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Onder de loep

Helpende zorg in het mbo

Op 14 december 2010 promoveerde Marja van Knippen-
berg aan de Universiteit van Tilburg op de dissertatie 

NEDERLANDS IN HET MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS. 
EEN CASESTUDY IN DE OPLEIDING HELPENDE ZORG. 

Het proefschrift bevestigt volledig wat we de afgelopen 
jaren hebben kunnen horen over het gebrekkige 

taalvaardigheidsonderwijs in het mbo. 
Ironisch genoeg blijft na het lezen van het proefschrift 

vooral de gedachte over dat als er één opleiding is waar 
helpende zorg is geboden, dat het mbo is. 

Nu kan bij het onderzoek de kanttekening worden ge-
plaatst dat het hier ‘slechts’ om een casestudy gaat, maar 
afgaand op eerdere publicaties vrees ik dat het onder-
zochte ROC model staat voor veel andere mbo-instellin-
gen. Wat zijn namelijk de belangrijkste bevindingen uit 
het onderzoek?
1 In tegenstelling tot een beleid dat zowel van bovenaf als 

van onderaf wordt vormgegeven, is het gevoerde taal-
beleid voornamelijk top-down gericht.

2 De eis van de instelling om op school Nederlands te 
spreken blijkt in de praktijk vooral een symptoom van 
symboolpolitiek.

3 Ondanks het belang van een doorlopend curriculum 
lopen cursisten tegen barrières op die een goede door-
stroming belemmeren.

4 Bij geïntegreerde trajecten ligt het accent te eenzijdig 
op de doelgerichte taalvaardigheid, wat ten koste gaat 
van de ontwikkeling van de algemene taalvaardigheid 
(tot eenzelfde conclusie kwam Eline Raaphorst in haar 
in 2007 gepubliceerde proefschrift).

5 Bij de invoering van geïntegreerde trajecten en taalge-
richt vakonderwijs gaat het om dusdanig ingrijpende 
veranderingen dat die alleen kans van slagen hebben als 
ze gekoppeld zijn aan een goede implementatie en een 
gedegen voorbereiding van docenten. 

Gedateerd?
Een tweede kanttekening die genoemd zou kunnen wor-
den is dat het onderzoek in 2006-2007 heeft plaatsgevon-
den en dat er sinds die tijd belangrijke veranderingen in 
het mbo hebben plaatsgevonden. Zo is met ingang van 
afgelopen schooljaar Nederlands weer als examenvak in 
het mbo opgenomen. Van Knippenberg noemt dit ook 
als een belangrijke verbetering waarmee het Nederlands 
weer een formele positie heeft gekregen binnen de kwali-
ficatie-eisen van het mbo. Maar tegelijkertijd spreekt zij 
daarbij de waarschuwing uit dat het formele curriculum 
niet doorslaggevend is voor de kwaliteit van het onder-
wijsproces. Dat zijn vooral de kennis en cognities van do-

centen. De vraag die dan meteen opdoemt is welke rol de 
initiële opleidingen daarbij spelen? 

In de aanbevelingen die aan het eind van het proefschrift 
worden gedaan zinspeelt de onderzoekster op die vraag. 
Zo moet volgens haar het onderwijs voldoende recht 
doen aan de verschillende behoeften van de meertalige 
studenten; moeten docenten beschikken over voldoende 
kwaliteiten op het terrein van tweedetaaldidactiek; moe-
ten vakdocenten bewust worden gemaakt van hun rol bij 
de taalontwikkeling van studenten; en moeten taalcom-
petenties deel uitmaken van de bekwaamheidseisen van 
docenten. Zonder dit expliciet te zeggen komen al deze 

aanbevelingen erop neer dat de inhoud en de kwaliteit 
van de lerarenopleidingen moet veranderen, maar heeft 
de promovenda dat ook zo bedoeld? Als lid van de pro-
motiecommissie had ik het voorrecht om haar die vraag 
tijdens de verdediging te kunnen stellen. Haar antwoord 
luidde bevestigend. Hora est!

Folkert Kuiken
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