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Leergang Nederlands voor het mbo
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De ondertitel van tAAltAlent luidt 
‘Nt2-leergang voor midden- en 

hoogopgeleide anderstaligen’, maar 
volgens de achterflap is de leergang 

vooral bestemd voor leerders op 
mbo-niveau. De leergang heeft tot 

doel cursisten van A2 naar B� te 
brengen, net als nederlAnds in Actie, 

dat zich uitsluitend op 
hoogopgeleide anderstaligen richt. 
In de folder van de uitgever staan 

beide leergangen dan ook 
gebroederlijk naast elkaar, met 

vrijwel hetzelfde aantal bladzijden 
voor dezelfde prijs. Het zou wel 

heel vreemd zijn als de uitgever in 
hetzelfde jaar twee concurrerende 

leergangen op de markt zou 
brengen. 

Ook	de	titels	van	de	hoofdstukken	in	
tAAltAlent	geven	duidelijk	de	secto-
ren	van	opleidingen	in	het	mbo	aan:	
verkeer	en	vervoer,	land-	en	tuin-
bouw,	zorg	en	welzijn,	horeca	en	
toerisme,	bouw	en	techniek,	mode	en	
interieur,	administratie	en	economie.	
Daarnaast	komen	meer	algemene	the-
ma’s	aan	de	orde:	familie,	sport,	de	
buurt,	media	en	communicatie,	leren	
en	werken.	De	doelgroep	van	de	leer-
gang	wordt	gevormd	door	studenten	
die	het	Staatsexamen	I	willen	afleg-
gen,	cursisten	die	het	inburgerings-
examen	(A2)	hebben	gedaan	en	hun	
Nederlands	willen	verbeteren	en	an-
derstaligen	die	buiten	Nederland	aan	
hun	taal	willen	werken.	Het	voorlich-
tingsmateriaal	vermeldt	verder	dat	de	
leergang	zich	richt	op	de	vergroting	
van	diverse	(praktische)	vaardigheden,	
dat	in	elk	hoofdstuk	grammatica	
wordt	aangeboden,	er	veel	aandacht	is	
voor	de	uitbreiding	van	de	woorden-
schat	en	dat	er	ruimte	is	voor	cultuur.	
En	uit	het	voorwoord	bij	de	leergang	
maken	we	op	dat	de	auteurs	zijn	uit-
gegaan	van	de	meest	recente	visie	op	
taalleren.	

Dat	klinkt	allemaal	veelbelovend.	
Maar	in	hoeverre	zijn	de	auteurs	er	
inderdaad	in	geslaagd	om	die	combi-
natie	van	uitgangspunten	samen	te	
ballen	tot	een	aantrekkelijke	uitwer-
king	voor	de	cursist?	Die	vraag	zal	ik	
exemplarisch	beantwoorden	aan	de	
hand	van	de	bespreking	van	één	
hoofdstuk.	Ik	heb	daarvoor	hoofdstuk	
4	gekozen,	dat	min	of	meer	het	mid-
den	houdt	tussen	een	algemeen	en	
een	beroepsgericht	thema:	media	en	
communicatie.	Ik	beperk	me	daarbij	
tot	de	leerstof	die	in	het	boek	is	opge-

nomen	en	structureer	mijn	bespreking	
aan	de	hand	van	enkele	punten	waar-
mee	de	auteurs	en	de	uitgever	de	
leergang	in	de	markt	hebben	gezet.

Visie op taalleren
In	hoeverre	weerspiegelt	de	leergang	
recente	visies	op	taalleren?

De	auteurs	laten	weten	dat	‘het	
boek	is	gemaakt	voor	communicatief,	
interactief	en	taakgericht	onderwijs,	
waarbij	samenwerkend leren, Focus 
on Form	en	het	gebruiken van strate-
gieën	belangrijke	aspecten	zijn’.	Dat	is	
een	hele	mondvol,	waarbij	inderdaad	
een	aantal	van	de	huidige	inzichten	
betreffende	taalleren	in	één	zin	wor-
den	genoemd.	Vervolgens	is	het	de	
vraag	in	hoeverre	dit	heeft	geresul-
teerd	in	een	weloverwogen	eclectisch	
geheel	dan	wel	in	een	allegaartje	van	
bij	elkaar	samengeraapte	ideeën.	

	
Naar	mijn	idee	zijn	de	auteurs	er	uit-
stekend	in	geslaagd	om	een	leergang	
samen	te	stellen	waarin	communica-
tief, interactief	en	samenwerkend le-
ren	centraal	staan.	De	leerders	worden	
in	veel	opdrachten	direct	aangespro-
ken	(‘Welke	media	gebruik	jij	wel	
eens?	Ga	je	wel	eens	naar	de	biblio-
theek’,	etc.),	ze	worden	uitgenodigd	
om	met	medecursisten	in	interactie	te	
gaan	(‘Stel	de	volgende	vragen	aan	
een	medecursist’)	en	om	met	anderen	
samen	te	werken	(‘Bespreek	samen	de	
antwoorden…,	Zoek	samen	met	een	
medecursist...,	Maak	met	een	mede-
cursist…’).	

Bij	de	invulling	van	taakgericht on-
derwijs,	Focus on Form	en	het	gebrui-
ken van strategieën	zijn	wel	enkele	
kanttekeningen	te	plaatsen.	Door	in	
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ieder	hoofdstuk	een	onderverdeling	te	
maken	in	‘voorbereiden’,	‘uitvoeren’	
en	‘oefenen’	lijkt	het	alsof	de	leerstof	
in	taken	is	georganiseerd,	maar	het	is	
niet	duidelijk	welke	taken	dit	zijn	en	
waar	deze	beginnen	en	ophouden.	Zo	
moeten	de	cursisten	in	hoofdstuk	4	
bij	het	onderdeel	‘uitvoeren’	eerst	een	
goede	titel	zoeken	bij	de	beschrijving	
van	vier	films	(opdracht	8),	waarna	ze	
in	opdracht	9	een	aantal	zinnen	moe-
ten	nazeggen	(‘En	hoe	vond	jij	de	
film?	–	Ik	vond	de	film	goed’)	om	
vervolgens	aan	te	geven	welke	van	de	
vier	films	ze	graag	zouden	willen	zien	
en	welke	niet	(opdracht	10).	Dat	lijkt	
me	inderdaad	een	taaltaak	die	veel	
cursisten	regelmatig	tegenkomen.	

Maar	dan	gaat	het	onderdeel	‘uit-
voeren’	door	met	het	luisteren	naar	
een	interview	over	marketing	en	
communicatie	waarover	de	cursisten	
begripsvragen	moeten	beantwoorden	
(opdracht	11),	gevolgd	door	een	oefe-
ning	waarin	ze	het	juiste	voorzetsel	
moeten	invullen	(opdracht	12).	Daar-
na	volgen	nog	acht	uiteenlopende	op-
drachten	(waaronder	een	woorden-
schat-	en	grammaticaoefening,	een	
nieuwe	luistertekst	en	het	schrijven	
van	een	e-mail)	voordat	het	onderdeel	
‘oefenen’	begint.	De	cursisten	krijgen	
op	die	manier	wel	veel	afwisseling	en	
variatie	aangeboden,	maar	ik	zou	zo’n	
leergang	niet	taakgericht	willen	noe-
men.	

Ook	naar	het	gebruik	van	taalleer-
strategieën	is	het	even	zoeken.	Voor-
afgaand	aan	een	interview	met	Wim	
de	Vries	krijgen	de	leerders	de	woor-
den	communicatiemiddel,	prepaid,	
beltegoed,	sms’en,	bereikbaar en	
abonnement aangeboden	aan	de	hand	

waarvan	ze	het	thema	van	het	inter-
view	moeten	bepalen.	Op	die	manier	
leren	de	cursisten	goed	gebruik	te	
maken	van	hun	eventuele	voorkennis,	
maar	een	dergelijk	strategiegebruik	zit	
nogal	in	de	opdrachten	verborgen	en	
de	cursisten	zouden	naar	mijn	idee	op	
een	veel	explicietere	manier	op	het	
belang	daarvan	kunnen	worden	ge-
wezen.

Focus on form
In	hoeverre	besteedt	de	leergang	aan-
dacht	aan	Focus	on	Form?

De	folder	van	de	uitgever	vermeldt	
dat	in tAAltAlent	de	grammatica	op	
twee	niveaus	aan	bod	komt:	op	
woord-	en	op	zinsniveau.	De	vraag	
die	dit	meteen	bij	mij	oproept	is:	
waarom	niet	op	tekstniveau?	Zoals	
bekend	gaat	de	keuze	voor	een	be-
paalde	vorm	vaak	over	het	zinsniveau	
heen,	denk	aan	alledaagse	voorbeel-
den	als	‘Jan	laat	zijn	hond	uit.	Dat	
doet	hij	iedere	dag’.	En	hoewel	de	
term	misschien	anders	doet	vermoe-
den,	gaat	het	bij	Focus	on	Form	niet	
alleen	om	de	taalvorm,	maar	ook	om	
de	betekenis	en	het	gebruik	van	be-
paalde	structuren.	

Hoofdstuk	4	bevat	twee	grammati-
cale	kaders:	over	voorzetsels	en	over	
de	samengestelde zin.	Twee	lastige	
onderwerpen	in	het	Nederlands,	maar	
de	informatie	die	de	cursisten	hier-
over	krijgen	is	nogal	beperkt.	‘Het	
voorzetsel	kan	de	positie	van	een	ding	
of	persoon	aangeven’,	zo	lezen	we,	
gevolgd	door	een	aantal	voorbeelden.	
Daarna:	‘Soms	moet	je	het	voorzetsel	
in	combinatie	met	het	zelfstandig	
naamwoord	gewoon	uit	je	hoofd	le-
ren’.	Dat	mag	zo	zijn,	maar	waarom	

dan	beginnen	met	voorbeelden	van	
tijd	(‘in	2012,	op	maandag,	om	elf	
uur’)	als	daarboven	alleen	van	positie	
is	gesproken?	Vervolgens	moeten	de	
cursisten	alle	voorzetsels	in	een	tekst	
onderstrepen	en	krijgen	ze	een	invul-
oefening.	Daarin	gaat	het	niet	alleen	
om	de	voorzetsels	in,	op,	om,	naar	en	
bij	die	in	het	kader	zijn	aangeboden,	
maar	ook	om	voor,	over,	uit, van	en	
door.	Hoe	krijgen	de	leerders	nu	
door	wanneer	ze	welk	voorzetsel	
moeten	gebruiken?	

Bij	de	samengestelde zin	leren	de	
cursisten	dat	zij	door	middel	van	want	
twee	hoofdzinnen	kunnen	verbinden	
(‘Ik	ga	naar	huis,	want	ik	ben	ziek’)	
en	met	omdat	een	hoofd-	en	bijzin	
(‘Ik	ga	naar	huis,	omdat	ik	ziek	ben’)	
en	wat	dat	in	beide	gevallen	voor	de	
plaats	van	de	persoonsvorm	betekent.	
Maar	ook	hier	geen	woord	over	het	
eventuele	verschil	in	betekenis	tussen	
want	en	omdat	of	over	het	verschil	in	
gebruik	ervan.	Enkel	nogal	drill-ach-
tige	oefeningen	waarbij	zinnen	met	
omdat	moeten	worden	aangevuld.

Woordenschat
In	hoeverre	wordt	aandacht	besteed	
aan	de	uitbreiding	van	de	woorden-
schat?

Ik	telde	in	de	teksten	van	hoofdstuk	
4	in	totaal	49	vetgedrukte	woorden	
die	ik	als	doelwoorden	beschouw.	
Aannemend	dat	dit	aantal	representa-
tief	is	voor	de	andere	hoofdstukken	in	
het	boek	leren	de	cursisten	er	zo’n	
600	woorden	bij.	Of	dat	aantal	vol-
doende	is	om	van	A2	naar	B1	te	ko-
men	is	de	vraag.	De	woorden	worden	
wel	regelmatig	herhaald	en	in	het	
boek	zijn	in	hoofdstuk	4	zeven	op-
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drachten	opgenomen	die	expliciet	
woordenschatkennis	oefenen,	varië-
rend	van	verdeling	in	lettergrepen	en	
spelling	tot	aan	betekenisverwerving.	
Sommige	oefeningen	zijn	geslaagder	
dan	andere.	Zo	zijn	in	een	oefening	
waarbij	de	cursisten	ontbrekende	let-
ters	in	een	woord	moeten	invullen,	
ook	sommige	klinkers	gegeven,	ter-
wijl	medeklinkers	veel	informatiever	
zijn	om	het	juiste	woord	te	achterha-
len	(iedereen	die	wel	eens	naar	twee 
voor twAAlf	kijkt,	weet	dat).	Het	is	
wel	heel	goed	dat	in	elk	hoofdstuk	
een	opdracht	is	opgenomen	die	de	
cursisten	aanmoedigt	om	zelf	nieuwe	
woorden	te	leren.	In	hoofdstuk	4	is	
dat	het	lezen	van	een	artikel	in	een	
krant	of	tijdschrift	waarbij	de	beteke-
nis	van	alle	onbekende	woorden	
moeten	worden	opgezocht	en	opge-
schreven.	Zinvol,	althans	voor	zover	
dit	nuttige	woorden	voor	de	cursisten	
zijn.	Want	een	dergelijk	artikel	bevat	
ook	altijd	wel	enkele	onbekende,	
weinig	frequente	woorden	die	voor	
veel	cursisten	irrelevant	zijn.	Hier	en	
daar	hadden	sommige	opdrachten	
daarom	nog	wel	iets	scherper	gefor-
muleerd	mogen	worden.

Cultuur
In	hoeverre	besteedt	de	leergang	aan-
dacht	aan cultuur?

Elk	hoofdstuk	begint	met	een	tekst	
onder	de	kop	‘Mag	ik	me	even	voor-
stellen?’,	waarin	een	onderdeel	van	de	
Nederlandse	samenleving	wordt	be-
licht.	In	hoofdstuk	4	is	dat	Marjon	de	
Boer	die	vertelt	over	haar	werk	in	een	
bibliotheek	en	daarmee	het	thema	

‘media	en	communicatie’	inleidt.	In	
de	daarop	volgende	opdrachten	wordt	
cursisten	gevraagd	hier	en	daar	een	
vergelijking	te	maken	met	de	situatie	
in	hun	land	van	herkomst.	Ik	was	wel	
verbaasd	om	in	de	inleidende	tekst	bij	
hoofdstuk	4	te	lezen	dat	Harry	Mu-
lisch	behalve	als	schrijver	ook	als	jour-
nalist	bekendheid	genoot	en	dat	men-
sen	tegenwoordig	vaak	een	boek	op	
hun	telefoon	lezen.	Beide	uitspraken	
zijn	naar	mijn	idee	niet	volledig	juist	
en	in	ieder	geval	weinig	relevant.

Aansluiting bij de doelgroep
In	hoeverre	sluit	het	materiaal	aan	bij	
de	doelgroep?

Zoals	ik	al	aan	het	begin	van	deze	
bespreking	aangaf	is	tAAltAlent	
vooral	een	leergang	die	zich	op	leer-
ders	met	een	mbo-niveau	richt.	De	
praktische	vaardigheden	die	de	cursis-
ten	krijgen	aangeleerd	hebben	ook	
vooral	op	dat	niveau	betrekking,	zoals	
het	begrijpen	van	informatie	over	de	
groensector,	gesprekken	voeren	over	
het	werken	in	de	zorg,	het	opstellen	
van	een	cv,	het	schrijven	van	een	sol-
licitatiebrief	en	het	kiezen	van	een	
studie.	Het	materiaal	lijkt	me	vooral	
geschikt	voor	gebruik	in	cursussen	in	
Nederland,	al	wordt	de	leergang	ook	
aangeprezen	voor	anderstaligen	die	in	
het	buitenland	aan	hun	Nederlands	
willen	werken.	Voor	zover	dat	in	
groepsverband	gebeurt,	gaat	dat	mis-
schien	nog	wel	op,	maar	niet	voor	
leerders	die	het	boek	in	hun	eentje	
doornemen,	omdat	het	juist	bij	veel	
opdrachten	gaat	om	interactie	tussen	
leerders	en	samenwerkend	leren.

Kortom
Al	met	al	betekent tAAltAlent	een	
interessante	aanwinst	voor	Nt2-leer-
ders	op	mbo-niveau	die	hun	vaardig-
heid	in	het	Nederlands	willen	vergro-
ten	van	A2	naar	B1.	De	leergang	bevat	
veel	variatie	en	afwisseling,	zowel	in	
onderwerpen,	teksten	en	oefen-
materiaal.	De	manier	waarop	in	de	
leergang	principes	van	taakgericht	on-
derwijs	en	Focus	on	Form	zijn	uitge-
werkt	is	minder	sterk.	En	het	is	de	
vraag	of	het	aantal	doelwoorden	dat	in	
de	leergang	wordt	aangeboden	vol-
doende	is,	maar	de	auteurs	compense-
ren	dit	door	de	cursisten	aan	te	moedi-
gen	om	buiten	de	les	om	nieuwe	
woorden	aan	te	leren.	Het	accent	ligt	
in tAAltAlent	vooral	op	interactie	en	
samenwerkend	leren.	Dit	is	voor	de	
doelgroep	een	aantrekkelijke	mix	met	
veel	aandacht	voor	praktische	vaardig-
heden	die	de	gebruikers	van	dit	boek	
in	hun	studie	en	beroep	nodig	hebben.	
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