
Een ontwikkeling die Kwakernaak echter

over het hoofd ziet is de ontwikkeling van het

tweetalig onderwijs in Nederland (zie hier-

over het themanummer van Levende Talen

Magazine van september 2004). 

Opmerkelijk is dat Nederland hierin voor-

op loopt in vergelijking met landen om ons

heen; terwijl we op veel terreinen als talendo-

centen achter de feiten aanlopen, vervullen

we hierin een vooruitstrevende rol (zie het

proefschrift van G.H. Oonk De Europese integratie

als bron van onderwijsinnovatie, Alkmaar 2004). 

Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat

veel docenten die doeltaalgebruik belangrijk

vinden in tweetalig onderwijs een mogelijk-

heid zien om hun ideaal te verwezenlijken.

Iets wat ze in de huidige manier van lesgeven

moeilijk meer kunnen verkopen, lukt met

tweetalig onderwijs wel, mét steun van

ouders en schoolleiding. 

Het Europees Platform stelt als eis dat 50

procent van alle lessen in het Engels (of

Duits) gegeven moet worden om aan de stan-

daard te voldoen en er is niemand die daar

moeilijk over doet. Daar lukt het blijkbaar wel

om de doeltaal te gebruiken.

Uit onderzoeken blijkt dat tweetalig onder-

wijs succesvol is (tenminste voor de vwo-leer-

lingen die nu tweetalig onderwijs volgen).

Moeten we ons vreemde-talenonderwijs dus

helemaal over die boeg gaan gooien of zou

dat een slechte ontwikkeling zijn?

Onvoldoende visie en: waar is de leerling?

Jacques Haenen en Gerrit Jan Koopman

Het artikel van Erik Kwakernaak bespreekt

vanuit verschillende invalshoeken het wel en

wee van mvt-docenten in verleden, heden en

toekomst. Het artikel is goed en levendig

geschreven en heeft het karakter van een

pamflet: het is op onderdelen tegendraads en

provocerend. Het zal veelsoortige reacties oproe-

pen, reacties van bewondering, instemming,

herkenning, maar zeker ook verontrusting. 

We willen echter ook een kanttekening

plaatsen omdat het artikel bij ons twijfels

oproept over de wijze waarop het beroep van

mvt-docent aan de orde wordt gesteld.

Belangrijke thema’s komen niet aan bod en

wat er besproken wordt, staat enigszins los

van elkaar. Dat komt omdat het artikel geen

algemeen kader aangeeft van waaruit het

schoolvak bekeken wordt. Daardoor worden

ook de leerlingen nauwelijks genoemd en

blijft de professionele groei van docenten

onderbelicht.

Visie op het schoolvak
Het artikel is opgebouwd rond de stelling dat

het gebruik van de doeltaal in de les het cen-

trale beroepsideaal is van de mvt-docent. Dat

lijkt ons wat beperkt. Natuurlijk is doeltaalge-

bruik een belangrijk uitgangspunt voor elke

mvt-les, zo niet dan wordt het maar ‘een

armetierige les’, zoals Kwakernaak dat

noemt. Maar hij gaat verder niet in op de rol

die de doeltaal speelt als didactisch instru-

ment in de klas. Hoe gebruik je de doeltaal

gedifferentieerd naar schoolsoort, niveau en

leerjaar? Hoe ga je om met verschillen tussen

leerlingen, hoe leer je leerlingen om te gaan

met een vreemdtalige context in de klas?

Allemaal vragen die Kwakernaak laat liggen,

een gemiste kans, te meer omdat hierover

inmiddels veel bekend is vanuit de onderwijs-

praktijk op tweetalige scholen in Nederland.

Aan de hand daarvan kun je aangeven wat de

doelen zijn van taalonderwijs en hoe die

bepalen wat er in de klas gebeurt. Impliciet

stelt Kwakernaak dat natuurlijk ook wel: taal-

onderwijs is gericht op communiceren; taal is

gereedschap, wat betekent dat leerlingen in

de dagelijkse lespraktijk  ‘strategisch en taak-

gericht’ bezig zijn met zinvolle activiteiten die

tot stand komen op basis van de integratie

van de vier taalvaardigheden. Doeltaal =
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voertaal speelt hierbij een funderende rol,

maar is niet alleen zaligmakend bij het aan het

werk zetten van leerlingen. 

Lesgeven vanuit leerpsychologisch perspectief
Dat brengt ons bij de leerlingen. Is het niet

merkwaardig dat leerlingen amper aan bod

komen in Kwakernaaks aanbevelingen? Alleen

onder het kopje motivatie in het historische

overzicht is plaats voor leerlingen, en dan nog

in een negatieve context, namelijk omdat ze

minder volgzaam, ongemotiveerd en ‘ont-

remd’  zouden zijn. Kwakernaak gaat verder

niet in op wat het betekent om leerlingen een

positieve en productieve rol te geven in de

klas. Want dát is natuurlijk de basis van acti-

verende didactiek, namelijk dat docenten tij-

dens de les ruimte geven aan de mening en

inbreng van leerlingen. Dat vraagt om veel

interactie tussen leerlingen en docent, maar

ook tussen leerlingen onderling. En om die

interactie vanuit leerpsychologisch perspec-

tief vruchtbaar te maken, moeten de resulta-

ten van die interactie steeds geconcretiseerd

worden, zodat ze zichtbaar worden als leer-

producten van en voor alle leerlingen in de

klas. Dat kan variëren van een paar aanteke-

ningen op het bord die plenair besproken

worden tot schrijfopdrachten waarbij de leer-

lingen elkaars werk beoordelen. Slim en effec-

tief omgaan met die variatie en het leerpsy-

chologisch inzetten van al die leerproducten

maken deel uit van het didactische handwerk

van een mvt-docent.

De professionele groei van docenten
De ontwikkeling van dat didactische handwerk

is pas echt een meerjarenplan. Kwakernaak

bespreekt niet hoe professionaliteit van

docenten tot stand komt en welke fasen daar-

in van belang zijn. Voor beginners is profes-

sionaliteit een heel ander thema met andere

uitdagingen dan voor ervaren docenten. Voor

ons als lerarenopleiders is het belangrijk dat

de opvang en professionele ontwikkeling van

beginnende docenten op school goed geregeld

zijn.  Er is gericht personeelsbeleid op scholen

nodig om de beginnende docenten die vanuit

de opleiding (samen met stagescholen en

schoolpracticumdocenten) goed zijn voorbe-

reid op de lespraktijk in hun eerste baan op te

vangen en te begeleiden. Natuurlijk beschikken

veel scholen inmiddels over goede begeleidings-

trajecten, maar het is duidelijk dat er in de

praktijk nog veel winst kan worden geboekt

bij de opvang van beginnende docenten. De

vaardigheden die bij dit type begeleiding

horen zouden ook onderdeel moeten zijn van

de professionaliteit  van ervaren mvt-docenten. 

Onze kanttekeningen nemen uiteraard niet

weg dat we Kwakernaaks artikel met veel ple-

zier en instemming gelezen hebben. We gaan

het ook zeker inzetten als leesvoer voor onze

studenten ter bezinning op de praktijk die

hen te wachten staat. Want Kwakernaak

maakt natuurlijk wel goed zichtbaar dat taal-

didactiek een vak apart is.

Criteria voor professionaliteit: welke?

Tineke Ris

‘De definitie en interpretatie van het begrip

lerarenprofessionaliteit is een product van

een bepaalde tijd en is steeds aan verande-

ring onderhevig. Opvattingen over (leraren-)

professionaliteit zijn sociaal bepaald en

worden geconstrueerd door verschillende

actoren, zoals de leraren zelf, politici,

onderwijskundigen, ouders en verschillen-

de belangengroepen.’ (K. van Veen, Teacher’s

emotions in a context of reforms, Dissertatie

Katholieke Universiteit Nijmegen, 2003) 

In het eerste deel van zijn artikel ‘Professio-

naliteit van docenten moderne vreemde talen’

geeft Kwakernaak een uitstekend overzicht
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