdrachten heel praktisch op de proeven gericht.”
Aandacht voor taal in leerbedrijven vraagt om speciﬁeke competenties van
praktijkbegeleiders. Investeren daarin gebeurt slechts incidenteel. Niet zinvol, is
de motivatie. Werkbegeleiders zijn deskundig en behulpzaam, maar kunnen niet
genuanceerd kijken naar de taalontwikkeling van de stagiairs. Het leidt ertoe dat
studenten in de beroepspraktijk hooguit worden beoordeeld op hun uitspraak of
vanwege schrijffouten.
Doorlopende leerlijnen niet op de agenda
De doorlopende leerlijn voor taal staat in de onderzochte instellingen nauwelijks op
de agenda. Dit is opmerkelijk, omdat een goede aansluiting van het taalonderwijs
juist voor het mbo van groot belang is. Het bepaalt in hoge mate of de beoogde
referentieniveaus haalbaar zijn en wat voor inspanningen nodig zijn.
Recente peilingen wijzen uit dat een ﬂink percentage leerlingen het basisonderwijs
verlaat met een taalachterstand: onder het ambitieniveau 1F. Deze kinderen
komen voor een belangrijk deel terecht op het vmbo. Daar moeten ze in vier jaar
tijd niveau 2F bereiken, het beoogde eindniveau voor het vmbo. Een lastige opgave
voor vmbo-scholen. Het kost veel tijd om met de leerlingen het gewenste taalniveau
te bereiken. En veelal lukt dit dan ook niet.
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Hoe gaan mbo-instellingen hiermee om? Vooral door te proberen de
taalachterstanden van instromers uit het vmbo te repareren. Daar wordt in
geïnvesteerd, daar zijn veel maatregelen op gericht. Ook zijn er aanwijzingen dat
taalniveau selecterend kan gaan werken bij de instroom vanuit het vmbo. Dat alles
pleit ervoor taalonderwijs te organiseren in samenspraak en in samenwerking met
het vmbo. Maar die optie laten mbo-instellingen vooralsnog links liggen.
Toetsing en examinering
Hoe stellen mbo-instellingen vast of het gewenste taalniveau bereikt is?
Globaal bezien op twee manieren. De ene legt een verbinding tussen vak- en
taalontwikkeling. Er wordt dan gebruik gemaakt van vormen van geïntegreerde
toetsing en examinering. Voorbeelden zijn een taalportfolio, taalassessments en
het benoemen van taalcomponenten in proeven van bekwaamheid. Een andere
benadering maakt gebruik van toetsen die algemene taalvaardigheden meten en
zicht geven op de vereiste (algemene) taalniveaus. Soms wordt er vanuit een van
beide benaderingen instellingsbreed gestuurd, maar beide benaderingen komen
ook binnen één instelling naast elkaar voor.
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“Beginnende studenten vinden het heerlijk om onder
hun niveau te werken en dan 100% goed te scoren. Zij
doen bijvoorbeeld alle vaardigheden onder niveau A1, ook
klokkijken.”
De invloed van de nieuwe wet- en regelgeving begint zichtbaar te worden.
Mbo-instellingen zijn hard bezig om hun toetsings- en examenbeleid af te
stemmen op de invoering van de centrale examens voor lezen en luisteren en de
instellingsexamens voor mondelinge vaardigheid en schrijven. Richtinggevend
daarbij zijn de generieke taaleisen van het Referentiekader. Verder hangt de
discussie over toetsing en examinering sterk samen met de vormgeving van
Nederlandse taal in de onderwijsprogramma’s, de keuze voor varianten van
taalonderwijs en het aanschaffen van taalmethodes.
Taalcoaches: nog weinig sprekende resultaten
Veel mbo-instellingen hebben de laatste jaren geïnvesteerd in het aanstellen
van taalcoaches. Hun taak: het ontwikkelen van taalgericht vakonderwijs. Zij zijn
getraind om vakdocenten te ondersteunen. Ook ontwikkelen zij instrumenten

waarmee vakdocenten taalgericht vakonderwijs kunnen vormgeven. Toch blijken
de interventies van taalcoaches weinig doorwerking te hebben. Een zekere
vrijblijvendheid is hier waarschijnlijk debet aan. Essentieel is een gezamenlijk
optrekken van taalcoach en vakdocent. Maar dat komt vaak nog niet zo erg van de
grond.
Gebruikelijke rollen en taken van taalcoaches zijn:
• voorlichting geven aan opleidingsteams (vakdocenten) over de referentieniveaus,
taal in relatie tot de kwaliﬁcatiedossiers, de centrale examinering van taal, en het
taalbeleid dat door de instelling is vastgesteld;
• opleidingsteams bewust maken van hun rol in de taalontwikkeling van
studenten;
• coaching geven aan vakdocenten in hun rol bij taalontwikkelend
beroepsonderwijs;
• ontwikkeling van instrumenten, waarmee opleidingsteams taaltaken aan
beroepstaken kunnen koppelen, feedback kunnen geven aan studenten, en
vaklessen ‘op het vereiste taalniveau’ kunnen aanbieden;
• beoordeling van taaltaken die studenten uitvoeren in de beroepscontext;
• ontwikkeling van beleid voor toetsing en examinering van taalvaardigheid.
Taaldocenten: een nieuwe trend
Een nieuwe ontwikkeling is het aanstellen van taaldocenten in plaats van
taalcoaches. Een gevolg van het nieuwe overheidsbeleid en de verschuiving van
focus naar algemene taalprogramma’s. Taalcoaches als tweedelijnsmedewerkers
die zich richten op vakonderwijs krijgen duidelijk minder prioriteit in het
personeelsbeleid.
Taaldocenten zijn overigens tamelijk schaars. Er zijn te weinig opgeleide docenten
Nederlands beschikbaar. In veel instellingen worden daarom educatiedocenten
ingezet voor taal- en rekenlessen. Voor een deel heeft dat echter ook te maken met
een breder HRM-beleid, dat gericht is op herplaatsing van personeel, als gevolg
van verschuiving en overheveling van educatiebudgetten.
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Vakdocenten: rol blijft in het vage
De rol en de taken van vakdocenten op het vlak van taal blijven wat in het vage.
In elk geval zijn ze nergens verankerd of geborgd. Er zijn geen functie-eisen
geformuleerd waaruit blijkt dat vakdocenten worden geacht een rol te vervullen
in de taalontwikkeling van studenten. Wellicht heeft het te maken met een
terughoudende opstelling bij deze groepering. Vakdocenten blijken moeilijk een rol
in het taalgericht beroepsonderwijs aan te kunnen. Soms is er weerstand om nog
een taak toe te voegen aan het toch al overvolle takenpakket.

“De taalvaardigheid van docenten loopt sterk uiteen. Niet
alles valt hen op en zij vallen niet overal over. Vakdocenten
maken soms dezelfde fouten als de studenten.”
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Vaak ook is er onzekerheid over het eigen taalniveau en de mate waarin men een
rol kan hebben in de taalontwikkeling van studenten. Er wordt vooral gewerkt aan
bewustwording van het belang en de urgentie van taal in het beroepsonderwijs,
maar instellingen doen er weinig aan om voor elkaar te krijgen dat vakdocenten
daadwerkelijk taken in de taalontwikkeling op zich gaan nemen.
Scholing docenten
Scholing van vakdocenten richt zich op voorlichting, bewustwording en het ‘op
de agenda zetten’ van taalbeleid in de teams. Slechts beperkt komt het voor dat
taalcoaches in de vaklessen observeren en feedback geven aan de vakdocenten.
Deze vorm van scholing staat wel in de planning, maar moet nog doordringen
tot de feitelijke praktijk. In een aantal instellingen bestaat het voornemen om
vakdocenten te scholen op de eigen taalvaardigheid. Men wil dat vakdocenten
minimaal zelf op het voor de opleiding vereiste referentieniveau kunnen
functioneren.
Instellingen investeren vooral in scholing van taalcoaches en taaldocenten.
Scholing van taalcoaches richt zich op de speciﬁeke taken van een taalcoach en
op training voor taalassessoren. Taaldocenten worden vooral geschoold en getraind
in het gebruik van nieuwe methodes in relatie tot de referentieniveaus en soms in
de achtergronden en het gebruik van een talencentrum.

Lesuren op het rooster
Instellingsbrede voorschriften over het minimaal aantal uren op het rooster zijn in
het onderzoek niet aangetroffen. Sectoren en afdelingen kennen die echter wel.
In alle onderzochte opleidingen is een minimum aantal uren voorgeschreven.
Doorgaans zijn deze uren geconcentreerd in de eerste opleidingsjaren.
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Wat studenten ervan merken

7

‘Klant’ nog weinig in beeld
Marktonderzoek, klanttevredenheidsmetingen: anders dan in het bedrijfsleven zijn
het zaken waar het onderwijs nog behoorlijk aan moet wennen. Maar onbelangrijk
is het allerminst. Wat vinden mbo-studenten eigenlijk van de oplevende aandacht
voor taal in hun opleiding? Wat merken zij van de inspanningen van docenten om
hun taalvaardigheid in het Nederlands te ontwikkelen volgens de vereisten van de
kwaliﬁcatiedossiers en de referentieniveaus?
Taaldiagnose
Scholen voor middelbaar beroepsonderwijs weten wie ze in huis halen. Van
studenten die starten met een opleiding wordt het taalniveau in kaart gebracht. Dat
geldt voor alle vier de onderzochte instellingen. Opvallend is wel dat de intakers
niet of nauwelijks gebruik maken van informatie van de onderwijsinstellingen waar
de studenten vandaan komen. Het onderstreept dat een doorlopende leerlijn voor
taal nog ver weg is. Studenten beginnen op het mbo opnieuw met taaltoetsen en
soms met het bijspijkeren van hun taalniveau.

“Bij de eerste toetsen is gebleken dat 100% van de niveau
4-studenten lager dan niveau B1 scoort. Dus moet er in
de opleiding een behoorlijke niveauverhoging plaatsvinden
richting B2.”
Analyse van toetsgegevens
Erg operationeel zijn de taaldiagnoses (nog) niet. Analyse van de verkregen
informatie vindt nauwelijks plaats. En is bovendien lastig vanwege de grote
verscheidenheid aan toetsen, ook binnen een en dezelfde onderwijsinstelling.
Vergelijkingen tussen verschillende instellingen en tussen instellingen en landelijke
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gegevens zijn eveneens vrijwel onmogelijk: transparante en vergelijkbare gegevens
ontbreken.
Informatiestromen intern
In de lijn der verwachtingen ligt dat niet alleen de taaldocenten maar ook de
vakdocenten kunnen beschikken over de resultaten van de taaltoetsen van
studenten bij de start van hun opleiding. Dit blijkt niet het geval te zijn. Ook
niet in opleidingen waar al langer een praktijk van geïntegreerd taalonderwijs
en vakonderwijs bestaat. Vakdocenten zijn niet op de hoogte van het taalniveau
waarmee studenten een opleiding starten. Vakdocenten die een taaldidactische
aanpak in hun lessen hanteren, doen dit blijkbaar zonder op de hoogte te zijn van
het taalniveau van hun pupillen.
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Selectie via taaldiagnose
Taaltoetsen, bij de intake voor opleidingen, dienen soms als selectiemiddel. Zo
lopen studenten die na het behalen van hun diploma op mbo 2-niveau willen
doorgaan voor niveau 3 of 4 de kans te worden afgewezen vanwege een slecht
toetsresultaat. Dit speelt vooral bij opleidingen waar taalvaardigheden al langer deel
uitmaken van de beroepskwaliﬁcatie, zoals bij de opleiding tot onderwijsassistent,
sociaal-pedagogisch werker (SPW-3) en bij opleidingen voor administratieve
beroepen.
De beroepspraktijk stelt eisen aan het taalniveau van werknemers. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit een recente maatregel in de voor- en vroegschoolse educatie
in Amsterdam. Jarenlang was er een beleid om personeel aan te trekken uit
Marokkaanse en Turkse doelgroepen. Bij recent onderzoek bleek de helft van het
personeel voor leesvaardigheid niet te voldoen aan het niveau dat behoorde bij hun
opleiding.
Taaldocent in verschillende rollen
Studenten krijgen te maken met taaldocenten in uiteenlopende rollen.
Soms verzorgen zij taken in het taalgerichte vakonderwijs, dan weer geven
zij ondersteunende taallessen als onderdeel van het curriculum van de
beroepsopleiding. Soms werkt de taaldocent samen met de vakdocent, een andere
keer staan de ondersteunende taallessen op zichzelf.

Opvallend is dat taaldocenten geen aandacht besteden aan taalconventies van
het beroep of de sector waarvoor de student worden opgeleid. Ook uitspraak en
intonatie van de Nederlandse taal vormen geen aandachtspunt.

“Vakdocenten moeten schriftelijke producten beoordelen op
taal, maar soms krijgen taaldocenten producten onder ogen
die helemaal niet beoordeeld zijn.”
Soms werken de taaldocenten met de studenten aan algemene taaltaken.
Verhoging van het taalniveau staat dan centraal. In deze lessen wordt meestal
gebruik gemaakt van digitale taalmethodes. De ene keer is de sector van de
opleiding thematisch aanwezig in de taaltaken, in een volgende les is dat weer niet
het geval. Taaldocenten verzorgen ook bijspijkerprogramma’s. Dan staan de lessen
los van de inhoud van beroepen of sectoren.
Vakdocent doet taal erbij
In sommige opleidingen vormt taalontwikkeling al langer onderdeel van de
kwaliﬁcering voor het beroep. Dat geldt bijvoorbeeld voor de administratieve
opleidingen. Studenten krijgen dan te maken met vakdocenten die (tevens)
werken aan taaltaken en -doelen. Ondersteuning door taaldocenten en taalcoaches
lijkt niet optimaal. Soms hebben deze collega’s taalproﬁelen ontwikkeld met
bijbehorende checklists. Vakdocenten maken daar echter geen gebruik van bij de
planning van hun lessen.
De rol van vakdocenten in taalgerichte programma’s komt het best tot zijn recht
als zij gebruik kunnen maken van lesmethodes waarin taaldoelen en -taken zijn
geïntegreerd. Als dat materiaal er niet is, lijkt het taalgericht vakonderwijs lastig te
organiseren.
Vakdocenten vinden het moeilijk om het taalniveau van hun lesmateriaal te
beoordelen. Ook aanpassing van dit materiaal aan het taalniveau van studenten
stuit op problemen. Vakdocenten gaan ervan uit dat zij gebruik maken van
lesmethodes waarin een bij de opleiding passend taalniveau is geborgd.
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Feedback marginaal
Voor de hand ligt dat studenten feedback krijgen op de taalcomponent van hun
prestaties. Echter, dit gebeurt niet of nauwelijks. Dat wil zeggen: wat de vakdocent
betreft. Daarin komt weinig verandering als taalcoaches instrumenten ontwikkelen
voor dergelijke feedback. Vakdocenten gebruiken deze instrumenten niet. Zij
voelen zich er niet toe in staat of ze kunnen onvoldoende tijd vrijmaken.

“De beoordeling van de inhoud van projecten ligt bij de
vakdocent. Voor taal beschikken ze over een checklist voor
feedback op maat. Maar vakdocenten zijn huiverig om taal
er bij te doen.”
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Beoordelen van taalontwikkeling van studenten is vooral een zaak voor de
taaldocenten. Deze kiezen weinig voor het gebruik van toetsen waarbij taal
geïntegreerd wordt met de beroepstaken. Liever hanteren zij algemene taaltoetsen,
die veelal digitaal worden afgenomen. Ze worden zowel formatief (vorderingen
meten) als summatief (beoordelen) gebruikt. En, alweer: vakdocenten worden over
de resultaten niet geïnformeerd.

Thema’s voor
vervolgonderzoek

Grote behoefte aan houvast
Taal is of komt weer terug in het mbo. Al is het maar omdat de wet ertoe dwingt.
Als er iets duidelijk wordt uit het onderzoek Nederlandse taal in het mbo: beleid
en praktijk is het wel de behoefte aan kennis, aan houvast, aan methodieken
om het taalonderwijs vorm te geven. Goed, pakkend, op een manier die aanslaat
bij studenten en vooral: resultaatgericht. Daarom is vervolgonderzoek nodig, op
verschillende thema’s.
Verbreding
Een van de conclusies van het onderzoek is dat het ontbreekt aan een eenduidige
visie op taalleren en aan eenduidig taalbeleid. Dat geldt voor het mbo als geheel,
maar ook voor de afzonderlijke instellingen. Het onderzoek laat zien dat instellingen
op verschillende wijze sturing geven aan (verbetering van) het taalonderwijs.
Ook zijn er varianten in het taalaanbod. Een brede survey onder alle mboinstellingen is van belang om een scherper zicht te krijgen op deze varianten en
hun verspreiding. En ook waar – op welke niveaus, binnen welke sectoren en
leerwegen – ze precies toepassing vinden. Dat maakt het mogelijk om gericht
keuzes te maken voor nader onderzoek naar de effectiviteit van deze varianten.
Gedifferentieerd naar niveau, sector, leerweg en studentenpopulatie.
Indicatoren en variabelen
Uit het onderzoek blijkt dat mbo-instellingen verschillende maatregelen nemen om
het taalonderwijs te verbeteren. Maatregelen richten zich op de organisatie van het
onderwijs, het curriculum, de instroom en intake, de methoden en materialen die
worden gebruikt, instrumenten voor feedback, de toetsing en examinering, en de
(scholing van) docenten. Het is niet duidelijk welke resultaten instellingen daarmee
precies beogen. Tot welke prestaties van studenten moeten de inspanningen
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leiden? Gaat het om generieke taalvaardigheden op de vereiste taalniveaus? Of ook
om de toepassing van taalvaardigheden in het beroepsmatig en maatschappelijk
functioneren?
Doelen van taalonderwijs zijn niet eenduidig geformuleerd in de onderzochte mboinstellingen. Indicatoren op basis waarvan instellingen zouden kunnen nagaan of
beoogde resultaten behaald zijn, ontbreken nog. Mbo-instellingen hebben daardoor
geen greep op wat werkt en wat niet werkt.
Goed aangrijpingspunt voor vervolgonderzoek vormen de varianten van
taalonderwijs die in het onderzoek beschreven zijn. Met als eerste stap het
modelmatig uitwerken van deze varianten in variabelen en indicatoren. Dat maakt
meting mogelijk van de effecten en resultaten van die varianten op de taalprestaties
van studenten.
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Quasi-experimenteel onderzoek
Over de effectiviteit van verschillende aanpakken en interventies bij het
taalonderwijs in het mbo weten we nog maar weinig. ‘Empirische evidentie’
ontbreekt. Quasi-experimenteel onderzoek is zo’n geval nuttig. Dat zou zich moeten
richten op helder afgebakende interventies. Zoals bijvoorbeeld: substantieel extra
lesuren Nederlands gedurende een bepaalde periode, een bijspijkerprogramma
Nederlandse taal dat vooraf gaat aan het regulier opleidingsprogramma, gebruik
van een taalmethode.
Quasi-experimenteel onderzoek kijkt en vergelijkt tussen twee groepen mbostudenten die min of meer onder dezelfde condities taalonderwijs volgen. Waarbij
één groep een speciﬁeke interventie ondergaat, die in de andere groep achterwege
blijft. Op basis van een beginmeting en een eindmeting zijn uitspraken mogelijk
over de effectiviteit van een speciﬁeke interventie op de taalprestaties van een
groep studenten.
Resultaten van dit soort onderzoek kunnen een bijdrage leveren aan de nadere
onderbouwing van maatregelen en zicht geven op wat werkt en wat minder goed
werkt voor speciﬁeke groepen studenten.

Landelijke monitor
Hoe mbo-studenten taalkundig presteren is hooguit globaal bekend. Exacte kennis
ontbreekt. Datzelfde geldt trouwens voor rekenen. Vandaar dat het ministerie van
OCW momenteel de mogelijkheden van een monitor onderzoekt. Een monitor
gericht op het mbo, die periodiek informatie geeft over de taal- en rekenprestaties,
gerelateerd aan de referentieniveaus. Dit moet een representatief landelijk beeld
opleveren en daarnaast mogelijk ook gegevens op instellingsniveau.
Onderzoek onder studenten
Hoe studenten zelf aankijken tegen taal, het eigen taalgebruik en taalonderwijs is
grotendeels terra incognita. Nader onderzoek naar de opvattingen van studenten
en de mate van tevredenheid over het taalonderwijs is zeer wenselijk. Omdat
het uiteindelijk toch allemaal om hen draait. Om effectief, goed onderbouwd
taalonderwijs, waarop zij in hun maatschappelijk en beroepsmatig functioneren
kunnen voortbouwen.
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Tot slot

9

Het moet, maar hoe?
Of het moet, is al lang niet meer de vraag. De taalprestaties van leerlingen/
studenten in het Nederlandse onderwijs zijn onder de maat. Onderwijsinstellingen
werken gemotiveerd aan verbeteringen, deels ook onder druk van nieuwe wet- en
regelgeving. Maar hoe moet dat? Wat werkt en wat niet? Hoe bewaak je het proces,
hoe houd je de continuïteit erin? Dat zijn de belangrijke thema’s in het ecboonderzoek Nederlandse taal in het mbo: beleid en praktijk, waarvan de resultaten
in deze publieksversie van de eindrapportage verkort en vereenvoudigd zijn
weergegeven.
Nog volop vragen en discussie
Harde conclusies zijn nog amper te trekken. Instellingen moeten de grote slag naar
presteren op de wettelijke referentieniveaus nog maken. Wat wel duidelijk wordt is
dat er nog volop vragen leven en discussies worden gevoerd over gewenste aanpak
van het taalonderwijs, de rollen en taken van taaldocenten en vakdocenten, en de
haalbaarheid van ambities.
Majeure uitdaging
Om die reden heeft het ministerie een invoeringstraject uitgezet en additionele
middelen ter beschikking gesteld voor de onderwijsinstellingen om het
taalonderwijs effectief te verbeteren. De komende jaren zijn cruciaal. Instellingen
staan voor een majeure uitdaging. En nader onderzoek is onmisbaar om
scherper zicht te krijgen op werkzame beleidsmaatregelen en onderwijskundige
veranderingen. Vanzelfsprekend wil ecbo daar waar mogelijk aan bijdragen.
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Meer weten?
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Volledig rapport
Het integrale onderzoeksrapport Nederlandse taal in het mbo: beleid en praktijk
(Raaphorst & Steehouder, 2010), met een volledig overzicht van bronnen,
verantwoording van de toegepaste methodiek en literatuurverwijzingen, is
te downloaden op de website van ecbo: www.ecbo.nl, onder het tabblad
‘Kennisverspreiding’.
Verdieping en achtergrond
In deze uitgave noemen we overheidsprogramma’s en -maatregelen om het
taalniveau van mbo-studenten op een hoger plan te brengen. Nadere informatie
of de volledige tekst van wetten en regelingen is onder andere te vinden op de
volgende websites:
• www.taalinmbo.nl
• www.taalenrekenen.nl
• www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl
• www.basisvaardigheden.nl
• www.taalgerichtvakonderwijs.nl
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Bijlage: Referentieniveaus

Richtlijnen van de overheid
De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen zijn richtlijnen die de
overheid heeft opgesteld voor het niveau van het taal- en rekenonderwijs. De
referentieniveaus zijn ontwikkeld om de prestaties van leerlingen en studenten
op het gebied van taal en rekenen te verbeteren. Ze omschrijven wat leerlingen
moeten kennen en kunnen op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan,
waardoor het makkelijker wordt leerlingen steeds verder te brengen.
Alle richtlijnen samen vormen het Referentiekader taal en rekenen. Dit referentiekader vormt sinds 1 augustus 2010 de basis voor het taal- en rekenonderwijs voor
het basisonderwijs (bo), het voortgezet onderwijs (vo), het speciaal onderwijs (so)
en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
Niveaus referentiekader
Bij zowel taal als rekenen zijn er 4 basisniveaus (F-niveaus) binnen het referentiekader. Deze niveaus zijn gekoppeld aan de volgende 4 momenten in de schoolloopbaan:
• niveau 1F: einde van de basisschool;
• niveau 2F: einde van het vmbo (basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte
leerweg) en einde mbo 2 en mbo 3;
• niveau 3F: einde van de havo en einde mbo 4;
• niveau 4F: einde van het vwo.
Naast F-niveaus zijn er ook streefniveaus (S-niveaus) vastgesteld. Als een leerling
meer in zijn mars heeft kan toegewerkt worden naar zo’n streefniveau. Om als
volwassene goed te kunnen functioneren in de maatschappij is het nodig dat in
ieder geval niveau 2F wordt gehaald.
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Referentieniveaus Nederlandse taal
Het Referentiekader Nederlandse taal bestaat uit 4 onderdelen:
• Mondelinge taalvaardigheid. Deze vaardigheid is onderverdeeld in: gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid.
• Leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen lezen van zakelijke
teksten en lezen van ﬁctionele, narratieve en literaire teksten.
• Schrijfvaardigheid.
• Taalbeschouwing en taalverzorging. Hierin wordt beschreven wat leerlingen/
studenten moeten weten over grammatica en spelling. Ook staan er begrippen
in die zij en moeten kunnen gebruiken op de verschillende niveaus.
(Bron: Ministerie van OCW)
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Gebruikte afkortingen

ABN
Bbl
Bo
Bol
Bpv
Cgo
Ecbo
F-niveaus
HRM
ITTA
Mbo
OCW
OER
POP
Roc
SLO
S-niveaus
So
SPW
Vmbo
Vo
Vwo
WEB

Algemeen beschaafd Nederlands
Beroepsbegeleidende leerweg
Basisonderwijs
Beroepsopleidende leerweg
Beroepspraktijkvorming
Competentiegericht onderwijs
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
Basisniveaus
Human resource management
Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen
Middelbaar beroepsonderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs- en examenregeling
Persoonlijk ontwikelingsplan
Regionaal opleidingencentrum
Stichting Leerplanontwikkeling
Streefniveaus
Speciaal onderwijs
Sociaal-pedagogisch werker
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Voortgezet onderwijs
Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Wet educatie en beroepsonderwijs
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