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8 Voorwoord

‘Mijn hoofd zit  vol’

Deelnemers die geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

volgen, leren een vak in een tweede taal, terwijl zij zich tegelijkertijd de 

Nederlandse taal eigen maken. Het lijkt vanzelfsprekend om het onder-

wijs voor volwassen allochtone deelnemers op deze wijze in te richten. 

Vakonderwijs en tweede-taalonderwijs kunnen elkaar met deze aanpak 

versterken. Via een vakopleiding bereiden de deelnemers zich voor op de 

stap naar de arbeidsmarkt. Tweede-taalonderwijs is niet alleen een doel 

op zich, maar ook een middel om vakinhoud te verwerven. 

Uit een lesobservatie blijkt dat de praktijk weerbarstiger is.

Het einde van de les nadert. De vakdocent heeft veel moeite gedaan om 

de lastige vakinhoud uit te leggen, in Nederlands dat begrijpelijk is voor 

de beginnende tweede-taalleerders in zijn klas. Hij heeft zijn verhaal 

steeds onderbroken om de betekenis uit te leggen van de woorden die hij 

gebruikt. Het bord achter hem staat inmiddels vol woorden en begrippen. 

‘Jullie zijn zeker wel murw?’ vraagt hij aan de klas. En dan: ‘Weten jullie 

wat murw betekent?’. Hij draait zich om, zoekt een leeg plekje op het 

bord en schrijft “murw” op het bord. Vervolgens kijkt hij vragend de klas 

in. Een deelneemster weet precies wat de docent bedoelt. Lachend zegt 

ze: ‘Jij praten, praten, mijn hoofd zit vol.’

Dit voorbeeld laat zien met welke problemen vakdocenten in de praktijk 

te maken hebben. 

In de voorliggende studie is onderzocht hoe docenten de didactische 

uitgangspunten voor geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

in het onderwijsproces toepassen. Een woord van dank gaat dan ook op 

de eerste plaats uit naar de vakdocenten en tweede-taaldocenten van het 

ROC van Amsterdam die hun medewerking aan het onderzoek hebben 

verleend. Zonder hen was het onmogelijk geweest om dit onderzoek uit 

te voeren. Bijna iedereen die ik heb benaderd om een enquête in te vullen 

heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. Ik ben veel dank verschuldigd aan 
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9Voorwoord

Tinelot, Th ijs, Martha, Vera, Alexander, Jan, Marjanne, Anita, Marleen, 

Aletta, Aad, Mohamed, Coby, Ditte, Hans, Maarten, Inez, Joke, Janine, 

Leny, Lukie, Henri, Rob, Miriam, René, Tanja en Wim. Ik heb hen 

mogen interviewen over hun aanpak van de lessen of zij hebben mij toe-

gestaan om hun lessen te observeren. Mijn dank gaat uit naar  Annelies 

Kappers en Willy Loeff en die mij hebben geholpen om de enquête voor 

het onderzoek onder de docenten te ontwerpen.

Ook wil ik de mensen bedanken die mij hebben geholpen bij het verza-

melen van de resultaatgegevens van de deelnemers aan het geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs op het ROC van Amsterdam. 

Tonny Stuit heeft mij met raad en daad bijgestaan. Karin Proos heeft 

ontwerpen gemaakt voor queries uit de deelnemersadministratie en 

Mieke Koeman heeft mij daarin wegwijs gemaakt. De mentoren van 

de deelnemers waren bereid om rapporten in te vullen, waaruit ik kon 

opmaken welke mensen betaald werk of een stage hebben verworven en 

welke mensen betaald werk hebben behouden. Adri Compe heeft uit de 

deelnemersadministratie overzichten gemaakt van de deelnemers die het 

MBO-diploma hebben behaald.  

Graag wil ik Marieke Heerkens en Karin Olofsen bedanken. In het 

kader van hun studie communicatie aan de Hogeschool INHOLLAND 

liepen zij stage en onderzochten zij hoe de deelnemers zelf denken over 

de opbrengst die geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs voor 

hen heeft.    

 

Ook ben ik Inge Polak, Mathieu van Deventer, Gerhard te Voortwis en 

Anne Postma erkentelijk. Hen heb ik mogen interviewen over de periode 

die ik als de voorgeschiedenis beschouw van het geintegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs in Amsterdam.  

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn beide promotores voor hun 

deskundige en stimulerende begeleiding. Prof. dr. René Appel heeft 
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10 Voorwoord

mij er vanaf het begin van overtuigd dat ik erin zou slagen om mijn 

onderzoek tot een goed einde te brengen. Hij was altijd duidelijk in 

zijn kritiek, maar ik ging na elke afspraak naar huis met het idee dat 

ik vorderingen maakte. Ik had niet zonder zijn hulp gekund bij het 

afbakenen en structureren van het onderzoek. Hij heeft mij geleerd een 

wetenschappelijke studie te schrijven zonder mijn ambitie op te geven 

om een tekst te maken die aantrekkelijk is voor mensen uit de praktijk. 

Dr. Rob Schoonen heeft mij begeleid bij de methodische aspecten van 

mijn onderzoek. Van hem heb ik veel geleerd over de toepassing van 

statistische toetsen. Zijn gedetailleerde commentaar heeft geleid tot veel 

verbeteringen van mijn conceptteksten. 

Mijn dank gaat uit naar Celia Berkers, Simon Verhallen en Ankie 

Verlaan voor het meelezen en hun adviezen. Wim Amerongen en 

Ruben Acohen hebben de eindredactie van de teksten voor hun 

rekening genomen. 

Tenslotte bedank ik mijn ouders. In een tijd waarin het nog niet gebrui-

kelijk was voor meisjes uit de arbeidersklasse om naar de universiteit te 

gaan, hebben ze mij laten studeren. Daarmee hebben ze de basis gelegd 

voor mijn verdere ontwikkeling.  
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Inleiding 13Hoofdstuk  1

Tot voor kort werd in het debat in Nederland over de inburgering van 

allochtonen de nadruk gelegd op het belang van de beheersing van het 

Nederlands. Mensen uit allochtone bevolkingsgroepen moeten Neder-

lands leren om succesvol in de samenleving te kunnen integreren. Daar-

van is heel Nederland overtuigd: van de minister tot de man (en vrouw) 

in de straat. De betrokkenen zelf - mensen die niet in Nederland geboren 

en getogen zijn en voor wie het Nederlands niet de moedertaal, maar de 

tweede taal is - zijn zich bewust van de noodzaak om Nederlands te leren. 

Ook het zich eigen maken van kennis over de Nederlandse samenleving 

- met bijbehorende normen en waarden - wordt in dit debat beschouwd 

als essentieel onderdeel van de inburgering. Dat het verwerven van een 

plek op de arbeidsmarkt ook een vereiste is voor succesvolle integratie, 

kreeg veel minder aandacht. Mensen die in Nederland komen wonen, 

moeten zich meestal terdege op de stap naar de arbeidsmarkt voorberei-

den. Toch was “eerst maar eens Nederlands leren en dan verder zien” een 

motto dat vaak werd gehoord en dat mensen afhield van de ontwikkeling 

van perspectieven op een baan. Dat dit uitgangspunt aan het verschuiven 

is, blijkt uit de Wet Inburgering (WI) van 2007 en uit de eisen die voor 

het inburgeringsexamen zijn geformuleerd (Regeling inburgering, 2006). 

In dit examen moeten mensen aantonen dat zij de Nederlandse taal in 

voor hen cruciale praktijksituaties kunnen toepassen. Werk is een van de 

domeinen waaraan deze praktijksituaties zijn ontleend. 

In het volwassenenonderwijs in Nederland is er sinds de jaren tachtig van 

de vorige eeuw aandacht voor de positie op de arbeidsmarkt van mensen 

uit allochtone bevolkingsgroepen en voor de noodzaak om vakscholing 

en beroepsopleidingen voor hen toegankelijk te maken. Sinds het jaar 

2000 wordt op Regionale Opleidingen Centra in Nederland (ROC’s) 

geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs aangeboden. In deze 

studie wordt dit onderwijs geëvalueerd, met name zoals het op het ROC 

van Amsterdam wordt uitgevoerd. De programma’s van geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs zijn bestemd voor volwassenen 

die in hun land van herkomst geen beroep hebben geleerd waarmee zij 

in Nederland aan de slag kunnen komen en die via een MBO-opleiding 
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14 InleidingHoofdstuk  1

in Nederland hun positie op de arbeidsmarkt zouden kunnen verbeteren. 

Voor dit onderwijs is kenmerkend dat deelnemers de Nederlandse taal 

leren èn tegelijkertijd worden geschoold in beroepsvaardigheden. De 

tweede-taaldocenten werken op basis van de taaldidactische opvatting dat 

deelnemers beter en sneller Nederlands leren, als zij in de tweede-taalles 

bezig zijn met inhoud die hen interesseert en voor hen van essentieel 

belang is. In geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs vormt 

het beroep waarvoor de deelnemers worden opgeleid de bron voor de 

betekenisvolle inhoud van de tweede-taallessen: de tweede-taaldocenten 

ontlenen de inhoud voor hun lessen grotendeels aan het beroep waarvoor 

de deelnemers worden opgeleid. De deelnemers leren het beroep via 

vakonderwijs dat in hun tweede taal wordt gegeven. 

De ROC’s in Nederland, waar geïntegreerd tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs wordt georganiseerd, zijn sinds een aantal jaren actief bezig 

met het vernieuwen van het onderwijs. Maar de ontwikkeling van deze 

onderwijsvernieuwingen wordt op de ROC’s nog weinig ondersteund 

door middel van wetenschappelijk onderzoek. Met de voorliggende 

evaluatiestudie wordt beoogd om hier verandering in te brengen.  

Met de start van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs op 

het ROC van Amsterdam, dat de naam Werk & Opleiding (W&O) kreeg, 

werden het aanbod en de didactische aanpak van zowel het tweede-

taalonderwijs als van een aantal beroepsopleidingen vernieuwd. Deze 

vernieuwing was divers en veelomvattend, omdat verschillende teams 

er een rol in gingen vervullen. Vakdocenten uit beroepsopleidingen van 

meerdere werkmaatschappijen gingen samen met tweede-taaldocenten 

van de werkmaatschappij volwassenenonderwijs geïntegreerde program-

ma’s verzorgen, waardoor er een spreiding van betrokkenheid over het 

ROC van Amsterdam ontstond. De voorliggende studie wordt gericht 

op de brede groep docenten die bij de innovatie betrokken was. Er wordt 

beoogd om geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs vanuit 

verschillende perspectieven te evalueren, zoals opvattingen van docenten 

en deelnemers (via enquête en interviews), observatie van lessen en 

uitstroomgegevens over deelnemers en behaalde diploma’s. 
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De studie is als volgt opgebouwd. 

Toen de geïntegreerde programma’s op de ROC’s in Nederland gestalte 

kregen, waren bepaalde theoretische opvattingen over tweede-taalver-

werving en over tweetaligheid die in het Angelsaksisch taalgebied zijn 

ontwikkeld, gemeengoed. Er kan worden aangenomen dat deze opvattin-

gen mede hebben bijgedragen aan de manier waarop aan de programma’s 

inhoud is gegeven. Volgens Snow (1993) vormen deze theorieën vaak 

de legitimering om tweede-taalonderwijs en vakinhoud te integreren. 

Hoofdstuk 2 opent in paragraaf 2.1 met een beschrijving in hoofdlijnen 

van genoemde theoretische pijlers van geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakinhoudelijk onderwijs. Hierbij gaat het vooral om het geven van 

een schets van de theoretische context van de programma’s en niet om 

een uitputtende weergave ten behoeve van empirische toetsing van deze 

theorieën. Vervolgens wordt in paragraaf 2.1 de programmatische basis 

van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs 

geschetst die zijn wortels ook in het Angelsaksisch taalgebied heeft.

In de paragrafen 2.2 tot en met 2.5 worden drie toepassingen van inte-

gratie van tweede-taalonderwijs en vakinhoud in Nederland beschreven. 

Voor de beschrijving is de indeling van Brinton, Snow & Wesche (1989) 

benut, die een onderscheid maken tussen gekoppeld tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs, thematisch tweede-taalonderwijs en afgeschermd 

vakonderwijs. Vanuit deze modellen zijn er parallellen te trekken naar 

de Nederlandse situatie en dat is de reden waarom de kaders voor de 

beschrijving van toepassingen in Nederland voor een groot deel ontleend 

zijn aan de Angelsaksische literatuur. Voor zover er aspecten zijn die als 

specifi ek voor de Nederlandse situatie kunnen worden beschouwd, zijn er 

ook andere bronnen van uiteenlopende aard gebruikt. De cursussen van 

Nederlands op de Werkvloer bijvoorbeeld onderscheiden zich van gekop-

peld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in de Verenigde Staten en 

Canada, omdat Nederlands op de Werkvloer in opdracht van bedrijven en 

arbeidsbureaus is ontwikkeld ten behoeve van werknemers. Gekoppeld 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs binnen de MBO-opleidingen in 

Nederland wordt vooral aan werkzoekende volwassenen aangeboden 
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en bouwt voort op de ervaringen met de cursussen van Nederlands op 

de Werkvloer. Samenwerkende ministeries en gemeenten in Nederland 

hebben, ten behoeve van de inburgering van allochtonen die voor 1998 

naar Nederland zijn gekomen, een inhoudelijke visie op de didactiek 

van tweede-taalonderwijs voorgeschreven die de ontwikkeling van het 

thematisch tweede-taalonderwijs in Nederland heeft gestimuleerd. Het 

afgeschermde vakonderwijs staat volgens Hajer (1996) in Nederland 

als organisatievorm het dichtst bij het reguliere vakonderwijs in het 

voortgezet onderwijs waar de didactische aanpak gericht is op verbetering 

van de kwaliteit van het onderwijs aan meertalige klassen. In navolging 

van Hajer, Meestringa & Miedema (2000) wordt het model van het 

afschermde vakonderwijs voor de Nederlandse situatie in de voorliggende 

studie aangeduid met de term taalgericht vakonderwijs. 

Ook goedgedocumenteerde beschrijvingen van successen van geïnte-

greerde programma’s maken deel uit van de legitimering om tweede-

taalonderwijs met vakinhoud te integreren. In paragraaf 2.6 wordt 

het empirisch onderzoek behandeld naar de eff ectiviteit van dergelijke 

programma’s. Dit onderzoek is vooral in het Angelsaksisch taalgebied 

uitgevoerd. Er worden geen afzonderlijke studies besproken, maar bron-

nen die een overzicht geven van de vele studies die zijn uitgevoerd. Naast 

onderzoek naar geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk 

onderwijs in het primair, secondair en tertiair onderwijs in de Verenigde 

Staten en Canada wordt een geheel andere bron besproken, de Workplace 

Literacy projecten in bedrijven.

De probleemstellingen voor het onderhavige evaluatie-onderzoek zijn 

geformuleerd op basis van de theoretische veronderstellingen van de 

(taal)didactiek van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs, de 

toepassingen ervan in Nederland en de stand van het empirisch onder-

zoek in het Angelsaksische taalgebied. Deze probleemstellingen worden 

belicht in paragraaf 2.7. 

Om de probleemstellingen tot specifi eke onderzoeksvragen uit te 

kunnen werken, is in hoofdstuk 3 een beschrijving gemaakt van W&O 

op het ROC van Amsterdam. Paragraaf 3.1 bevat een schets van het 
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volwassenenonderwijs in Amsterdam in de jaren tachtig en negentig 

van de vorige eeuw, dat als voorloper van W&O kan worden beschouwd. 

Ook wordt in deze paragraaf de ontwikkeling van W&O behandeld: 

enkele kleine experimenten waarmee is gestart zijn uitgegroeid tot een 

innovatief onderwijsaanbod op het ROC van Amsterdam. In paragraaf 

3.2 komen verschillende aspecten aan de orde van W&O als gekoppeld 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. Eerst wordt de diversiteit van de 

programma’s (3.2.1) beschreven. Omdat het management van het ROC 

van Amsterdam geen didactisch concept heeft voorgeschreven voor de 

geïntegreerde programma’s, is in paragraaf 3.2.2 ten behoeve van de 

evaluatie een referentiekader geformuleerd dat uitgaat van kenmerken van 

eff ectief didactisch handelen. Voor het opstellen van dit referentiekader 

zijn de bronnen benut die ook voor hoofdstuk 2 zijn gebruikt. In 3.2.3 

wordt de situatie geschetst waarin tweede-taaldocenten en vakdocenten 

op het ROC van Amsterdam met elkaar samenwerken. Het management 

van het ROC van Amsterdam heeft de opdracht tot samenwerking 

gegeven, maar tweede-taaldocenten en vakdocenten moeten deze vanuit 

verschillende werkmaatschappijen en onder aansturing van verschillende 

opleidingsmanagers gestalte geven. In 3.2.4 wordt behandeld waaruit de 

beoogde opbrengst van W&O voor de deelnemers bestaat, die door het 

management van het ROC van Amsterdam is geformuleerd: het verwer-

ven van een baan en het behalen van een MBO-diploma. Paragraaf 3.2 

wordt afgesloten met enkele kenmerken van de deelnemers bij wie het 

onderzoek is uitgevoerd (3.2.5). Paragraaf 3.3 bevat een samenvatting 

van hoofdstuk 3.

In hoofdstuk 4 is in paragraaf 4.1 beargumenteerd waarom is gekozen 

voor een descriptieve evaluatiestudie. Paragraaf 4.2 bevat de eenentwintig 

onderzoeksvragen die voor het onderzoek zijn geformuleerd. In paragraaf 

4.3 is uiteengezet hoe de dataverzameling is opgezet. In paragraaf 4.4 

worden databewerking en -analyse belicht. 

De hoofdstukken 5, 6 en 7 bevatten de resultaten van het onderzoek. 

Hoofdstuk 5 heeft betrekking op de eerste probleemstelling: Hoe werkt de 

integratie van tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in het onderwijsproces? 
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Deze probleemstelling betreft de toepassing van didactische uitgangs-

punten voor geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs door 

de docenten. In paragraaf 5.1 komt aan bod of tweede-taaldocenten van 

W&O de inhoud voor hun lessen aan het vakonderwijs ontlenen. Para-

graaf 5.2 gaat over het tweede-taalonderwijs in de vaklessen van W&O. 

In de paragrafen 5.3 en 5.4 staat centraal of tweede-taaldocenten en 

vakdocenten twee didactische kenmerken van geïntegreerd tweede-taal-

onderwijs en vakonderwijs toepassen: het stimuleren van de deelnemers 

tot actief taalgebruik en het praktisch en concreet inrichten van de lessen. 

In paragraaf 5.5 wordt behandeld of tweede-taaldocenten en vakdocenten 

de deelnemers leren om over de lesstof na te denken en om leerstrategieën 

en leesstrategieën toe te passen. Paragraaf 5.6 handelt over de verhouding 

tussen de praktijkgerichte en de diplomagerichte doelstelling van W&O. 

In paragraaf 5.7 wordt een belangrijke voorwaarde voor geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs belicht: de samenwerking tussen 

tweede-taaldocenten en vakdocenten. In paragraaf 5.8 worden de conclu-

sies uit de voorafgaande paragrafen samengevat. 

De tweede en de derde probleemstelling betreff en de opbrengst van 

geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs voor de deelnemers. 

Hoofdstuk 6 heeft betrekking op de tweede probleemstelling: Wat zijn de 

resultaten voor de deelnemers? Omdat de resultaten alleen geïnterpreteerd 

kunnen worden als deze met de resultaten van andere programma’s 

worden vergeleken, worden in paragraaf 6.1 eerst de programma’s be-

schreven waarmee de vergelijking is gemaakt. In paragraaf 6.2 komt aan 

bod hoeveel deelnemers van W&O de programma’s hebben afgerond. In 

paragraaf 6.3 wordt behandeld of de deelnemers na afronding van W&O 

betaald werk of een onbetaalde stage hebben gevonden en of zij doorgaan 

met de beroepsopleiding die zij tijdens hun programma bij W&O zijn ge-

start. Of kenmerken van de deelnemers samenhangen met de doorstroom 

naar een baan dan wel een stage, wordt in paragraaf 6.4 belicht. Paragraaf 

6.5 behandelt de loopbaan van de deelnemers tijdens hun MBO-oplei-

ding: slagen zij erin betaald werk te behouden of vanuit een stage naar een 

betaalde baan over te stappen? In paragraaf 6.6 wordt beschreven hoeveel 
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deelnemers die tijdens het onderzoek met een programma van W&O zijn 

gestart hun MBO-diploma behalen. Paragraaf 6.7 bevat een samenvatting 

van de conclusies die in de voorafgaande paragrafen zijn getrokken. 

De resultaten met betrekking tot de derde probleemstelling komen in 

hoofdstuk 7 aan de orde. Deze probleemstelling luidt: Vinden de deelne-

mers dat zij voldoende voor de arbeidsmarkt zijn toegerust? In paragraaf 7.1 

wordt belicht of de deelnemers van mening zijn dat ze het vak dat ze op 

school hebben geleerd in de praktijk kunnen toepassen. Of de deelnemers 

vinden dat ze voldoende Nederlands beheersen om op de werkvloer te 

kunnen communiceren, wordt in paragraaf 7.2 behandeld. Paragraaf 

7.3 gaat over de leerwensen van de deelnemers. Paragraaf 7.4 bevat de 

conclusies van hoofdstuk 7.

In hoofdstuk 8 worden in de paragrafen 8.1, 8.2 en 8.3 de conclusies 

belicht die op basis van het onderzoek naar de drie probleemstellingen 

getrokken kunnen worden. Voortbouwend op deze conclusies zijn aanbe-

velingen geformuleerd. De voorliggende evaluatiestudie staat midden in 

de onderwijspraktijk en daarmee ook midden in de actualiteit van wetten 

en regels waarmee de onderwijspraktijk te maken heeft. In paragraaf 

8.4 wordt aandacht besteed aan twee recente ontwikkelingen die van 

belang zijn voor de wijze waarop geïntegreerd tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs in de nabije toekomst gestalte kan krijgen: de invoering van 

de Wet Inburgering (WI) met ingang van 2007 en de invoering van het 

competentiegerichte beroepsonderwijs binnen de ROC’s in Nederland. 

In de onderhavige evaluatiestudie worden de aanbevelingen over het 

inrichten van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs voor al-

lochtonen verbonden met de opbrengst die dit onderwijs kan hebben voor 

hun positie op de arbeidsmarkt. Daarbij is gekeken naar doelen en didac-

tische aanpak van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs en 

de rol van tweede-taaldocenten en vakdocenten daarin. Daarmee worden 

uitspraken gedaan over de mogelijkheden die de ROC’s in Nederland 

kunnen benutten om deelnemers uit allochtone bevolkingsgroepen te 

ondersteunen bij hun integratie in de Nederlandse samenleving. 
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De didactiek van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk 

onderwijs is gebaseerd op de veronderstelling dat tweede-taalverwerving 

en kennisverwerving elkaar kunnen versterken. Daarbij is tweede-taalon-

derwijs niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om vakinhoud 

te verwerven. Deze veronderstelling gaat uit van de didactische opvatting 

dat in het tweede-taalonderwijs inhoud centraal gesteld moet worden die 

voor deelnemers begrijpelijk èn relevant is. Krashen (1976, 1977) heeft de 

theoretische basis voor deze taaldidactiek ontwikkeld via zijn Monitor-

Model, dat hij later heeft uitgebreid tot de Monitor-Th eorie. Swain heeft 

Krashens theorie gecompleteerd (1985, 1993, 1995), door te wijzen op 

de noodzaak tot taalproductie door de deelnemers. Zij formuleerde op 

basis daarvan haar “begrijpelijke Outputhypothese”. Cummins’ (1984) 

model voor de beschrijving van taalvaardigheden en (taal)taken vormt de 

tweede pijler onder de didactiek voor integratie van tweede-taalonderwijs 

en vakinhoud. De combinatie van Cummins’ model met de opvatting 

van Krashen dat begrijpelijke en relevante inhoud centraal moet staan 

in het tweede-taalonderwijs, heeft geleid tot een didactiek waarin 

taalverwerving met het leren van vakinhoud verbonden kan worden. Ook 

de programmatische basis voor de integratie van tweede-taalonderwijs en 

vakinhoud heeft zijn wortels in het Angelsaksische taalgebied. In de ja-

ren zeventig en tachtig van de vorige eeuw groeide de stroom studenten, 

vluchtelingen en immigranten met een andere moedertaal dan het Engels 

die naar de Verenigde Staten en Canada kwamen. Deze demografi sche 

veranderingen hebben in het onderwijs doorgewerkt (Crandall, 1993). 

Paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk bevat de hoofdlijnen van de theoretische 

en programmatische grondslagen voor de integratie van tweede-taalon-

derwijs en vakinhoud. Het doel hiervan is het schetsen van een kader 

voor de beschrijving van toepassingen in Nederland en voor de formule-

ring van een aantal uitgangspunten voor lesprogramma’s en voor didac-

tisch handelen door docenten. Deze toepassingen worden uitgewerkt 

in de paragrafen 2.2, 2.3 en 2.4 en in paragraaf 2.5 in een schematisch 

overzicht samengevat. De uitgangspunten voor programma’s en didactiek 

komen terug in de hoofdstuk 3. De ontwikkeling van de integratie van 
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tweede-taalonderwijs met vakinhoud is in het Angelsaksische taalgebied 

hand in hand gegaan met het opzetten van onderzoeksprogramma’s over 

de eff ectiviteit ervan. Dit onderzoek wordt behandeld in paragraaf 2.6. 

De integratie van tweede-taalonderwijs en vakinhoud heeft in Nederland 

geleid tot een innovatief onderwijsaanbod. Het is van belang om deze 

vernieuwing van het tweede-taalonderwijs en vakonderwijs te onder-

steunen door middel van evaluatieonderzoek. In Nederland is dergelijk 

onderzoek nog schaars en met de onderhavige studie wordt beoogd deze 

ondersteuning wel te bieden. De probleemstellingen voor deze evaluatie-

studie zijn geformuleerd in paragraaf 2.7, op basis van de theoretische 

veronderstellingen van de (taal)didactiek van geïntegreerd tweede-taalon-

derwijs en vakonderwijs, de toepassingen ervan in Nederland en de stand 

van het empirisch onderzoek in het Angelsaksische taalgebied. 

2.1 Theoretische en programmatische basis 

Krashen (1976, 1977) veronderstelt in zijn Monitor-Model dat tweede-

taalleerders zich de taal eigen maken op twee van elkaar onafhankelijke 

manieren: verwerven en leren. De belangrijkste manier is verwerven en is 

gebaseerd op dezelfde vermogens tot het zich eigen maken van een taal 

die kinderen gebruiken bij de ontwikkeling van hun moedertaal. Volgens 

Krashen (1982: 10) is taalverwerving een proces dat onbewust verloopt: 

‘Taalverwervers zijn zich niet bewust van het feit dat zij taal verwerven, 

maar zijn zich alleen bewust van het feit dat zij de taal voor communica-

tie gebruiken.’1 Zij kunnen zich via de verworven taal uitdrukken, zonder 

daarbij aandacht voor de vorm te hebben. Taal leren is het opbouwen van 

bewuste kennis over taal. Leren is “weten over” een taal: kennis van de 

grammatica en de regels. Geleerde taalkennis dient volgens Krashen als 

monitor ter controle van de juistheid van taaluitingen. Volgens Krashen 

is er geen directe verbinding tussen verwerven en leren: de processen die 

verwerven en leren teweegbrengen functioneren onafhankelijk van elkaar. 

Krashen heeft het Monitor-Model via een aantal publicaties tussen 1978 

en 1985 aangepast en ontwikkeld tot zijn Monitor-Th eory, die hij op vijf 

verschillende hypotheses heeft toegespitst. De Inputhypothese vormt het 

1  Alle Engelse citaten zijn door de auteur naar het Nederlands vertaald.
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deel in deze theorie waar de andere hypotheses omheen zijn gebouwd. 

Krashen (1985) stelt dat mensen taal verwerven op een verbazingwek-

kend simpele manier, namelijk via het begrijpen van boodschappen: ‘We 

hebben al het andere geprobeerd - grammaticale regels leren, vocabulaire 

onthouden, dure instrumenten gebruiken, vormen van groepstherapie, 

etc. Wat ons echter in al die jaren is ontgaan, is het enige essentiële 

ingrediënt: begrijpelijke input.’ (Krashen 1985: vii). Met begrijpelijke 

input bedoelt hij taal die wordt gehoord of gelezen en begrepen. Larsen & 

Long (1991: 242) lichten dit als volgt toe: ‘Taal die niet wordt begrepen 

helpt niet; dat vraagt te veel en veroorzaakt alleen maar ruis.’ Het gaat 

bij begrijpelijke input niet per se om versimpelde inhoud, maar om input 

die een stap verder reikt dan het vaardigheidsniveau dat de tweede-

taalverwerver heeft bereikt. Vordering in tweede-taalverwerving verloopt 

volgens de “natuurlijke volgorde” van i (= het taalvaardigheidsniveau op 

een bepaald moment) naar i + 1. Krashen verklaart verschillen in taalver-

werving tussen tweede-taalleerders uit verschillen in motivatie, houding, 

zelfvertrouwen en angst. Dit formuleert hij in de Aff ectieve-fi lterhypo-

these. Als het aff ectieve-fi lter aanstaat, zo stelt hij, wordt input tegenge-

houden. Als dit fi lter uitstaat of laag is, en als de input begrijpelijk is, kan 

er taalverwerving plaatsvinden. Samengevat zijn er voor taalverwerving 

twee voorwaarden noodzakelijk: begrijpelijke input en een lage of zwakke 

aff ectieve-fi lter, waardoor de input toegelaten wordt. 

De Monitor-Th eory is een van de eerste theorieën op het gebied van 

tweede-taalverwerving die heeft geleid tot onderwijskundig georiënteerd 

empirisch onderzoek op een breed terrein. Het vraagstuk van de relatie 

tussen leren en verwerven heeft geresulteerd in onderzoek vanuit drie 

verschillende vertrekpunten: de non-interfacehypothese zoals verwoord 

door Krashen (1982, 1985), de sterke-interfacehypothese (o.a. Bialystok, 

1994; Pienemann, 1988) waarin een positief eff ect van vormgerichte 

instructie op taalvaardigheid van taalleerders wordt verondersteld en de 

zwakke-interfacehypothese (o.a. Ellis, 1997) waarin wordt aangenomen 

dat expliciete kennis van de vorm de impliciete toepassing ervan in het 

taalgebruik kan vergemakkelijken. Dit onderzoek wordt gedocumenteerd 
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in Bienfait (2002). Volgens Hulstijn (1999) kan taalvaardigheid bestaan 

zonder expliciete grammaticale kennis. Ook stelt hij dat taalvaardigheid 

wat de lagere niveaus van informatieverwerking betreft waarschijnlijk 

niet op expliciete grammaticale kennis gebaseerd kán zijn. Er zijn tal van 

studies verschenen over de eff ectiviteit van taaldidactische uitgangspun-

ten die gebaseerd zijn op Krashens Inputhypothese (zie paragraaf 2.6). 

Maar de betekenis die in het onderzoek en in de onderwijspraktijk wordt 

gegeven aan zijn concept van begrijpelijke input staat ver af van zijn 

omschrijving van de Inputhypothese met de bestanddelen i en i + 1 die 

- ook volgens Krashen (1984) zelf - bij de huidige stand van het toegepast 

tweede-taalonderzoek niet eenduidig geoperationaliseerd kunnen worden 

(Larsen & Long, 1991). Krashen (1985) laat zijn eigen omschrijving 

buiten beschouwing, als hij stelt dat de Inputhypothese een verklaring 

biedt voor het succes van de Canadese Immersion-programma’s. In deze 

programma’s worden deelnemers als het ware ondergedompeld in onder-

wijs dat in hun tweede taal wordt gegeven. Maar omdat zij niet in de klas 

zitten bij deelnemers voor wie de instructietaal ook de moedertaal is, kan 

de inhoud aan hun taalvaardigheidsniveau worden aangepast. Onderdom-

peling wil dus niet zeggen dat zij in het diepe worden gegooid. Volgens 

Krashen is in de Immersion-programma’s aangetoond dat onderwijs 

over begrijpelijke onderwerpen taalonderwijs is. ‘Een klas waarin een 

inhoudelijk onderwerp aan de orde is, wordt een taalklas als de inhoud 

begrijpelijk wordt gemaakt. Deze klassen kunnen zelfs beter zijn voor 

tweede-taalverwerving dan de taalklas. In taalklassen die werken op basis 

van begrijpelijke input weten onderwijzers niet altijd waarover ze moeten 

praten. In Immersion is het onderwerp automatisch gegeven. Sterker nog, 

aangezien de studenten over het inhoudelijk onderwerp worden getoetst, 

is er een constante focus op de boodschap en niet op de vorm.’ (Krashen, 

1985: 16,17). 

Krashens Aff ectieve-fi lterhypothese wordt in de vakliteratuur afgedaan 

als een metafoor. Hij heeft nagelaten om deze hypothese te voorzien van 

te testen empirische inhoud, bijvoorbeeld door te specifi ceren welke va-

riabelen, apart of in combinaties, en op welke niveaus, dit fi lter omhoog 
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of omlaag zouden kunnen brengen. Niettemin wordt in de vakliteratuur 

onderschreven dat input die voor de deelnemers relevant is, een positief 

eff ect heeft op tweede-taalverwerving. Eskey (1997: 137) stelt dat ‘er geen 

betere manier is om een taal te leren, dan een brandend verlangen om een 

mening in die taal uit te drukken, over een onderwerp dat er toe doet.’ 

Volgens Hajer e.a. (2000) is inhoud niet meer een toevallig middel om 

deelnemers aan de praat te krijgen, maar doel op zich. Het gaat om het 

realiseren van echte betrokkenheid bij het onderwerp van de deelnemers. 

De motiverende invloed op het taalleren van inhoud die voor de deelne-

mers relevant is, wordt door docenten in de onderwijspraktijk beschouwd 

als een gegeven waarbij zij geen vraagtekens zetten.

Krashen beweert dat tweede-taalleerders alleen begrijpelijke en relevante 

input nodig hebben om een tweede taal te leren. Maar de evaluatie van 

bovengenoemde Immersion-programma’s heeft de beperkingen laten zien 

van instructie die alleen van begrijpelijke input uitgaat. Swain (1985, 

1988, 1991) heeft aangetoond dat deelnemers in deze programma’s 

fouten blijven maken, zodra zij productieve taaltaken gaan uitvoeren. 

Zij heeft ook laten zien dat deelnemers door taalproductie hun eigen 

fouten gaan zien (Swain, 1985, 1993, 1995). Op basis van dit onderzoek 

formuleerde zij de begrijpelijke Outputhypothese. Zij zet deze Output-

hypothese tegenover de Inputhypothese van Krashen, maar eigenlijk 

completeert zij die. Zij benadrukt dat deelnemers de kans moeten krijgen 

de tweede taal productief te gebruiken en daarbij gestimuleerd moeten 

worden om ‘op precieze, coherente en adequate wijze te communiceren.’ 

(Swain, 1985: 249). 

De opvattingen van Long (1983) kunnen op hun beurt weer worden ge-

zien als een uitbreiding van de Outputhypothese van Swain. Long heeft 

duidelijk gemaakt dat niet de taalproductie op zich van belang is, maar 

taalproductie die in interactie tot stand komt. In zijn Interactiehypothese 

kunnen drie delen worden onderscheiden. Voor tweede-taalverwerving 

is begrijpelijke input nodig (deel 1), maar deelnemers zijn geen passieve 

ontvangers van input die anderen voor hen begrijpelijk maken. Input 

wordt begrijpelijk als gesprekspartners met elkaar de conversatie aangaan, 
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waarin zij de betekenis van wat zij zeggen over en weer verduidelijken. 

Uit dit proces van “betekenisonderhandeling” resulteert weer opnieuw 

begrijpelijke input (deel 2). Larsen & Long (1991) noemen in dit verband 

de observaties van Brown (1985) die laten zien dat deelnemers - door 

de aard van de vragen die zij stellen in de klas - zelf verantwoordelijk 

worden voor de input die zij van de docent ontvangen. Onderhandeling 

over betekenis helpt om input begrijpelijk te maken, terwijl in deze input 

de onbekende taalelementen en daarmee potentiële stof voor taalverwer-

ving behouden blijven. Het derde onderdeel van de Interactiehypothese 

verwijst naar de overgang die deelnemers maken van interactie met de 

focus op betekenis naar taalproductie met de focus op taalstructuren. 

De taaldidactische opvattingen van Swain en van Long hebben tot 

gevolg dat vorm en inhoud in het onderwijs niet meer tegenover elkaar 

staan, zoals bij Krashen, maar ook in de sterke- en in de zwakke-inter-

facehypothese het geval is. Docenten die vorm en inhoud van tweede-

taalverwerving geïntegreerd benaderen, stimuleren deelnemers om taal 

te produceren die adequaat is, zowel uit het oogpunt van de taal als uit 

het oogpunt van de inhoud. Docenten moeten hun aandacht richten op 

de relatie tussen vorm en betekenis zoals die blijkt tijdens de interactie 

in de klas. In verschillende studies is daarbij gewezen op het belang van 

terugkoppeling door de tweede-taaldocent. Volgens White (1987) en 

Rutherford & Sharwood Smith (1988) hebben deelnemers bij de ontwik-

keling van productieve taalvaardigheid terugkoppeling nodig, omdat zij 

moeten leren om hun fouten te herkennen. Tweede-taaldocenten moeten 

de deelnemers terugkoppeling geven, zodanig dat de deelnemers merken 

hoe de kwaliteit van hun boodschap in de gecorrigeerde versie verbetert 

(Burger & Chrétien, 2001; Gibbons, 2003; Mohan & Beckett, 2003). 

Grabe & Stoller (1997: 7) leggen de lat bijzonder hoog: ‘Alle commu-

nicatie via betekenisvolle taal combineert vormcorrectheid en relevante 

inhoud binnen elke gesproken of geschreven zin.’ Dat de praktijk van 

geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs weerbar-

stiger kan zijn, heeft Pica (2002) laten zien. Zij heeft onderzoek gedaan 

in lesgroepen met hoog-opgeleide deelnemers, waarin onderwerpen 
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uit fi lm en literatuur de input vormden voor de tweede-taallessen. Zij 

heeft geconstateerd dat zich in de lessen situaties voordeden waarin het 

soort input, terugkoppeling of productie gericht had kunnen worden op 

voor de deelnemers moeilijke vorm - inhoud relaties. Maar ze heeft ook 

vastgesteld dat dit niet gebeurde.  

Zoals in de inleiding op dit hoofdstuk uiteen is gezet, heeft Cum-

mins (1984) de tweede pijler geleverd voor de didactiek voor integratie 

van tweede-taalonderwijs en vakinhoud. Cummins (1980) heeft een 

onderscheid gemaakt tussen ‘basic interpersonal communicative skills’ 

(BICS) en ‘cognitive academic language profi ciency’ (CALP). BICS zijn 

belangrijk voor het alledaags taalgebruik en kunnen volgens Cummins 

in ongeveer twee jaar verworven worden door anderstalige deelnemers. 

Het CALP-beheersingniveau veronderstelt dat deelnemers abstracte taal 

kunnen begrijpen en gebruiken. Volgens Cummins kost het vijf tot zeven 

jaar om voor CALP het niveau van moedertaalsprekers te 

bereiken. Met dit onderscheid heeft Cummins laten zien dat beginnende 

tweede-taalleerders in het nadeel zijn als zij schoolse taken of testen 

moeten maken: lage prestaties of lage scores mogen dan niet worden 

beschouwd als teken van weinig leervaardigheid of lage intelligentie. 

Cummins heeft later vastgesteld (Cummins & Swain, 1983) dat het 

BICS/CALP-onderscheid een te simpele voorstelling van een gecompli-

ceerde zaak geeft. Hij heeft de BICS/CALP-tweedeling vervangen door 

een model waarin (taal)taken en taalvaardigheden langs twee dimensies 

beschreven kunnen worden. 
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Figuur 2.1.1 laat dit model zien. 

Figuur 2.1.1: Het Tweedimensionale Model van Cummins (1984)

Volgens Cummins ontwikkelt de tweede-taalleerder taalvaardigheid bij 

de uitvoering van taken die taalgebruik veronderstellen of die uitnodigen 

tot taalgebruik. Hij beschrijft de dimensies als volgt. ‘Op de eerste 

plaats is er een continuüm dat gerelateerd is aan de mate van contextuele 

steun die beschikbaar is om betekenis uit te drukken of te ontvangen.’ 

(Cummins, 1984: 138). Met contextuele steun bedoelt Cummins alle 

niet-talige informatie die deelnemers ter beschikking staat bij het 

uitvoeren van een taak. Bijvoorbeeld plaatjes, handelingen, gebaren of 

 gezichtsuitdrukkingen. Deze informatie brengt uitkomst als de taalken-

nis gering is. Op de tweede plaats is er een verticale dimensie: ‘De 

bovenste delen van het verticale continuüm bestaan uit communicatieve 

taken en activiteiten die weinig cognitieve eisen stellen, omdat de taal die 

ervoor nodig is voor een groot deel geautomatiseerd is. Taken en activi-

teiten die hoge cognitieve eisen stellen staan aan de onderkant van het 

continuüm.’ (Cummins, 1984: 139). Hulstijn (1984) heeft erop gewezen 

dat Cummins met deze verticale dimensie een taalontwikkelingaspect 

laat zien. De cognitieve belasting is volgens Cummins geen vast gegeven 

dat aan een bepaalde communicatieve situatie gekoppeld is. Hij stelt 

dat de cognitieve belasting die een communicatieve situatie met zich 

meebrengt minder wordt naarmate de taalvaardigheid van de tweede-

taalleerder vordert. Communicatieve activiteiten die op geautomatiseerd 

cognitief weinig eisend

  A C

 context afhankelijk   context onafhankelijk

  B D

cognitief veeleisend
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taalgebruik zijn gebaseerd vragen minder cognitieve belasting en staan 

dan ook hoger op de verticale dimensie. 

In de literatuur over de didactiek van geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakinhoudelijk onderwijs wordt veel naar het model van Cummins 

verwezen. De omschrijving van de begrippen “context” en “cognitieve 

belasting” is dan wel verbreed. Snow (1993: 44) stelt dat het theoretisch 

model van Cummins helpt om te ‘begrijpen waarom deelnemers die 

alleen beschikken over basistaalvaardigheden, prima functioneren in 

communicatieve situaties die zijn ingebed in een context en in cognitief 

opzicht lage eisen stellen, maar moeite hebben in situaties met hoge 

cognitieve eisen en zonder contextuele inbedding.’ In de didactiek van 

geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs komt de 

contextuele steun voor tweede-taalleerders niet alleen uit de niet-talige 

omgeving, maar heeft betrekking op alles wat lesstof concreet maakt. 

Docenten die deelnemers een vak leren in een tweede taal, kunnen 

context ontlenen aan de niet-talige omgeving - door voordoen of door 

visualiseren -, maar zij kunnen vakinhoud ook concreet maken door het 

geven van voorbeelden of door het leggen van een verbinding met de 

reeds aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers. In de brochure 

van het Platform Taalgericht vakonderwijs is het begrip “context” als volgt 

gedefi nieerd: ‘Context is het netwerk van begrippen, situaties, kennis 

en ervaringen van de leerling, waarin de nieuwe leerstof moet worden 

geïntegreerd.’ (Van der Laan e.a., 2004: 15). 

Door contextuele steun kunnen tweede-taalleerders de bijbehorende 

taaltaken gemakkelijker uitvoeren, zowel de receptieve als de productieve, 

en hun taalvaardigheid ontwikkelen. 

De verticale dimensie zoals deze in de didactiek van tweede-taalonder-

wijs en vakinhoudelijk onderwijs wordt geïnterpreteerd, geeft minder een 

taalontwikkelingaspect aan, maar is vooral een kenmerk van vakinhoud 

en is een aanduiding voor de cognitieve complexiteit van taken. Hier 

komen voorschriften voor ordening van lesstof uit voort. Vakinhoud in de 

lessen moet geordend worden van cognitief weinig eisend naar cognitief 

veeleisend: van concreet naar abstract. Verhallen & Snoeken (1995) stel-
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len dat tweede-taalleerders hun gebrek aan taalkennis kunnen compen-

seren als zij les krijgen in een praktische leersituatie, waarin contextuele 

steun en lage cognitieve belasting samenkomen. Dit is kwadrant A in het 

model van Cummins (Figuur 2.1.1). Op deze wijze wordt in de didactiek 

van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs het 

model van Cummins verknoopt met de theorie van Krashen. Vakinhoud 

die praktisch is en in cognitief opzicht weinig eisen stelt, is voor tweede-

taalleerders een bron voor begrijpelijke input. De deelnemers kunnen hun 

vakkennis èn hun taalvaardigheid ontwikkelen. Zij zijn gemotiveerd om 

zich de vakinhoud eigen te maken, omdat die voor hen begrijpelijk èn 

relevant is. 

De andere kwadranten van Cummins model worden in de didactiek 

van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs als 

volgt geïnterpreteerd. Niet alleen de stof die al bij de deelnemer bekend 

is maar juist ook de stof die net een stapje verder reikt, functioneert als 

motor voor tweede-taalverwerving. ‘Inhoud is niet iets waarmee deel-

nemers de taal toepassen, maar taal is iets waarmee deelnemers inhoud 

onderzoeken.’ (Eskey, 1997: 136). Vakinhoud mag abstracter worden mits 

de contextuele steun behouden blijft, en verschuift dan van kwadrant 

A = cognitief weinig eisend en context afhankelijk naar kwadrant B = 

cognitief veeleisend en context afhankelijk (Hajer & Meestringa, 2004). 

Deelnemers ontwikkelen abstracter taalgebruik bij het zich eigen maken 

van de cognitief complexere vakinhoud (van kwadrant B = cognitief 

veeleisend en context afhankelijk naar kwadrant D = cognitief veeleisend 

en context onafhankelijk). 

Hierboven zijn de theoretische grondslagen geschetst waarop de didactiek 

van integratie van tweede- taalonderwijs en vakinhoud is gebouwd. Deze 

grondslagen worden in de onderwijspraktijk op eclectische wijze benut. 

Soms bevatten de grondslagen elementen die de theoretische kritiek niet 

hebben doorstaan, maar waaraan de onderwijspraktijk interessante ideeën 

heeft ontleend. De op basis van i en i + 1 geformuleerde Inputhypothese 

en de als metafoor afgedane Aff ectieve-fi lterhypothese van Krashen 

hebben geleid tot het concept van begrijpelijke en relevante input waarop 
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de didactiek van integratie van tweede-taalonderwijs en vakinhoud is 

gebaseerd. De begrijpelijke Outputhypothese van Swain en de Interac-

tiehypothese van Long vullen het concept van begrijpelijke en relevante 

input aan, doordat de noodzaak tot interactie en taalproductie in deze 

hypotheses zijn aangegeven. Maar het is de vraag of tweede-taaldocenten 

die deelnemers stimuleren tot betekenisonderhandeling en taalproductie 

daarmee ook een synthese tot stand brengen tussen inhoudsgericht en 

vormgericht tweede-taalonderwijs. Cummins’ Tweedimensionale Model 

heeft argumentatie geleverd om vakinhoudelijke opleidingen open te 

stellen voor beginnende tweede-taalleerders. Maar ook kan worden 

vastgesteld dat taaldidactici en onderwijskundigen zijn defi nities heb-

ben aangepast om zijn model te kunnen koppelen aan het concept van 

begrijpelijke en relevante input en output. 

Hoe de theoretische grondslagen zijn uitgewerkt tot uitgangspunten 

voor lesprogramma’s en didactisch handelen komt terug in hoofdstuk 

3. Hieronder komen eerst toepassingen in Nederland aan de orde van 

integratie van tweede-taalonderwijs en vakinhoud. 

Bij de beschrijving van toepassingen in Nederland wordt de indeling 

gevolgd van Brinton e.a. (1989). Zij onderscheiden drie typen: gekoppelde 

(adjunct), thematische (theme-based) en afgeschermde (sheltered) cursus-

sen. Volgens Snow (1993: 38) is ‘in deze drie modellen (…) altijd sprake 

van systematische en integrale koppeling van taalonderwijs en vakinhoud. 

Alleen de mate waarin integratie tot stand komt verschilt.’ In gekoppelde 

cursussen worden de taalcursus en de inhoudelijke cursus naast elkaar 

gegeven. Een team van taaldocenten en vakdocenten coördineert activi-

teiten en opdrachten. Er zijn ook programma’s die alleen door tweede-

taaldocenten worden gegeven en rond een of meer thema’s zijn georga-

niseerd (theme-based). Rosenthal (2000) geeft een voorbeeld van zo’n 

theme-based-programma. Uit evaluaties van reguliere taalcursussen was 

gebleken dat buitenlandse psychologiestudenten wel hun taalvaardigheid 

verbeterden, maar zich onvoldoende voorbereid voelden om academische 

teksten te begrijpen, aantekeningen te maken tijdens colleges en research 
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papers te schrijven. De overgang van de taalcursus naar een vakgebied dat 

uitsluitend in het Engels wordt gegeven was moeilijk. De “theme-based”-

benadering van een tweede-taalcursus waarin een aantal onderwerpen 

uit de psychologie werden geïntroduceerd, maakte die overgang minder 

abrupt. Het is lastig om het concept “theme-based” naar het Nederlands 

te vertalen. Hajer e.a. (2000) en Hajer & Meestringa (2004) gebruiken 

de term “inhoudsgericht’’ om dit type programma’s aan te duiden. Hier 

is gekozen voor de vertaling van “theme-based” met “thematisch”, omdat 

het begrip “inhoudsgericht” verwijst naar een taaldidactische aanpak 

die ook wordt toegepast in de twee andere typen programma’s waarin 

tweede-taalonderwijs en vakinhoud geïntegreerd worden. De aanduiding 

“thematisch” is overigens ook niet ideaal, omdat het gebruikelijk is om 

deze term te hanteren voor een bepaalde manier van lesstofordening. 

Cursussen van het derde type (sheltered) worden alleen door vakdo-

centen gegeven. Aan deze “afgeschermde” programma’s nemen alleen 

tweede-taalleerders deel: zij worden afgeschermd van deelnemers voor 

wie de taal van de cursus de moedertaal zou zijn. Dit programmatype 

is veel toegepast in de hierboven omschreven Immersion-programma’s 

(Crandall, 1993). Wesche (1993) heeft de overeenkomsten en verschillen 

tussen de drie programmatypen als volgt uitgewerkt. Bij alle modellen 

is de inhoud het organiserend principe voor het curriculum. Er is een 

dubbele doelstelling (leren van inhoud en van een tweede taal), docenten 

gebruiken authentiek inhoudelijk materiaal (het inhoudelijk lesmateriaal 

is niet speciaal voor de tweede-taallessen gemaakt) en programma en 

didactiek zijn aangepast aan de mogelijkheden van tweede-taalleerders. 

Er zijn ook verschillen tussen de modellen. De focus is anders: bij 

thematische cursussen gaat het vooral om tweede-taalverwerving, bij 

afgeschermde cursussen om inhoud en bij gekoppelde cursussen om 

beide. Er is een verschil in verantwoordelijkheid tussen de docenten. 

In thematische programma’s onderwijzen tweede-taaldocenten ook de 

inhoud. In het afgeschermde onderwijs moeten vakdocenten het materi-

aal zodanig presenteren dat het de tweede-taalverwerving ondersteunt. 

In gekoppelde cursussen zijn beide groepen docenten verantwoordelijk 
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voor de eigen lessen en voor de coördinatie tussen de lessen. Tenslotte 

zijn er verschillen tussen de eisen aan het niveau van de taalvaardigheid 

van de deelnemers. Th ematische cursussen kunnen op alle niveaus 

georganiseerd worden. In afgeschermde lessituaties moet het niveau van 

luister- en leesvaardigheid gevorderd zijn. Gekoppelde programma’s stel-

len nog hogere eisen aan de taalvaardigheid, omdat het vakinhoudelijk 

gedeelte ook door deelnemers wordt gevolgd voor wie de instructietaal 

de moedertaal is. 

Hajer e.a. (2000) gebruiken een vierdeling bij de beschrijving van 

geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs in 

Nederland. Zij komen op deze vierdeling uit, omdat zij binnen de 

categorie “afgeschermde cursussen” een onderscheid maken dat betrek-

king heeft op de didactische aanpak van het vakonderwijs: de taalbewuste 

en de taalgerichte benadering. Taalbewuste vakdocenten zijn gevoelig 

voor de taalproblemen waarmee de deelnemers de vakles in komen. 

Zij zijn bereid om daarmee rekening te houden, bijvoorbeeld door het 

eigen taalgebruik tijdens de les aan te passen aan het taalniveau van de 

deelnemers. Tegenover de taalbewuste benadering staat de taalgerichte 

benadering in het vakinhoudelijk onderwijs. In de taalgerichte aanpak 

gaan de vakdocenten ervan uit, dat de deelnemers niet geholpen zijn met 

docenten die bereid zijn om hen “erdoor te slepen”, maar ook moeten 

vaststellen dat het niveau van het vakonderwijs daalt. Taalgerichte vak-

docenten spelen in op het taalvaardigheidsniveau van de deelnemers door 

een taaldidactische aanpak en door het opnemen van taaldoelen in hun 

lessen. Uit de volgende paragrafen zal blijken dat dit verschil in didactiek 

niet specifi ek is voor het vakonderwijs in de afgeschermde cursussen. 

Ook in het gekoppelde tweede-taalonderwijs en vakonderwijs kunnen 

taalbewuste vakdocenten les geven, terwijl de deelnemers meer gebaat 

zouden zijn bij een taalgerichte benadering in de vaklessen. De taalgerichte 

vakdocent is de collega die ook de tweede-taaldocent in het gekoppeld 

tweede-taal- en vakonderwijs naast zich wenst. Deze door Hajer e.a. 

(2000) geïntroduceerde en door Van Kalsbeek (2004) gevolgde vierdeling 

wordt hieronder dan ook weer verlaten. 
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De toepassingen in Nederland zijn in drie categorieën ingedeeld: gekop-

peld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs (paragraaf 2.2), thematisch 

tweede-taalonderwijs (paragraaf 2.3) en taalgericht vakonderwijs (para-

graaf 2.4). De organisatorische invalshoek waarin de drie modellen zich 

van elkaar onderscheiden, wordt verbonden met de didactische benade-

ringen die daaruit voortvloeien. Naast de verschillen die Wesche (1993) 

heeft aangegeven tussen de drie modellen (die hierboven zijn geschetst), 

spelen bij toepassingen in Nederland ook institutionele verschillen en 

verschillen tussen de doelgroepen een rol. Die zullen in onderstaande 

beschrijvingen meegenomen worden. 

2.2  Gekoppeld tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs 

In deze paragraaf komen twee toepassingen aan de orde van gekoppeld 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. De cursussen Nederlands op de 

Werkvloer (paragraaf 2.2.1) zijn gestart in de jaren tachtig van de vorige 

eeuw en zijn opgezet voor werknemers van bedrijven. In 1992 is voor het 

eerst een didactisch model voor geïntegreerd tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs ontwikkeld. Het Studiecentrum Nederlands op de Werkvloer 

van de Universiteit van Amsterdam - dat onderdeel is gaan uitmaken 

van het Instituut voor Taalonderwijs en Taalonderzoek Anderstaligen 

(ITTA) - kreeg van Arbeidsvoorziening (het arbeidsbureau) de opdracht 

om een model voor geïntegreerde scholing te ontwerpen. In dit model werd 

een verbinding gelegd tussen de cursussen Nederlands op de Werkvloer, 

de praktijk en de vaklessen. 

De tweede toepassing (paragraaf 2.2.2) is het geïntegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs voor volwassenen dat rond 2000 in een 

aantal Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) in Nederland is ontwik-

keld. Deze vorm van gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

is enkele jaren na de vorming van de ROC’s tot stand gekomen. Het 

samengaan van volwassenenonderwijs en beroepsopleidingen in één insti-

tuut kon toen benut worden om deelnemers van allochtone afkomst niet 

alleen de Nederlandse taal te leren, maar tegelijkertijd een vakopleiding 
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aan te bieden. Het ITTA heeft een rol gespeeld in het tot stand komen 

van gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs op de ROC’s in 

Nederland en heeft het didactisch model van geïntegreerde scholing op de 

ROC’s geïntroduceerd. 

In gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in Nederland worden 

deelnemers opgeleid om een vak uit te oefenen. Daarin onderscheidt 

het zich van het gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in de 

V.S. en Canada dat vooral in het primair en voortgezet onderwijs en op 

universiteiten wordt uitgevoerd. De vakinhoudelijke component van het 

gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in Nederland wordt 

ontwikkeld vanuit de praktijk en de vakscholing van bedrijven en van de 

beroepsopleidingen op de ROC’s. 

2.2.1 Nederlands op de Werkvloer

Cursussen Nederlands op de Werkvloer worden al ongeveer vijfentwintig 

jaar gegeven. Volgens Berntsen (1993) waren er in de jaren tachtig voor 

werkgevers meerdere aanleidingen om Nederlandse taalcursussen te gaan 

organiseren: technische ontwikkelingen in de organisatie (mechanisering 

en automatisering), veranderingen in de werkwijze en hogere eisen aan 

de communicatieve vaardigheden van de werknemers. Deze trend heeft 

gevolgen voor de taalvaardigheidseisen aan werknemers in functies waar 

voorheen nauwelijks aanspraak werd gemaakt op opleidingsniveau en 

taalbeheersingniveau. Werkgevers gaan ook vanwege veranderingen in 

het aanbod op de arbeidsmarkt cursussen Nederlands op de Werkvloer 

 organiseren: voor de lage-functieniveaus zijn vooral allochtone werk-

nemers beschikbaar. De didactisch aanpak van Nederlands op de Werkvloer 

wordt in die beginjaren meestal aangeduid als de communicatieve 

benadering van tweede-taalonderwijs. ‘Het niveau van taalvaardigheid 

wordt bepaald door de mate waarin iemand in staat is een communi-

catieve situatie te herkennen en te beheersen.’ (Verhallen, 1993a: 3). 

De werkvloer van het bedrijf wordt omschreven als een communicatief 

terrein en gesproken of geschreven boodschappen en luisteractiviteiten 

worden als tweerichtingsactiviteiten behandeld. De werkvloer is de bron 
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voor begrijpelijke en relevante input voor de cursus. Werk en werkvloer 

vormen de context waarin taalgebruik plaatsvindt. In de taallessen wordt 

authentiek leermateriaal gebruikt dat van de werkvloer afkomstig is. De 

docenten sluiten aan bij wat mensen al weten over hun werk. Zij maken 

een koppeling tussen de taal die de deelnemers leren en de taalgebruik-

situaties die in het bedrijf aan de orde zijn, ook als de deelnemers nog 

weinig of onvoldoende weten over die werkvloer, omdat men nieuw is in 

het bedrijf. In dat geval wordt het een kerndoel van de taalcursus dat de 

deelnemers een verbinding gaan leggen tussen de contextuele gegevens 

die voor de werkvloer relevant zijn en de taalkennis die zij verwerven 

(Verhallen & Snoeken, 1995). 

In een deel van de cursussen van Nederlands op de Werkvloer is sprake 

van de koppeling van de tweede-taalcursus met een vakopleiding in het 

bedrijf. Tot 1995 was daarvan sprake in ongeveer 20% van de tot dan toe 

uitgevoerde projecten (Verhallen & Snoeken, 1995). In de taalcursus kan 

dan een relatie worden gelegd tussen taalgebruik en de drie bestanddelen 

van de werkvloer: de gespreksonderwerpen, de beroepshandelingen / 

werkuitvoering en het vakonderricht. In de didactische opzet van deze 

lessen worden taalscholing, praktijkinstructie en vakscholing zo veel 

mogelijk geïntegreerd. ‘Taalonderwijs wordt grotendeels gekoppeld aan 

de taalactiviteiten van de werkvloer en van de beroepstraining. Een 

deel van de beroepstraining “sijpelt” hierdoor als het ware de taalcursus 

binnen. Omgekeerd wordt er van de mogelijkheid gebruik gemaakt om 

de vakopleiding aan te passen aan het taalniveau van de deelnemers.’ 

(Verhallen & Snoeken, 1995: 27). Omdat de praktijk uitgangspunt vormt 

voor de beroepsopleiding, is de lessituatie concreet en kan de cognitieve 

belasting laag gehouden worden. Daarmee wordt het volgen van een 

opleiding haalbaar voor anderstalige werknemers. 

Nederlands op de Werkvloer is inmiddels een merknaam geworden voor 

taalcursussen die in bedrijven worden georganiseerd. Didactische 

uitgangspunten gaan samen met effi  ciency- overwegingen. Helaas is het 

geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs via de didactische 

aanpak van Nederlands op de Werkvloer in de jaren tachtig en negentig 
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alleen voor werknemers benut. Het heeft tot ongeveer 2000 geduurd 

voordat het geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs met 

ondersteuning door het ITTA werd opgezet in het (door het ministerie 

van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen gefi nancierde en voor iedereen 

toegankelijke) beroepsonderwijs voor volwassenen.

2.2.2  Geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonder-

wijs voor volwassenen binnen MBO-opleidingen 

De leerroute die werkzoekende anderstalige volwassenen in de jaren 

tachtig en negentig moeten doorlopen om een kwalifi catie voor de 

arbeidsmarkt te behalen, is omslachtiger dan de leerroute die voor 

werkenden is ontwikkeld via Nederlands op de Werkvloer. Docenten en 

management in het volwassenenonderwijs gaan ervan uit dat deelnemers 

eerst hun niveau van algemene kennis en vaardigheden moeten verhogen, 

voordat het behalen van een beroepskwalifi catie aan de orde kan zijn. 

Voor anderstalige volwassenen heeft dat tot gevolg dat zij voor het 

vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt drie fasen in het onderwijs 

moeten doorlopen. Zij moeten eerst hun taalkennis en taalvaardigheden 

op het niveau brengen dat nodig is om een schakelprogramma op het 

algemeen voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs te kunnen volgen. 

Pas na het volgen van dit schakelprogramma kunnen zij beginnen aan 

een beroepskwalifi cerende opleiding. Daarna kunnen ze een arbeidsplaats 

gaan zoeken. In dit verband is het verwarrend dat zowel Coumou, Maton 

& Peytier (2002: 50) en Van Kalsbeek (2004: 52), als Hajer e.a. (2000: 

35) en Hajer & Meestringa (2004: 13) het begrip “adjunct course” in de 

Nederlandstalige literatuur over tweede-taalonderwijs hebben vertaald 

met “geschakeld taal- en vakonderwijs”. Juist het schakelen van tweede-

taalonderwijs naar vakonderwijs dat in de jaren tachtig en negentig 

gebruikelijk was, heeft geleid tot stapeling van programma’s en niet tot 

integratie van tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. Verhallen & Snoe-

ken (1995: 32) hebben de programma’s die toen voor anderstalige werk-

zoekenden werden georganiseerd als volgt geclassifi ceerd: ‘We hebben 

gezien dat werkzoekenden die deelnemen aan vormen van het algemene 
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of beroepsvoorbereidende volwassenenonderwijs om daarmee kwalifi ca-

ties voor de arbeidsmarkt te verwerven, terechtkomen in een situatie die 

het beste kan worden omschreven als “verlengd droogzwemmen”.’ Zij 

hebben terecht geconstateerd dat de ervaringen met geïntegreerde scholing 

van Nederlands op de Werkvloer toen onvoldoende zijn benut binnen het 

reguliere onderwijs voor werkzoekende volwassenen. 

Deze terughoudendheid is terug te voeren op vier oorzaken. Er waren ar-

gumenten van onderwijskundige aard: anderstaligen zouden de schakel-

programma’s nodig hebben, want anders zouden zij het niet redden in het 

beroepsonderwijs. Een tweede punt was de effi  ciëntie van Nederlands op 

de Werkvloer. De drie componenten taalscholing, vakscholing en praktijk-

instructie werden in hoge mate dienstbaar aan elkaar gemaakt, waarmee 

werd beoogd om in korte tijd resultaat te bereiken. Maar menig docent 

en ook delen van het management vonden dat een hoog tempo voor 

de deelnemers nadelig kon zijn. Deelnemers zouden te snel tot keuzes 

worden gedwongen en de tweede taal binnen het te beperkte domein van 

een bepaald vak moeten ontwikkelen. Verder waren er belemmeringen 

van organisatorische aard. Volwassenenonderwijs en beroepsonderwijs 

waren opgesplitst in veel verschillende instituten. De eerste initiatieven 

voor geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs zijn pas rond 

2000 genomen binnen de ROC’s in Nederland, enkele jaren na de start 

van de ROC-vorming in 1996. Tenslotte waren de vakdisciplines tussen 

maar ook binnen de onderwijsinstituten gescheiden: moedertaaldocenten, 

tweede-taaldocenten, docenten voor algemeen vormend onderwijs, 

zaakvakdocenten, vaktheoriedocenten en praktijkdocenten. Docenten 

die aan het eigen vakgebied wilden vasthouden, stonden niet altijd open 

voor de gedachte dat het onderwijs iets te winnen zou kunnen hebben bij 

integratie van scholingscomponenten. 

Het verbeteren van de doorstroming van volwassenen uit taalcursussen 

naar beroepsopleidingen was een van de doelen van de ROC-vorming. 

Het didactisch concept van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakon-

derwijs sluit daar goed op aan. Deelnemers leren een vak in een tweede 
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taal. Tweede-taallessen en vakopleiding zijn onderdeel van een en het-

zelfde programma. In deze programma’s voor volwassenen blijft tweede-

taalverwerving ook doel op zich. Dat laatste heeft alles te maken met de 

doelgroep: deelnemers die niet in Nederland geboren en getogen zijn en 

de ROC’s in eerste instantie binnenkomen met de vraag om Nederlands te 

leren. In dit opzicht is er een verschil met doelgroepen in de leerplichtige 

leeftijd op de ROC’s en in het Algemeen Voortgezet Onderwijs. Deze 

deelnemers zijn vaak wel in Nederland geboren en getogen en hebben 

geen uitgesproken vraag om Nederlands (als tweede taal) te leren. Maar 

het Nederlands kan voor hen wel een struikelblok vormen om een diploma 

te halen. Het didactisch concept van geïntegreerd taal- en vakonderwijs 

voor deze leerplichtige doelgroepen is beschreven in paragraaf 2.4. 

Nog een andere reden waarom ROC’s in principe in een goede positie 

verkeren om geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs te 

laten bloeien, is het duale opleidingenstelsel dat al tientallen jaren bij de 

vakopleidingen bestaat. Deelnemers combineren leren met werken. Die 

combinatie is een ideaal aanknopingspunt voor geïntegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs, omdat praktische beroepsvorming de 

invalshoek vormt. Op de lagere functieniveaus van MBO-opleidingen is 

dit van belang voor deelnemers die meer doeners dan denkers zijn. Voor 

de doelgroep van het volwassenenonderwijs komen daar taaldidactische 

argumenten bij: de beroepspraktijk is concreet en de cognitieve eisen 

die de vakinhoud met zich meebrengt kunnen laag gehouden worden. 

De werkelijkheid van duale opleidingen voldoet soms niet aan dit 

ideaalbeeld. De beroepsopleidingen starten helaas niet altijd vanuit de 

praktijk en zijn niet altijd ontdaan van theoretische ballast. Dan kan het 

tweede-taalonderwijs onvoldoende gebruikmaken van het vakonderwijs 

als bron voor begrijpelijke input en moeten docenten naar andere wegen 

zoeken. Het gevaar is dan aanwezig dat deelnemers prioriteit bij het 

moeilijke vakonderwijs gaan leggen, de tweede-taallessen minder relevant 

gaan vinden en deze lessen gaan verzuimen. 

In het gekoppelde tweede-taal- en vakonderwijs hebben tweede-taaldo-
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centen en vakdocenten ieder hun eigen rol. Als de vakinhoud praktisch 

en concreet is, kunnen tweede-taaldocenten die vakinhoud benutten als 

input voor de lessen die voor de deelnemers betekenis heeft en als motor 

voor tweede-taalverwerving kan functioneren. Wanneer deelnemers 

vakgesprekken voeren over vak en vakinhoud, proberen zij de boodschap-

pen correct te formuleren en hun bedoeling ermee aan de luisteraar over 

te dragen. Als dat niet goed lukt, merken zij dat aan de luisteraar, want 

die kijkt vragend en niet-begrijpend. ‘Dan moet de cursist herformuleren, 

het eventueel anders uitspreken, zoeken naar andere woorden en zinscon-

structies, om te zorgen dat de boodschap wel overkomt. Dit proces van 

betekenisonderhandeling draagt sterk bij aan de taalvaardigheid.’ (Verhal-

len, 2003a: 99). In de interactie die op deze wijze ontstaat, met een 

sterk accent op de inhoud en de wens om de boodschap correct over te 

brengen, kan de tweede-taaldocent ook de aandacht op de vormaspecten 

van de uiting richten. 

Maar in geïntegreerd tweede-taal- en vakonderwijs is de vakinhoud 

meer dan alleen een bron voor begrijpelijke en relevante input voor de 

tweede-taallessen. De vakinhoud is niet alleen relevant voor de deelne-

mers omdat de lesstof over het beroep gaat waarin ze interesse hebben, 

maar ook omdat de lesstof voor de deelnemers verplicht is: zij moeten 

zich de lesstof eigen maken. Programma’s en lesstof moeten niet alleen 

interessant en begrijpelijk zijn voor de deelnemers, maar ook functioneel 

met het oog op het zich eigen maken van die vakinhoud. Tweede-taaldo-

centen in gekoppeld georganiseerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

hebben een taak die twee onderdelen bevat. Zij ondersteunen de 

deelnemers bij het verwerven van een tweede taal. Dat vormt een doel 

op zich en de deelnemers verwachten dat ook van de lessen. Daarnaast 

ondersteunen de docenten de deelnemers bij het zich eigen maken 

van vakinhoud. Deze beide componenten in de taak van de tweede-

taaldocent zijn zeker niet tegenstrijdig aan elkaar, maar liggen ook niet 

per defi nitie in elkaars verlengde. In de vakliteratuur over geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs wordt deze tweede-

ling in de taak van de tweede-taaldocent niet duidelijk onderscheiden. 
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Daarmee wordt ook nagelaten om de verhouding tussen de beide onder-

delen te problematiseren. Om het verschil tussen de twee componenten 

aan te geven en de verhouding ten opzichte van elkaar, worden in de 

onderhavige studie de begrippen vakthematisch en vakondersteunend 

geïntroduceerd.  Vakondersteunend tweede-taalonderwijs is een didactische 

benadering waarin aan de vakles ontleende lesstofselectie samengaat met 

taalactiviteiten in de les die de deelnemers ondersteunen bij het leren van 

een tweede taal en bij het zich eigen maken van vakinhoud in die tweede 

taal. De gekoppelde organisatie van tweede-taalonderwijs en vakonder-

wijs maakt deze vakondersteunende aanpak van het tweede-taalonderwijs 

mogelijk. In vakthematisch tweede-taalonderwijs is het verwerven van de 

tweede taal het leerdoel en een vakgebied alleen de bron voor begrijpe-

lijke en relevante inhoud voor de tweede-taalles. 

Tweede-taaldocenten beschikken bij uitstek over gevoeligheid voor 

de problemen waar de deelnemers mee te maken krijgen bij het zich 

eigen maken van vakinhoud. Maar het is niet de bedoeling dat tweede-

taaldocenten - bij het ondersteunen van de deelnemers - de vaklessen 

dunnetjes over gaan doen. Dan worden de tweede-taaldocenten te veel 

in de rol van vakdocent gedrongen. Daarmee wordt de kans groot dat 

de tweede-taalverwerving van de deelnemers stagneert (Wesche, 1993). 

Niet alleen omdat de tweede-taaldocenten het taalonderwijs te weinig 

prioriteit kunnen geven, maar ook omdat de didactiek die moet steunen 

op begrijpelijk taalaanbod en gelegenheid tot interactie en taalproductie, 

te weinig kans krijgt. 

De woordenschatontwikkeling van de deelnemers is een aspect dat bij 

Krashen en Cummins onderbelicht is, maar van groot belang is in het 

gekoppelde tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. Deelnemers moeten 

zich vakinhoud eigen maken die voor een groot deel moet worden 

opgebouwd door kennis van vaktermen. De beroepshandelingen / de 

werkuitvoering en de vakteksten / het vakonderricht vormen de context 

waaraan de deelnemers de betekenis van deze vaktermen kunnen ontle-

nen. Daarbij moet de aandacht uitgaan naar de specifi eke woordenschat 
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in vakteksten. Verhallen (2003b) noemt een aantal lexicale kenmerken 

van taalgebruik in vakteksten waarmee zowel tweede-taaldocenten als 

vakdocenten rekening moeten houden. Veelgebruikte woorden worden 

in vakteksten vervangen door synoniemen of parafrases. De vervangende 

woorden betekenen niet helemaal hetzelfde, maar worden wel door elkaar 

gebruikt voor hetzelfde doel. “Maken” bijvoorbeeld wordt vervangen 

door “vervaardigen”, “in elkaar zetten”, “construeren” of “herstellen”. 

Docenten moeten zich ervan bewust zijn dat het enige tijd duurt voordat 

deelnemers die woorden als (bijna) synoniemen herkennen. Sommige 

woorden hebben in een bepaald vakgebied een vakgebonden betekenis: 

“tekenen” betekent in de kantoorpraktijk meestal “een handtekening zet-

ten”. Verder kunnen begrippen in een vakgebied allerlei betekenisnuances 

hebben. Kunnen we in het alledaags taalgebruik volstaan met “hout”, in 

het timmervak onderscheidt men “latten”, “planken”, “schoren”, “platen”, 

“delen”, “panelen” enzovoort. De tweede-taaldocent kan veel betekenen 

op het gebied van de algemene beroepstaalwoorden: woorden die tus-

sen vakterminologie en het algemeen Nederlands in staan. Algemene 

beroepstaalwoorden zijn woorden die de meeste Nederlanders kennen, 

maar die verschillende en specifi eke betekenisaspecten hebben zodra 

ze gekoppeld worden aan een bepaald vakgebied. Neem bijvoorbeeld 

het woord “innemen”. Een patiënt die een medicijn inneemt, slikt een 

pil door met een slok water of krijgt een tablet waarop hij eerst moet 

kauwen. Als een politieagent een rijbewijs inneemt, gebeurt er iets totaal 

anders. “Uitrusten” kan gepaard gaan met slapen, maar dat hoeft niet. 

Een patiënt kan liggend maar ook zittend uitrusten. Het gebeurt meestal 

niet ‘s nachts maar gedurende een moment op de dag. De uitrusting van 

een militair is een ander woord voor bepakking. De meeste Nederlanders 

zullen geen probleem met algemene beroepstaalwoorden hebben, zeker 

niet als zij deze woorden in de context van een vakgebied tegenkomen. 

Maar voor anderstaligen kunnen de verschillende betekenissen heel 

verwarrend zijn en bovendien moeten ze deze woorden in de verschil-

lende contexten tegenkomen om de onderscheiden betekenisaspecten 

te verzamelen. De tweede-taaldocent kan algemene beroepstaal aan 
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opleidingsteksten ontlenen, maar ook aan ander authentiek materiaal 

zoals gebruiksaanwijzingen, bestelformulieren, etiketten en folders. Dit 

authentieke lesmateriaal is bij uitstek geschikt als betekenisvolle input 

voor de tweede-taalles. 

In het gekoppeld georganiseerde tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

op de ROC’s in Nederland worden de vaklessen meestal gedurende de 

startfase en soms zelfs gedurende de hele beroepsopleiding apart voor 

volwassen tweede-taalleerders georganiseerd. Feitelijk is dit onderwijs 

dan ook een mengvorm tussen twee modellen die Brinton e.a. (1993) 

onderscheiden (zie paragraaf 2.1). Omdat deze deelnemers - zeker voor 

een bepaalde periode - afgeschermd zijn van de deelnemers aan het 

reguliere beroepsonderwijs, kan het taalvaardigheidsniveau waarop zij 

met de beroepsopleiding starten laag zijn. Uiteraard verschilt dit startni-

veau per opleiding en per opleidingsniveau. Maar de vakdocenten moeten 

hoe dan ook kiezen voor didactische benaderingen van de vakoverdracht 

waarin tweede-taalverwerving een plaats krijgt. Hajer e.a. (2000) hebben 

het begrip “taalgericht vakonderwijs” ontwikkeld om deze didactische 

benadering aan te duiden. De taalgerichte benadering van het vakonder-

wijs is in Nederland vooral ontwikkeld in het kader van het zogenoemde 

taalbeleid in het reguliere voortgezet onderwijs en zal om die reden 

besproken worden in paragraaf 2.4. Maar de taalgerichte benadering van 

vakonderwijs hoort ook thuis in het gekoppelde tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs (Janssen-van Dieten, 2000). 

Om de gekoppelde organisatie van tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

optimaal te benutten, is het belangrijk dat tweede-taaldocenten en 

vakdocenten samenwerken. ‘Er is veel te winnen als de verantwoordelijk-

heid voor het succes van de deelnemers wordt gedeeld door de bredere 

gemeenschap van docenten die dagelijks met tweede-taalleerders te 

maken hebben.’ (Teemant, Bernhardt & Rodrigues-Munoz, 1997: 317). 

Dit ligt voor de hand. Tweede-taaldocenten weten wat het betekent om 

aan anderstalige volwassenen les te geven. Ze weten vaak relatief veel 
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over hun culturen en gewoonten. Zij kunnen adviseren hoe vakinhoud 

door aanpassingen in de taal toegankelijker kan worden zonder vakin-

houd te versimpelen. Zij kunnen helpen bij het verbinden van taaldoelen 

met vakinhoudelijke doelen (Teemant e.a., 1997). Zij kunnen signaleren 

waar taal onnodige drempels opwerpt bij het afnemen van tentamens 

en examens (Gee, 1997). Tweede-taaldocenten hebben de adviezen van 

hun collega-vakdocenten nodig om vakinhoud te selecteren die als input 

kan dienen voor tweede-taalverwerving. Maar samenwerking tussen 

vakdocenten en tweede-taaldocenten is toch geen vanzelfsprekendheid. 

Obstakel daarbij is de afbakening van de rollen (Teemant e.a., 1997; 

Gee, 1997; Goldstein, Campbell & Clark Cummings, 1997). Het gaat 

ook om vertrouwen en waardering voor elkaars discipline. Goldstein e.a. 

(1997) signaleren een “Stewardess Syndroom” bij tweede-taaldocenten. 

De tweede-taaldocent helpt de deelnemers door de turbulentie heen, 

maar de vakdocent zit in de cockpit. Vakdocenten marginaliseren het 

belang van tweede-taalverwerving als zij taal niet zien als een vakgebied, 

maar alleen als een vaardigheid die kan worden geleerd door regels uit 

het hoofd te leren en toe te passen. Gee (1997) legt er de nadruk op dat 

het belangrijk is aan te sluiten op de behoefte aan ondersteuning bij de 

vakdocent en aan het behoedzaam omgaan met elkaar. Zij wijst op het 

belang van informeel contact. 

In het gekoppelde tweede-taal- en vakonderwijs wordt veel van de 

docenten gevraagd. De tweede-taaldocenten moeten tweede-taalonder-

wijs combineren met het ondersteunen van de deelnemers bij het zich 

eigen maken van vakinhoud. Vakdocenten moeten hun didactiek aanpas-

sen en taalgericht gaan lesgeven. Het probleem kan zich voordoen dat 

vakdocenten en tweede-taaldocenten elkaar voor de voeten gaan lopen. 

Maar ook het andere uiterste kan gebeuren: dat beide groepen docenten 

zich op hun eigen eiland terugtrekken. Tweede-taaldocenten die in 

gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs niet met vakdocenten 

samenwerken, kunnen alleen een vakthematische aanpak hanteren en laten 

daarmee de mogelijkheden liggen om hun lessen vakondersteunend in te 

richten. Vakdocenten kunnen veel aan de adviezen van tweede-taaldocen-
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ten hebben bij het ontwikkelen van een taalgerichte didactische aanpak. 

Er is veel te winnen bij een goede afstemming waarbij docenten in staat 

zijn om de eigen expertise optimaal te benutten voor het onderwijs aan 

anderstalige volwassenen.

2.3 Thematisch tweede-taalonderwijs 

In deze paragraaf komt de tweede toepassing aan de orde van integratie 

van tweede-taalonderwijs en vakinhoud. Bron voor betekenisvolle input 

bij thematisch tweede-taalonderwijs is niet een vak of vakgebied waar 

deelnemers mee bezig zijn - zoals in het gekoppelde tweede-taalon-

derwijs en vakonderwijs - maar een vak of (vak)gebied waar ze naartoe 

werken. Doel van thematisch tweede-taalonderwijs is op de eerste plaats 

tweede-taalverwerving en op de tweede plaats schakelen naar “iets 

anders”. De term thematisch heeft betrekking op de organisatie van deze 

toepassing van integratie van tweede-taalonderwijs en vakinhoud. De 

tweede-taaldocent gaat in zijn les uit van vakinhoudelijke thema’s en de 

didactische benadering is vakthematisch. De thema’s hebben betekenis en 

relevantie voor de deelnemers, omdat ze worden ontleend aan de werk-

vloer waar zij naar toe willen of aan vakinhouden in het type onderwijs 

dat zij willen gaan volgen. Focus in de thematische toepassing is tweede-

taalverwerving. Het onderwijs wordt door tweede-taaldocenten en via het 

tweede-taalonderwijs georganiseerd. Soms benutten tweede-taaldocenten 

de vakinhoud niet alleen als bron voor begrijpelijke en relevante inhoud, 

maar nemen zij vakinhoud expliciet als lesdoel op. Dat laat onverlet dat 

de deelnemers nog niet in een werksituatie of op een beroepsopleiding 

zitten, maar dat dit een perspectief voor hen is. Th ematische tweede-

taalverwerving is de schakel naar een opleiding of naar werk. Deelnemers 

gaan alvast aan de slag met onderwerpen en materialen die een tweede-

taaldocent selecteert of die zij zelf opzoeken. Dit vraagt van de tweede-

taaldocenten wel dat zij samenwerken met professionals buiten de school, 

maar niet dat zij het tweede-taalonderwijs vakondersteunend inrichten.

De duale trajecten voor oudkomers zijn in Nederland een vorm van 

thematisch tweede-taalonderwijs die op vrij grote schaal is toepast. Het 
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opzetten van deze programma’s is gestimuleerd vanuit de Taskforce 

Inburgering, een in 2000 opgezet project, die werkte in opdracht van de 

ministeries van Justitie, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCenW), 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkge-

legenheid (SZW). Naast de Wet Inburgering Nieuwkomers (1998)2 kwam 

er een bijdrageregeling voor immigranten die niet onder de werking van 

de WIN vielen, omdat zij voor 1998 naar Nederland waren gekomen. Ter 

onderscheiding van de “nieuwkomers” op wie de WIN van toepassing 

was, heeft deze doelgroep voor de inburgering de naam “oudkomers” 

meegekregen (Tesser & Van der Erf, 2001). ‘Inburgering heeft niet alleen 

betrekking op migranten die zich momenteel in Nederland vestigen, 

maar ook op allochtonen die dit in het verleden hebben gedaan. Onder 

deze “oudkomers” zijn velen nog onvoldoende ingeburgerd. Voor hen is 

een inhaalslag nodig, waarbij op dit moment werklozen en opvoeders 

voorrang krijgen.’ (Taskforce Inburgering, 2002a: 6). Gemeenten hadden 

een regiefunctie in de uitvoering. Eerst namen 54 gemeenten deel aan de 

bijdrageregeling. Later kwamen daar nog 269 andere gemeenten bij. 

De Taskforce Inburgering had als belangrijkste opdracht om gemeenten 

te ondersteunen bij een structurele verbetering van de inburgering. De 

taak van de overheid bij de inburgering moest breder gedefi nieerd worden 

dan het aanbieden van taalcursussen, omdat integratie in de samenleving 

niet vanzelf zou volgen, zodra de inburgeraar over voldoende taalvaar-

digheid beschikte. De kritiek op de gemeentelijke uitvoering van het 

inburgeringsprogramma luidde als volgt: ‘In de eerste fase van het traject 

2   In 2007 is er een andere wet in werking getreden voor de inburgering, de Wet Inburgering 

(WI). In de WI hebben de begrippen nieuwkomer en oudkomer een andere betekenis dan 

in paragraaf 2.3, omdat in deze paragraaf de periode wordt beschreven waarin de WIN 

van toepassing was. Tot 1 januari 2007 - de datum waarop de WI is ingegaan - was een 

oudkomer een persoon die behoorde tot de eerste generatie allochtonen en die zich voor het van 

kracht worden van de WIN in Nederland had gevestigd (Tesser & Van der Erf, 2001). Voor 

oudkomers waren er faciliteiten om Nederlands te leren, maar zij waren tot 1 januari 2007 

niet verplicht om dat te doen. Sinds 1 januari 2007 is het begrip oudkomer gedefi nieerd 

binnen de WI. Een oudkomer is een persoon tussen de 16 en 65 jaar zonder Nederlands 

paspoort die voor 1 januari 2007 al in Nederland woonde, maar minder dan 8 jaar tijdens 

de leerplichtige leeftijd. Sinds 1 januari 2007 is een oudkomer inburgeringsplichtig, als hij 

of zij geen diploma’s heeft die laten zien dat hij of zij de Nederlandse taal en Nederland 

goed kent.
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leert de inburgeraar de elementaire onderdelen van de Nederlandse taal. 

Pas als de inburgeraar de taal voldoende beheerst, is het tijd om zich 

te gaan richten op bijvoorbeeld een beroepsopleiding of op werk. Met 

deze traditionele opbouw van het inburgeringstraject blijft daadwerkelijk 

participeren in de Nederlandse samenleving voor veel inburgeraars lang 

buiten beeld.’ (Taskforce Inburgering, 2002b: 5). Het is opvallend dat de 

Taskforce Inburgering in het kader van de opdracht om de inburgering 

te verbeteren een inhoudelijke visie op de didactiek van het tweede-

taalonderwijs heeft voorgeschreven. Het is niet ongebruikelijk dat door 

de overheid in het leven geroepen commissies doelen ontwikkelen voor 

het onderwijs, maar wel dat zij een bepaalde didactische benadering gaan 

voorschrijven. De Taskforce Inburgering heeft dat laatste wel gedaan. 

De visie van de Taskforce Inburgering op tweede-taalverwerving is als 

volgt verwoord in een SER-advies (Inburgeren met beleid, 2003: 26-27). 

‘Duale trajecten blijken een goede en meer effi  ciënte manier te zijn om de 

 Nederlandse taal te leren, onder meer omdat dit leidt tot een intensieve 

en realistische kennismaking met de samenleving. Op grond van het feit 

dat taalverwerving zoveel gemakkelijker en met meer rendement verloopt 

in een context waarin de taal gebruikt wordt, zijn door de Taskforce In-

burgering vier functioneringsdomeinen geschetst waarbinnen taalverwer-

ving kan plaatsvinden. Voor het leren en oefenen van de taal doet het er 

niet zoveel toe welk domein (werk, opleiding, opvoedingsondersteuning 

of sociale activering) ofwel welk duaal traject of combinatietraject wordt 

gekozen. Die keuze zal veelal worden bepaald door de maatschappelijke 

situatie waarin de nieuw- of oudkomer verkeert (uitkeringssituatie of 

de zorg voor kleine kinderen) en welk doel hem of haar voor ogen staat 

(“doelsituatie” of “doelperspectief ”).’ 

Onder een duaal traject verstond de Taskforce Inburgering overigens 

niet de koppeling tussen leren en werken (zoals binnen de ROC’s), maar 

een tweede-taalprogramma dat zo snel mogelijk met een tweede op de 

doelgroep afgestemd programmaonderdeel gecombineerd wordt. Uit de 

evaluaties van de duale trajecten voor oudkomers (Kwalitatieve rapportage 

monitor oudkomers, 2003; De inburgering van oudkomers in 2004, 2004) 
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is gebleken dat het grootste deel van de werkloze deelnemers een duaal 

programma tweede-taalonderwijs met arbeidsmarktgerichte activiteiten 

of sociale activering heeft gevolgd. In deze evaluatie zijn twee soorten 

resultaten gemeten: vorderingen in taalvaardigheid en doorstroom 

naar werk of naar opleidingen. Er zijn geen resultaten gemeten van 

vakinhoudelijk onderwijs, maar er is wel gekeken naar het bereiken van 

het doel. Dit geeft aan dat de typering thematisch tweede-taalonderwijs 

passend is voor de duale trajecten voor oudkomers. Tweede-taaldocenten 

ontlenen betekenisvolle inhoud voor het tweede-taalonderwijs aan het 

doelperspectief van de deelnemers en zetten deze input in als motor voor 

tweede-taalverwerving. 

De programma’s voor de doelgroep werkzoekenden schakelen naar werk 

of naar een (beroeps)opleiding. De resultaten van de duale trajecten voor 

oudkomers worden in hoofdstuk 6 van de onderhavige studie vergeleken 

met de resultaten van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

op het ROC van Amsterdam. De vergelijking is interessant, omdat 

dit gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs zich op dezelfde 

doelgroepen richt als de duale trajecten voor oudkomers en de didactiek 

wat betreft de tweede-taalverwerving vanuit dezelfde uitgangspunten 

is geformuleerd: de inhoud moet betekenisvol en relevant zijn voor de 

deelnemers. De institutionele kaders verschillen wel. Gekoppeld tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs vindt op ROC’s plaats. Duale trajecten 

voor oudkomers worden op ROC’s gegeven, maar ook door veel andere 

taalaanbieders uitgevoerd. 

2.4 Taalgericht vakonderwijs 

In de derde toepassing van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vak-

onderwijs geeft de vakdocent zelf de aangepaste vakles. Volgens Hajer 

(1996) staat het model van het afgeschermde vakonderwijs in Nederland 

als organisatievorm het dichtst bij het reguliere vakonderwijs in het 

voortgezet onderwijs. Vakdocenten hebben daar meertalige klassen en 

moeten het programma aanpassen. Th ematisch tweede-taalonderwijs 

wordt gegeven door een taaldocent die inhoud aan een ander vakgebied 
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ontleent. In het taalgerichte vakonderwijs is het precies andersom. Er 

staat een vakdocent voor de klas die aandacht voor taalvaardigheden in 

de lessen integreert (Babbitt & Mlynarczyk, 2000). In de vakliteratuur 

in Nederland wordt het begrip taalgericht vakonderwijs gebruikt voor 

de organisatie èn voor de didactische benadering van deze vorm van 

geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. Vakonderwijs kan 

ook zaakvakonderwijs zijn. 

Vakdocenten maken zich vaak zorgen over de inhoud van afschermde 

cursussen: die zou te schraal worden. Crandall (1993: 116) stelt dat in 

afgeschermde programma’s het curriculum wordt omgegooid en er ‘meer 

aandacht wordt besteed aan kernbegrippen door aanpassing van de tekst 

en het gebruik van schematische voorstellingen en er meer nadruk ligt 

op verbale interactie en ervaring dan op boeken lezen en luisteren naar 

de docent.’ Maar volgens Crandall betekent dit niet dat de deelnemers 

minder zouden leren. Volgens haar is deze didactiek juist ook doelmatig 

voor deelnemers die het onderwijs in hun moedertaal volgen, zowel voor 

degenen die moeite hebben met taal als voor degenen die heel goed zijn. 

In de jaren negentig gingen veel scholen voor voortgezet onderwijs en 

voor beroepsonderwijs in Nederland een vorm van “taalbeleid” invoeren, 

in reactie op de toestroom van anderstalige leerlingen. In eerste instantie 

was daarin een rol in de uitvoering weggelegd voor tweede-taaldocenten. 

Docenten Nederlands zouden - met behulp van ontwikkeld lesmateriaal 

op het gebied van begrijpend lezen en woordenschatontwikkeling - de 

benodigde vaardigheden in het omgaan met moeilijke woorden en 

teksten moeten aanbrengen. Vakdocenten zouden daarop kunnen terug-

grijpen. Maar na enige tijd bleek dat overdracht van de in de Nederlandse 

lessen geleerde aanpak naar andere vakken nauwelijks plaatsvond. Niet bij 

de deelnemers, maar ook niet bij de vakdocenten. Laatstgenoemden, ook 

degenen die het taalbeleid een warm hart toedroegen, bleven doorgaan 

met het geven van sterk schoolboekgebonden, frontaal-klassikaal onder-

wijs (Tordoir, 2002). 

Op basis van deze ervaringen is met het taalbeleid in het voortgezet 

onderwijs een nieuwe weg ingeslagen: het taalgericht vakonderwijs. 
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Dat dit de meest “zuivere” vorm zou zijn van geïntegreerd taal- en 

vakonderwijs (Van Kalsbeek, 2004) lijkt een onjuiste kwalifi catie, omdat 

daarmee voorbij wordt gegaan aan de doelgroepen waarvoor en de 

institutionele kaders waarbinnen het taalgericht vakonderwijs ontwik-

keld is. Leerlingen gaan naar het voortgezet onderwijs om een diploma 

te halen. Volwassen inburgeraars in het volwassenenonderwijs komen 

meestal in eerste instantie binnen met de vraag om Nederlands te leren. 

Het leren van de Nederlandse taal is eff ectief in een benadering waarin 

taalleren gecombineerd wordt met vakinhoudelijke scholing. Maar dat 

betekent niet dat deelnemers die een vak leren ‘zich en passant de taal 

eigen maken’, zoals in het SER-advies Inburgeren met beleid wordt voor-

gesteld (2003: 27). Twee voor de prijs van één (Van Kalsbeek, 2004: 52) 

is misschien wel de wens van de subsidieverstrekker, maar gaat voorbij 

aan de realiteit dat tweede-taallessen toch nog altijd apart opgenomen 

moeten worden in het lesrooster van programma’s voor inburgeraars die 

Nederlands willen leren. 

Als tweede-taallessen zo belangrijk zijn voor inburgeraars, kunnen die 

lessen dan wel gemist worden in het voortgezet onderwijs? Daar gaat 

het om leerlingen voor wie de Nederlandse taal wel een struikelblok kan 

vormen om een diploma te halen. Een algemeen ondersteunende rol van 

taallessen voor alle vakken, zoals deze in eerste instantie in het taalbeleid 

is ontwikkeld, werkt niet, want dan moeten tweede-taaldocenten 

abstraheren van concrete vakinhoud. Daarmee geven ze uit handen wat 

nu juist de kern van de didactische benadering van geïntegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs is. In praktisch opzicht is het ondoenlijk 

en ook onwenselijk om naast elke vakdocent een tweede-taaldocent te 

zetten. Het taalgericht vakonderwijs biedt een didactisch antwoord op 

de zorg van vakdocenten die signaleren dat het niveau van het onderwijs 

onder druk komt te staan door de komst van veel anderstalige leerlingen 

in het VO. Het is ontwikkeld als een vorm van taalbeleid die kans biedt 

op het behalen van resultaten met deze leerlingen. 

Taalgericht vakonderwijs heeft zijn wortels in het tweede-taalonderwijs, 

maar in navolging van Crandall zeggen Hajer e.a. (2000) dat het voor 
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alle leerlingen geschikt is. ‘Een vak leren betekent ook in de taal van 

het vak leren denken en die taal leren spreken en hanteren, op allerlei 

verschillende manieren en in verschillende situaties.’ (Van der Laan & 

Meestringa, 2004: 10). Taalgericht onderwijs is eigenlijk gewoon goed 

onderwijs (Hajer & Meestringa, 2004). Taalgerichte didactische technie-

ken zijn in deze opvatting niets anders dan adequate onderwijsstrategieën 

(Teemant e.a., 2003).

Taalgericht vakonderwijs steunt op drie pijlers: het is contextrijk vak-

onderwijs met taalsteun en vol interactie (Van der Laan & Meestringa, 

2004). Deelnemers moeten veel stimulansen krijgen om de taal te gebrui-

ken, in gesprek met de docent en met elkaar. Niet alleen spreken, maar 

ook schrijven is belangrijk. In taalproductie liggen aanknopingspunten 

voor betekenisonderhandeling en het geven en krijgen van terugkop-

peling en nieuw taalaanbod. De vakdocent moet over een variëteit aan 

werkvormen beschikken om deze taalproductie op gang te brengen 

(Hajer & Meestringa, 2004). 

Binnen de didactiek van het taalgericht vakonderwijs zijn strategieën 

ontwikkeld waarmee voorkomen kan worden dat het niveau van het 

onderwijs aan laag-taalvaardige leerlingen daalt. Startpunt voor lessen 

bestaat uit lessof die concreet is en praktisch. Mohan (1986) laat via zijn 

“Knowledge Framework” zien, hoe vakdocenten hun lesstof kunnen 

opbouwen van concreet en praktisch naar een lessituatie die in cognitief 

opzicht hogere eisen stelt. Deelnemers gaan van een lessituatie, waarin zij 

beschrijven wat ze zien of meemaken, naar een lessituatie waarin beteke-

nis alleen in woorden uitgedrukt kan worden. De volgende stap is het 

ontwikkelen van (vak)taal die nodig is om relaties tussen gebeurtenissen 

te verwoorden of om aan te geven hoe iets aan te pakken. Dit formele 

taalgebruik is volgens Steinert (2003) vaak nieuw en verschilt sterk van 

het alledaagse taalgebruik. Dan gaat het niet meer alleen om het kennen 

van de betekenis van vaktermen, maar ook om classifi ceren en rubriceren, 

geheel / deel-relaties benoemen, plaatsaanduidingen geven, doel / mid-

del-relaties aangeven en causale relaties leggen. ‘De overgang van het 

concrete naar het meer generaliserende niveau is een belangrijke stap die 
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niet verwaarloosd mag worden. Dat is het uiteindelijke leerdoel.’ (Jansen-

van Dieten, 2000: 234). 

Hajer & Meestringa (2004) benadrukken dat deelnemers zich concrete 

situaties moeten kunnen blijven voorstellen bij de cognitief complexer 

wordende lesstof. In termen van Cummins’ (1984) model: taal mag cog-

nitief veeleisender worden, mits de lessituatie contextrijk blijft. Als een 

vaktekst lastig is en vakdocenten de oplossing zoeken in een herschreven 

versie of een dictaat, bereiken zij dat de vakinhoud cognitief minder 

eisen stelt, maar contextarm blijft. Dan gaan deelnemers losse feitjes en 

begrippen reproduceren, zonder dat zij begrijpen waar het over gaat. Dit 

vormt een didactische valkuil: kwadrant C ( = cognitief weinig eisend 

en context onafhankelijk) in het model van Cummins. “Taalbewuste” 

vakdocenten, die rekening willen houden met de taalproblemen van de 

deelnemers, maar hun lesstof niet in een context presenteren, komen in 

deze valkuil terecht. Daarom is het nodig dat de vakdocent de fysieke, 

tastbare en zichtbare context blijft inbrengen in de klas. Het helpt de 

deelnemers als zij leren om zelf schema’s te maken, waarin de belang-

rijkste punten, de verbanden en de vaktermen geordend en onthouden 

kunnen worden (Kinsella, 1997; Tang, 1997; Steinert, 2003). 

2.5 Drie toepassingen in schema

Bijstaand schema bevat een samenvatting van de belangrijkste kenmerken 

van de hierboven beschreven toepassingen van integratie van tweede-

taalonderwijs en vakinhoud / vakinhoudelijk onderwijs in Nederland. 
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Gekoppeld tweede-taal- 

en vakonderwijs /MBO

Thematisch tweede-

taalonderwijs

Taalgericht vakonderwijs

Doelen een vak èn een tweede 

taal leren

een tweede taal leren 

èn schakelen naar een 

vervolg

(zaak)vakken leren, 

taaldoelen zijn verweven 

met vakinhoudelijke 

doelen

Doelgroep beginnende volwassen 

tweede-taalleerders

beginnende volwassen 

tweede-taalleerders

leerplichtige vo-leer-

lingen in meertalige 

klassen

Didactiek tweede-taal-

docent

vakondersteunende 

benadering van tweede-

taalonderwijs: bevat 

twee componenten 

vakthematische 

benadering van tweede-

taalonderwijs

niet van toepassing

Didactiek vakdocent taalgerichte benadering 

van vakonderwijs

niet van toepassing taalgerichte benadering 

van vakonderwijs

Organisatievorm gekoppeld èn 

afgeschermd

thematisch afgeschermd3

Praktijkgerichtheid duaal: leren en werken leren vanuit het doel- 

perspectief van een baan 

en/of een vakopleiding 

leren staat voorop

 2.6  Effectiviteit  van geïntegreerd tweede-taalonder-

wijs en vakinhoudeli jk onderwijs

De ontwikkeling van de integratie van tweede-taalonderwijs met vakin-

houd is in de Verenigde Staten en Canada hand in hand gegaan met het 

opzetten van onderzoeksprogramma’s over de eff ectiviteit ervan. Volgens 

Wesche (1993: 64) is het inhoudsgericht taalonderwijs aan kinderen in 

Immersion-programma’s het meest bestudeerde onderwijsverschijnsel in 

Canada. De vele studies tonen aan dat kinderen hun moedertaal ontwik-

kelen en taalvaardigheden op een gevorderd niveau in de tweede taal gaan 

beheersen en zich tegelijkertijd het inhoudelijke programma eigen maken. 

Zij gaan de tweede taal niet spreken alsof het hun moedertaal is, maar 

kunnen er goed mee uit de voeten in tweetalige programma’s op de mid-

delbare school en de universiteit of op hun werk (Wesche, Morrison, Ready 

& Pawley, 1990; Wesche, 1992). Ook is aangetoond dat zij de tweede taal 

lang blijven beheersen, ook als ze die taal niet meer frequent gebruiken. 

Volgens Snow (1993) heeft het geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vak-

inhoudelijk onderwijs bestaansrecht vanwege de nauwkeurig beschreven 

3   In overdrachtelijke zin: leerlingen zijn niet in aparte klassen ondergebracht, maar 

vakdocenten passen zich aan de meertalige klassen aan en schermen de deelnemers als het 

ware af van vakinhoud die te hoge eisen stelt aan hun taalvaardigheid.
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successen ervan. Zij vermeldt onder andere het onderzoek van Fulwiler 

& Young (1990) waaruit is gebleken dat 35 procent van de Amerikaanse 

universiteiten taalgerichte programma’s aanbieden (toegespitst op schrijf-

vaardigheid). Grabe & Stoller (1997) sluiten zich bij deze argumentatie 

aan. Zij stellen dat er weinig studies zijn gedaan met een gecontroleerde, 

dat wil zeggen experimentele of quasi-experimentele, opzet. Maar vol-

gens hen is het succes aangetoond van geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakinhoudelijk onderwijs, omdat er veel goedgedocumenteerde pro-

gramma’s zijn waarmee deelnemers hun taalvaardigheid hebben verbeterd 

en certifi caten hebben behaald voor inhoudelijke kennis. Voor docenten is 

dat succes voldoende om in de benadering te geloven en te blijven zoeken 

naar wegen om inhoud en taalleren te combineren, aldus Grabe & 

Stoller. Zij geven een overzicht van de documentatie in drie onderwijssi-

tuaties. In het basisonderwijs zijn er weinig vergelijkende studies gedaan, 

maar is het geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onder-

wijs heel veel toegepast. Grabe & Stoller noemen een aantal onderzoeken 

waarin is aangegeven hoe deze programma’s ingevoerd kunnen worden, 

bijvoorbeeld Chamot & O’Malley (1994) en Crandall (1987). Grabe & 

Stoller melden ook de groei van het aantal thematische en afgeschermde 

programma’s in het voortgezet onderwijs en noemen met name de succes-

sen van de Newcomber High School in San Francisco (Stack, 1993) en 

andere exemplarische voorbeelden van programma’s en curricula die de 

aandacht hebben getrokken (o.a. Castenada, 1993; Spanos, 1993). Ook 

in het tertiair onderwijs zijn er programma-evaluaties die aantonen dat 

de drie modellen van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhou-

delijk onderwijs - thematisch, gekoppeld en afgeschermd - passende 

benaderingen zijn voor gevorderde tweede-taalleerders. Het geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs steunt daar op tradities 

die al langer bestaan: English for Specifi c Purposes (ESP) en English for 

Academic Purposes (EAP). Ook naar de ESP- en de EAP-programma’s 

is er weinig empirisch onderzoek met een gecontroleerde opzet gedaan, 

maar volgens Grabe & Stoller geven de programma’s die zijn beschreven 

aan dat de doelen vaak zijn gehaald. 
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Onder redactie van Kasper (2000) zijn verschillende evaluatiestudies 

verschenen over geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk 

onderwijs voor universitaire studenten. Ook dit zijn geen (quasi)-ex-

perimentele onderzoeken, maar ze hebben wel geleid tot een scala aan 

aanbevelingen voor organisatie, programma’s en didactische aanpak. 

Sheppard (1997) heeft op basis van 2.992 at random geselecteerde scho-

len of programma’s voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs 

vastgesteld dat ongeveer 15 procent van het openbaar onderwijs in de 

Verenigde Staten een vorm van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en 

vakinhoudelijk onderwijs heeft. Hij concludeert: ‘Voor het grootste deel 

bestaan deze programma’s niet omdat ze minder duur zijn dan tweede-

taalklassen, maar vanwege de behoefte om de prestaties te verbeteren van 

de snel groeiende populatie tweede-taalleerders’ (Sheppard, 1997: 33). Hij 

noemt de grote aantallen programma’s overigens ten onrechte een indica-

tie voor eff ectiviteit. Het feit dat een bepaalde benadering veel in praktijk 

wordt gebracht, wil immers nog niets zeggen over de eff ectiviteit van 

die benadering. Deze kanttekening kan uiteraard ook worden geplaatst 

bij de hierboven genoemde argumentatie van Grabe & Stoller (1997). 

Sheppard heeft in zijn onderzoek de verscheidenheid in kaart gebracht 

van deelnemers, instructiemethoden, curricula en lesmaterialen binnen 

het geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs. Van 

de docenten die aan het onderzoek van Sheppard hebben meegedaan zegt 

79 procent dat hun leerlingen sneller Engels leren dan in gewone klassen 

en zegt 89 procent dat hun leerlingen ook de inhoud sneller leren.

Van Schooten & Emmelot (2004) hebben, op basis van bestudering 

van een selectie uit de literatuur die de afgelopen vijfentwintig jaar in 

het Angelsaksisch taalgebied is verschenen, een aantal uitgangspunten 

van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs 

geïnventariseerd. Doel hiervan was om een analysekader te ontwikkelen 

waarmee zij Nederlandstalige methoden, leergangen en leermiddelen 

met een inhoudsgerichte benadering van tweede-taalonderwijs of een 

taalgerichte benadering van vakinhoud tegen het licht hebben gehouden. 

Zij noemen verschillende studies (o.a. Krashen, 1985; Swain, 1995; 
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Gass, 1997; Rodrigo, Krashen & Gribbons, 2004) waarin de volgende 

kenmerken van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk 

onderwijs op eff ectiviteit zijn onderzocht: leerders begrijpelijke input 

geven door de combinatie van taal- en vakonderwijs, leerders stimuleren 

tot taalproductie en betekenisonderhandeling en hen over die taalproduc-

tie terugkoppeling geven, leerders in staat stellen om hun taalproductie 

te verbeteren en de eigen talige hypotheses te toetsen. Van Schooten 

& Emmelot verwijzen naar een aantal onderzoeken over het eff ect van 

aandacht voor vormaspecten tijdens geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakinhoudelijk onderwijs: Lyster, Lightbown & Spada (1999) laten 

zien dat de focus op vorm het communicatieve proces tijdens de lessen 

niet hoeft te verstoren. Het koppelen van lesstof aan de eigen ervaringen 

van de deelnemers is een kenmerk dat door verschillende onderzoekers, 

onder andere door Kasper (1997) en Echevarria & Short (2000), wordt 

genoemd. Echevarria & Short (2000) geven het belang aan van aparte 

training van functionele taalvaardigheden die in het onderwijs nodig 

zijn, zoals betekenisonderhandeling en het vragen om uitleg, en van 

studievaardigheden en leerstrategieën. Tenslotte halen Van Schooten & 

Emmelot een aantal studies aan (o.a. Pica, Lincoln-Porter, Paninos & 

Linnell, 1996) waaruit het positief eff ect blijkt van samenwerkend leren 

op taalproductie. 

De studie van Van Schooten & Emmelot is nuttig, omdat zij de kenmer-

ken van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs 

hebben benoemd waarop het empirisch onderzoek van de afgelopen 

25 jaar in de Verenigde Staten en Canada is toegespitst. De resultaten 

van het onderzoek dat zij citeren geven indicaties voor kenmerken van 

geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakinhoudelijk onderwijs waarmee 

succes kan worden behaald. Maar omdat dit onderzoek meestal niet 

(quasi)-experimenteel van karakter is en ook nooit is herhaald, lijkt hun 

conclusie dat de eff ectiviteit van deze kenmerken is aangetoond te stellig. 

Een andere bron voor empirisch onderzoek naar de eff ectiviteit van 

onderwijs waarin taalscholing en vakinhoud worden geïntegreerd, is 

afkomstig van de Workplace Literacy projecten in de Verenigde Staten, 
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Canada en Australië. Deze programma’s zijn gestart in de dertiger jaren 

van de vorige eeuw. De werkwijze in deze programma’s wordt veelal 

aangeduid met het door Sticht (1987) geïntroduceerde begrip Functional 

Context Education (FCE). Mikulecky (2004) heeft aangetoond dat de 

vraag naar onderwijs in de bedrijven verklaard kan worden uit de groei-

ende eisen die bedrijven stellen aan de geletterdheid van mensen en uit 

de veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Het onderwijs dat via 

dit onderzoek is belicht, omvat alfabetiseringsprogramma’s en program-

ma’s voor basisvaardigheden en rekenen in bedrijven. Deze programma’s 

zijn bestemd voor werknemers die onvoldoende vaardig zijn om werk te 

behouden, nieuw werk te verwerven of hun carrière te ontwikkelen. Ook 

kunnen de programma’s gericht zijn op verbetering van de veiligheid of 

verhoging van de productiviteit van de werknemers. In het onderzoek 

zijn veel kwantitatieve data geproduceerd over de deelnemers, de vraag 

van de bedrijven en de werknemers, de deelname vanuit de verschillende 

branches, het aantal inschrijvingen en het aantal mensen dat de program-

ma’s afmaakt, enzovoort. De onderzoeksdata verwijzen meestal niet naar 

resultaten en voor zover dit wel gebeurt zijn die moeilijk te interpreteren, 

omdat de standaardisatie ontbreekt. Sticht (1994) bespreekt bijvoorbeeld 

programma’s die zijn gevolgd door 700 werknemers van industriële 

bedrijven in de buurt van Chicago. De verslaglegging geeft een inspi-

rerend voorbeeld van taalscholing op de werkvloer. Leidinggevenden en 

werknemers zijn geënquêteerd over de vraag wat de programma’s hen 

hebben opgeleverd en de resultaten daarvan zijn op zichzelf genomen 

indrukwekkend: 81% van de leidinggevenden meldt verbetering van de 

veiligheid en de communicatie, 71% meldt verbetering van de prestaties. 

74% van de werknemers is van mening dat het programma hen heeft 

geholpen bij de verbetering van de werkuitvoering. Mikulecky, Lloyd, 

Hornitz, Masker & Siemantel (1996) bespreken 121 programma’s die 

tussen 1990 en 1993 in bedrijven zijn uitgevoerd, in de industrie, de 

gezondheidszorg / overige dienstverlening, de landbouw en in trans-

portbedrijven. Deze onderzoekers belichten de good practices waaruit 

zij programmaprofi elen afl eiden, maar ook zij stellen tevens vast dat er 
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weinig projecten zijn die objectieve en te kwantifi ceren data aanleveren 

waarmee wordt aangetoond wat de leerders van de programma’s hebben 

opgestoken. Toch trekken Mikulecky e.a. de conclusie dat deelnemers 

behoefte hebben aan de combinatie van basis Engels met alledaagse en 

aan het werk gerelateerde toepassingen van de taal. Dat doen zij vanuit 

de fi losofi e van de Functional Context Education: het heeft geen zin om 

deelnemers vaardigheden te leren die los staan van de toepassing ervan in 

de alledaagse werkelijkheid van bedrijf, gezin en gemeenschap. 

Concluderend kan worden gesteld dat er veel onderzoek beschikbaar 

is over en gerelateerd aan geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakin-

houdelijk onderwijs. Het onderzoek laat zien dat deze programma’s in 

verschillende onderwijssituaties succes hadden, maar aan deze positieve 

beoordeling kunnen alleen voorzichtige conclusies worden verbonden, 

omdat de eff ectiviteit niet via een experimentele onderzoeksopzet is 

aangetoond. Ook uit de overzichten van het onderzoek in de Workplace 

Literacy projecten komt geen empirische bewijsvoering naar voren, maar 

wel worden voorbeelden gegeven die onderstrepen dat succes behaald kan 

worden met onderwijs dat met de dagelijkse werkelijkheid van mensen is 

verbonden. 

2.7 Probleemstell ingen 

De voorafgaande paragrafen bevatten een beschrijving van de theoreti-

sche grondslagen van integratie van tweede-taalonderwijs en vakinhoud 

en toepassingen ervan in Nederland. Empirisch onderzoek dat in para-

graaf 2.6 is beschreven, suggereert dat geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakinhoudelijk onderwijs succes kan hebben en geeft aanwijzingen 

voor kenmerken ervan die aan dit succes kunnen bijdragen. Deze theore-

tisch grondslagen, toepassingen in Nederland en stand van het empirisch 

onderzoek vormen het kader waaruit drie probleemstellingen zijn afgeleid 

voor een evaluatieonderzoek naar het gekoppeld tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs voor volwassenen op MBO-opleidingen in Nederland 

en meer in het bijzonder op het ROC van Amsterdam. In Nederland is 
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nog weinig evaluatieonderzoek gedaan naar het onderwijs op de ROC’s. 

Omdat dergelijk onderzoek complex is en zich moeilijk leent voor 

experimentele designs, is gekozen voor een descriptieve evaluatiestudie. 

Deze keuze wordt in hoofdstuk 4 (zie paragraaf 4.1) nader toegelicht. 

De eerste probleemstelling betreft de toepassing van didactische uitgangs-

punten voor geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs door de 

docenten en luidt: Hoe werkt de integratie van tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs in het onderwijsproces? De tweede en de derde probleem-

stelling hebben betrekking op de uitkomsten van geïntegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs. De tweede probleemstelling luidt: Wat 

zijn de resultaten voor de deelnemers? De derde probleemstelling handelt 

over de mening van de deelnemers over de behaalde resultaten: Vinden 

de deelnemers dat zij voldoende voor de arbeidsmarkt zijn toegerust? 

De probleemstellingen worden in hoofdstuk 4 uitgewerkt tot specifi eke 

onderzoeksvragen. Om dat goed te kunnen doen, om te weten waarop de 

evaluatie kan worden toegespitst en om de context aan te geven waarin 

het onderzoek is uitgevoerd, is het nodig om een beschrijving te maken 

van de ontwikkeling en de invoering van het geïntegreerd tweede-taalon-

derwijs en vakonderwijs op het ROC van Amsterdam. Deze beschrijving 

komt aan de orde in hoofdstuk 3. 
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Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van het geïntegreerd tweede-taalon-

derwijs en vakonderwijs op het ROC van Amsterdam. Dit programma-

aanbod heet Werk & Opleiding (W&O). De beschrijving is gemaakt om de 

context aan te geven waarbinnen keuzes zijn gemaakt voor de opzet van 

het onderzoek en de uitwerking van de onderzoeksvragen. In paragraaf 

3.1 wordt een schets gegeven van het volwassenenonderwijs in Amsterdam 

van eind jaren tachtig en jaren negentig. Programma’s die in die periode 

ontwikkeld zijn, kunnen als de voorlopers van W&O worden beschouwd. 

Paragraaf 3.2 gaat over W&O als een toepassing van gekoppeld tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs: deelnemers leren een vak in een tweede 

taal. Tweede-taallessen en vakopleiding zijn onderdeel van een en 

hetzelfde programma, maar tweede-taalverwerving blijft ook doel op zich. 

 In paragraaf 3.2.1 worden de programma’s beschreven. Paragraaf 3.2.2 

handelt over de didactische aanpak in de lessen. In paragraaf 3.2.3 komt 

de structuur aan de orde waarin de samenwerking tussen tweede-taaldo-

centen en vakdocenten gestalte krijgt. In paragraaf 3.2.4 wordt uitgewerkt 

wat de beoogde resultaten met de deelnemers zijn. Paragraaf 3.2.5 bevat 

een beschrijving van de kenmerken van de deelnemers die met W&O 

gestart zijn in de cursusjaren 2001 - 2002 en 2002 - 2003: de groepen 

waarbij het onderzoek is uitgevoerd. In paragraaf 3.3 wordt hoofdstuk 3 

samengevat.

3.1 Voorgeschiedenis

De programma’s die eind jaren tachtig in het volwassenenonderwijs in 

Amsterdam tot ontwikkeling kwamen, kunnen als voorlopers van Werk 

& Opleiding worden gezien. Deze voorgeschiedenis is mede bepalend 

geweest voor de richting waarin W&O zich heeft ontwikkeld. Samenwer-

king tussen tweede-taalonderwijs en vakonderwijs is een van de pijlers 

waarop het geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs rust. Uit 

paragraaf 3.1.1 blijkt dat deze samenwerking geen nieuwe verworvenheid 

is, maar al voor de start van W&O tot stand kwam en ook weer geleidelijk 

is beëindigd. 

Deze paragraaf is mede gebaseerd op interviews met vier mensen die deze 
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periode als medewerker in het volwassenenonderwijs of beroepsonderwijs 

hebben meegemaakt4, op enkele schriftelijke bronnen die uit die tijd 

beschikbaar zijn en op eigen waarnemingen van de auteur. In paragraaf 

3.1.2 wordt beschreven hoe ontwikkelingen binnen het sinds 1996 

gevormde ROC van Amsterdam geleid hebben tot het project W&O. In 

paragraaf 3.1.3 is uitgewerkt hoe W&O zich heeft ontwikkeld van experi-

ment tot innovatief onderwijsaanbod van het ROC van Amsterdam.

3.1.1  Ontwikkelingen in de samenwerking tussen 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs

De eerste initiatieven tot samenwerking dateren van eind jaren tachtig. 

Bij twee instellingen met een tweede-taalaanbod in Amsterdam waren 

er activiteiten die moesten leiden tot doorstroming van deelnemers 

naar het vakonderwijs: de Internationale Schakelklas voor Volwassenen 

(ISKV) en de Joke Smit School (JSS) waarmee de ISKV een paar jaar 

later zou fuseren. Een derde instituut van waaruit deelnemers naar het 

vakonderwijs doorstroomden was De Carmel, die later ook met de JSS is 

gefuseerd. Deze scholen hadden vooral de wat beter opgeleide en jonge 

mensen onder de twintig als deelnemers. Doorstroming naar het be-

roepsonderwijs had dan ook hoge prioriteit. Daarbij vonden de docenten 

twee zaken van belang: de deelnemers moesten een goede en haalbare 

keuze maken voor een opleiding en de kans dat zij het op het vervolgon-

derwijs zouden volhouden moest gemaximaliseerd worden. ’Veel cursisten 

onderschatten de problemen die zij bij voortgezette opleidingen kunnen 

tegen komen; met name op taalkennisgebied maar ook op andere vakge-

bieden.  Ontvangende instituten zijn niet zoals het ISKV uitgerust met 

een intensieve, op anderstaligen gerichte, hulp- en begeleidingsstructuur.’ 

(Te Voortwis, 1989). Het volwassenenonderwijs en het beroepsonderwijs 

waren toen nog opgesplitst in veel verschillende instituten. De docenten 

probeerden te weten te komen wat die talrijke vervolgpartijen vroegen 

4   Aan de interviews hebben meegewerkt: Dhr. Gerhard te Voortwis, die mentor was op de 

Internationale Schakelklas voor Volwassenen; Mw. Inge Polak, toen coördinator van het 

Assessment Centre Amsterdam; dhr. Anne Postma, voormalig docent op de Streekschool 

Elandsstraat en dhr. Mathieu van Deventer, voormalig docent op de Streekschool 

Amsterdam.
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en deden, en ze bereidden de deelnemers daar zo goed mogelijk op 

voor.  Het programma was verdeeld in drie blokken en duurde bij elkaar 

anderhalf jaar. Tijdens het eerste blok stond de tweede-taalscholing 

centraal. In het tweede blok volgden de deelnemers naast hun tweede-

taalprogramma een lesonderdeel algemene beroepenoriëntatie. Het derde 

blok bestond uit een schakelprogramma. Deelnemers konden kiezen 

voor techniek, verzorging en dienstverlening of administratie. Voor de 

verschillende groepen waren specifi eke sectorgerichte beroepenoriëntatie-

programma’s ontwikkeld. Die bestonden uit een praktische oriëntatie en 

excursies naar scholen of scholingsprojecten, bijvoorbeeld het Centrum 

voor Beroepsbegeleiding en Beroepsoefening (CBB) of de Vrouwenvak-

school. Deelnemers bezochten ook bedrijven of instellingen, bijvoorbeeld 

Stork dat toen nog een eigen bedrijfsschool had of zorginstellingen die 

destijds interne opleidingen hadden. Het taalaanbod in het derde blok 

was specifi ek gericht op de beroepssectoren die de deelnemers gekozen 

hadden. 

De docenten van de ISKV/JSS gaven zelf algemene beroepstaal en 

algemene schooltaal, en daarnaast de volgende vakken: Engels, wiskunde, 

scheikunde en natuurkunde. ‘De volwassen cursisten beschikken meestal 

niet over een complete, afgeronde middelbare schoolopleiding. Soms is 

hun schooltijd meerdere malen onderbroken, soms is het jaren geleden 

dat men op school heeft gezeten. Daarnaast komt het regelmatig voor dat 

men voor doorstroming essentiële kennis op andere vakgebieden (Engels, 

wiskunde, scheikunde, etc.) nog van de grond af aan moet opbouwen.’ 

(Te Voortwis, 1989). Er was, aanvankelijk voor de deelnemers met een 

hoge vooropleiding, een sector “algemeen” waarin deelnemers algemene 

schooltaal kregen, toegespitst op HBO of universiteit. Er kwam ook 

een sector “algemeen” voor de wat lager opgeleide deelnemers, die nog 

niet voor een sector wilden kiezen. In paragraaf 2.2.2 is aangegeven 

dat er in de jaren tachtig en negentig belemmeringen waren om 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs te integreren. Die belemmeringen 

golden ook voor de Amsterdamse situatie. De samenwerking tussen de 

onderwijsinstituten werd wel opgebouwd, maar bleef in het begin beperkt 
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tot een klein aantal scholen en een kleine groep pionierende docenten en 

mentoren: ‘Omdat de noodzakelijke contacten op dat moment ontbraken, 

hebben we veel energie gestoken in het opbouwen van een netwerk van 

scholen en cursussen die bereid en in staat zouden zijn onze cursisten 

op te vangen. Vele uren hebben we gebrainstormd over de plaatsing van 

deze studenten op een vervolgopleiding.’ (De Koning & Te Voortwis, 

1994: 249). De samenwerking werd toegespitst op het organiseren van 

beroepenoriëntatieprogramma’s en leidde in eerste instantie niet tot 

drempelverlaging van het beroepsonderwijs. Docenten van de ISKV/JSS 

voelden zich verantwoordelijk voor de doorstroming van deelnemers naar 

het vervolgonderwijs en legden die te weinig neer bij de ontvangende 

instituten of de deelnemers zelf. Gevolg hiervan was dat deelnemers vaak 

te lang in de voorbereidende programma’s bleven. Positief in die periode 

was de didactische winst voor het tweede-taalonderwijs. De tweede-taal-

programma’s werden in het derde blok per beroepssector georganiseerd. 

Betekenisvolle inhoud voor het tweede-taalonderwijs werd ontleend aan 

het toekomstperspectief waar de deelnemers actief mee bezig waren in 

het kader van de beroepenoriëntatieprogramma’s. In de terminologie 

van toepassingen van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en inhoudelijk 

onderwijs (hoofdstuk 2) kunnen deze programma’s worden getypeerd als 

“thematisch tweede-taalonderwijs”. Maar er was geen samenwerking of 

afstemming tussen tweede-taaldocenten en vakdocenten op het niveau 

van de uitvoering van lessen. 

De samenwerking tussen de ISKV/JSS en scholen voor beroepsonderwijs 

was kleinschalig: op jaarbasis namen ongeveer 350 deelnemers aan 

de schakelprogramma’s deel. In 1991 is de samenwerking tussen het 

volwassenenonderwijs en de streekscholen verder uitgebouwd en geïnstitu-

tionaliseerd, via het zogenoemde Assessment Centre Amsterdam (ACA). 

Daarvoor waren verschillende aanleidingen. Het tweede-taalonderwijs 

werd inmiddels ook gegeven op andere scholen voor Voortgezet Algemeen 

Vormend Onderwijs (VAVO) die een aparte afdeling voor volwassenen 

hadden, zoals het Knorringa College, Contardo Ferrini en het Amster-

dam College (deze afdelingen gingen later allemaal op in de Basisedu-
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catie). De gemeente Amsterdam en Arbeidsvoorziening hadden kritiek 

op het tweede-taalonderwijs: het was te kostbaar, het duurde te lang, was 

moeilijk controleerbaar en had geen relatie met de beroepswereld. Het 

ACA was geen nieuwe instelling, maar een virtuele organisatie die het 

logistieke proces van de lesbezoeken op de streekscholen en het overleg 

met alle betrokkenen ging organiseren. Alle scholen voor VAVO met een 

afdeling tweede-taalonderwijs voor volwassenen deden mee. De Open 

School voor Volwassenen, een instelling voor volwassenenonderwijs met 

veel laag-opgeleide deelnemers, deed niet mee in het ACA, omdat de stap 

naar een vervolgopleiding voor deze groepen niet haalbaar geacht werd. 

De scholen die in het ACA participeerden, organiseerden de taalscholing 

in drie blokken van een half jaar, met een structuur die overeenkomsten 

vertoonde met die van de ISKV/JSS. Op materiaalontwikkeling werd 

groots ingezet. Tijdens het eerste half jaar was er naast taalscholing be-

roepenoriëntatie. Een element daarin waren de presentatiedagen die door 

de streekscholen werden georganiseerd. Deze presentaties waren voor alle 

vakken volgens hetzelfde stramien opgezet. De docenten vertelden over 

dezelfde aspecten van het vak, zodat de cursisten konden vergelijken. In 

het tweede half jaar werd taalscholing gecombineerd met een oriëntatie-

programma volgens het “trechtermodel”: breed beginnen en vervolgens 

toespitsen, al naargelang de interesse van de deelnemer zich ontwikkelde. 

Alle deelnemers oriënteerden zich op dertien verschillende beroepsrich-

tingen, via lesbezoeken op de streekscholen. Later is deze formule van 

het “trechtermodel” aangepast. Er kwam een cyclisch model, waarbij de 

deelnemers een keuze maakten voor een bezoek aan enkele richtingen. 

Het derde half jaar was de schakelfase: taalscholing in combinatie met 

beroepsonderwijs of een vakkenpakket dat de deelnemers soms op de 

streekscholen volgden. In deze periode waren er wel contacten tussen de 

scholen, maar niet of nauwelijks op het niveau van tweede-taaldocenten 

en vakdocenten die in de schakelfase lesgaven.  

Het ACA is opgezet door gedreven mensen die elkaar vonden in wat 

volgens hen een nieuwe visie op taalonderwijs en beroepsonderwijs voor 

volwassenen was. Sommige pioniers van ISKV/JSS en streekscholen 
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vonden het ACA alleen maar oude wijn in nieuwe zakken. Daar had-

den ze gelijk in voor zover het ACA zich richtte op de doorstroming 

van tweede-taalleerders naar het beroepsonderwijs. De samenwerking 

tussen de scholen wat de doorstroming betreft was al voor de start van 

het ACA ingezet. Deelnemers die naar de streekschool wilden, werden 

niet meer weggestuurd met het advies eerst maar eens beter Nederlands 

te leren. Er was uniformiteit in de criteria over toelaatbaarheid tot 

het vervolgonderwijs sinds het Bureau Interculturele Evaluatie (ICE) 

toetsen had ontwikkeld voor de stap naar beroepsopleidingen in de 

horeca, verzorging, administratie en techniek. De lesprogramma’s van de 

streekscholen waren daarop aangepast. Het volwassenenonderwijs nam 

de toetsen van het ICE af, de streekscholen namen het advies over en 

gingen de toetsen niet opnieuw zelf doen. De winst van het ACA was 

de uniformiteit die ontstond in beroepenoriëntatie, die niet langer een 

zaak was van individuele docenten. Er kwam een oriëntatieprogramma 

dat verplicht was voor de ongeveer 1000 deelnemers in het eerste jaar van 

hun taalprogramma, tenzij de deelnemers vrijstelling hadden, omdat zij 

bijvoorbeeld naar een universiteit wilden. Meer deelnemers dan voorheen 

maakten een kwalitatief betere beroepskeuze en door de lesbezoeken op 

de streekscholen ging de abstractie er voor de deelnemers van af. 

Het ACA heeft ongeveer vier jaar bestaan, het is al gestopt voor de 

ROC-vorming in 1996. Daarvoor zijn meerdere oorzaken genoemd. 

De schaal van het ACA bleek een nadeel. In de kleinschalige opzet van 

de ISKV/JSS ging de doorverwijzing naar vervolgonderwijs goed, maar 

omdat alle scholen met een tweede-taalaanbod mee gingen doen, werd 

de logistiek zeer ingewikkeld. De kritiek van de gemeente Amsterdam 

en Arbeidsvoorziening dat het allemaal te lang duurde, bleef bestaan. 

De meeste deelnemers waren twee jaar bezig, maar het kon ook vier jaar 

duren. Als docenten het beter vonden dat een deelnemer de schakelfase 

nog een keer overdeed, adviseerden zij dat. De gemeente Amsterdam 

bouwde de subsidies af en daardoor werd het draagvlak voor het ACA 

minder bij de directies van het volwassenenonderwijs en de streekscholen. 

Het ACA had moeten werken als een sluis naar de programma’s van de 

Proefschrift_1210.indd   66Proefschrift_1210.indd   66 22-10-2007   15:01:4622-10-2007   15:01:46



67Hoofdstuk  3

streekscholen die voor volwassenen werden georganiseerd, maar dat lukte 

niet over de hele linie, omdat het resultaat van de samenwerking tussen 

het volwassenenonderwijs op het algemeen voortgezet onderwijs met de 

streekscholen wisselend was. Deelnemers die naar instellingen werden 

doorverwezen waarmee de afspraken wel goed waren, hadden er geen be-

lang bij om via het ACA ook op de streekscholen te gaan kijken. Via de 

schakelprogramma’s gingen deelnemers bijvoorbeeld naar het CBB, Stork 

of projecten van Arbeidsvoorziening. Of ze gingen terug naar de JSS 

voor een MAVO diploma, of naar De Carmel voor een vervolgschakel-

programma voor zorg en welzijn, waar deelnemers de stap konden zetten 

naar MDGO-opleidingen die toen nog niet bij de streekscholen waren 

ondergebracht. De vermindering van de subsidies leidde op de ISKV/JSS 

tot het afbouwen van het zaakvakken-aanbod en tot het stoppen van de 

sectorgewijze organisatie van het tweede-taalonderwijs. De docenten 

moesten zich tot tweede-taalonderwijs beperken en de rest werd er 

simpelweg van afgeknipt. De directie had het brede programma overeind 

kunnen houden, ondanks de vermindering van de extra subsidies, door 

terug te gaan naar de oude ISKV-formule, waarbij gebruikgemaakt werd 

van de vakkentabel van de MAVO. Maar de directie koos daar niet voor. 

De beroepenoriëntatieprogramma’s in samenwerking met de streekscho-

len bleven nog wel een tijdlang bestaan, maar verwaterden. 

Halverwege de jaren tachtig zijn de MBO’s en de streekscholen gestart 

met de programma’s Oriënteren en Schakelen (O&S). Deze programma’s 

waren een reactie op de uitval van leerlingen die ‘groter was dan gewenst. 

Dit gegeven leidde tot de mogelijkheid leerlingen die niet voldoende 

waren toegerust om aan een beroepsopleiding te beginnen een voortraject 

aan te bieden.’ (Tubbing, 1998: 23). O&S-programma’s konden aan 

deelnemers tot 27 jaar worden aangeboden. De streekscholen in Amster-

dam en omgeving benutten deze fi nanciële basis om tweede-taalleerders 

uit het volwassenenonderwijs in te schrijven. De beroepscursussen voor 

volwassenen op de streekscholen zijn in dezelfde periode gestart, op basis 

van diverse maatregelen van OCenW. Eerst werd dit aanbod gefi nancierd 
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op basis van de maatregel Cursussen voor Jeugdige Werkzoekenden 

(CJW) en de Wet op het Cursorisch Beroepsonderwijs (WCBO). Daarna 

via de maatregelen BeroepsKwalifi cerende Educatie (BKE) en Primair 

Beroepsgerichte Volwassenen Educatie (PBVE). Eind jaren tachtig, 

begin jaren negentig voerden de drie streekscholen (in 1993 gefuseerd tot 

Randstedelijk Opleidingen Centrum) de PBVE-maatregel uit onder de 

noemer “Startkans”. Mensen die naar deze opleidingen gingen, begonnen 

meestal aan een vierdaags onderwijsprogramma in de beroepsrichtingen 

techniek, horeca, administratie of handel. Het tweede-taalniveau dat 

mensen moesten hebben om toegelaten te worden was bepaald op mi-

nimaal Cito niveau 3, maar er waren ook opleidingen die Cito niveau 4 

vroegen. Die eisen lagen toen hoger dan de startniveaus die later voor de 

programma’s van W&O zouden worden vastgesteld. 

De cursussen voor volwassenen duurden een tot twee jaar. De meeste 

deelnemers kwamen niet via het volwassenenonderwijs binnen, maar wer-

den verwezen door Arbeidsvoorziening of de Sociale Dienst Amsterdam, 

waarmee de streekscholen samenwerkten. Zij kwamen niet altijd om een 

offi  cieel diploma te halen: de opleidingen konden ook met een certifi caat 

worden afgesloten. De voorwaarden om het volwassenenonderwijs op de 

streekscholen te laten bloeien waren gunstig. Deze scholen verzorgden 

al leer-werkprogramma’s voor partieel leerplichtigen. Er waren dan ook 

goede contacten met het bedrijfsleven en de docenten hadden ervaring 

met doelgroepen met leerachterstanden. De streekscholen ontplooiden 

de nodige inventiviteit bij het samenstellen van een aantrekkelijk 

programma-aanbod met bijbehorende fi nanciële middelen. Zo was er 

bijvoorbeeld op de Streekschool Elandsstraat een cursus voor Turkse 

vrouwen in de confectie, een opleiding voor de Chinese keuken, met een 

Chinese gastkok en een opleiding voor de Noord-Afrikaanse keuken voor 

Marokkaanse jongeren, met twee koks, een Nederlandse en een Noord-

Afrikaanse. Er was een tweetalige opleiding tot kok voor Antilliaanse 

mensen, waarin vaktheorie en instructie deels in het Papiamento werden 

gegeven. De gedachtegang achter dit tweetalige programma’s was, dat de 

deelnemers na afl oop gekwalifi ceerd kok waren en op de Antillen konden 
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gaan werken. Met andere woorden: ze hoefden geen Nederlands te leren, 

maar ze moesten leren koken. Deze programma’s hebben overigens 

slechts kort bestaan: tussen de een en drie jaar. De drie streekscholen 

telden op jaarbasis (inclusief de O&S-groepen) ongeveer 1000 volwassen 

deelnemers. Dat was een relatief groot volume. Ter vergelijking: op de 

Streekschool Elandsstraat was de formatie die nodig was voor de lessen 

aan de volwassenen (opleidingen horeca, bakken, detailhandel, verzorging 

en kappen) even groot als de formatie voor de horeca-opleidingen voor de 

partieel leerplichtige jongeren. 

De streekscholen speelden als volgt in op het taalvaardigheidsniveau 

van de deelnemers. De technische opleidingen op de Streekschool 

Amsterdam hadden een standaard programma, met extra Nederlands 

en rekenen. Daarvoor werden eerst docenten van de JSS ingehuurd. 

Later werden de eigen docenten voor Algemeen Vormend Onderwijs 

(AVO) ingezet. Op de Streekschool Elandsstraat werden de vaktaallessen 

in lessencycli georganiseerd en voorafgaand aan de vaktheorie-les-

sen ingeroosterd: vaktheorie en vaktaal werden toen al geïntegreerd 

aangeboden. Daarnaast was er ook nog een vak algemeen Nederlands 

dat op zichzelf stond. De stichting Van School naar Beroep kreeg de 

opdracht om speciaal lesmateriaal samen te stellen voor de programma’s 

op deze streekscholen, op basis van het doorspitten van de vaktheorie op 

taalproblemen. Van School naar Beroep heeft ook lesstof herschreven. 

De vakdocenten werden ondersteund door het Instituut voor Taalonder-

wijs en Taalonderzoek Anderstaligen (ITTA) dat onderzoek deed naar 

het taalgebruik door vakdocenten en scholingen voor hen organiseerde. 

Op de streekscholen vervulden vooral de AVO-docenten een voortrek-

kersrol. Coördinatie en mentoraat en ook de stedelijke contacten lagen 

meestal bij hen. De bloei van het volwassenenonderwijs op de streek-

scholen was van korte duur, omdat de deelnemersaantallen afnamen. De 

meningen verschillen over de vraag of het stoppen van het ACA daarin 

een belangrijke factor is geweest. Een directeur van de Streekschool 

Elandsstraat stelde het als volgt: ‘In de tijd van het ACA was de school 

verkleurd en nu verkleurt de school weer terug.’ Anderen relativeren 
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de rol van het ACA hierbij. In het begin van de jaren negentig trok de 

arbeidsmarkt aan, mensen kregen snel een baan en de Sociale Dienst 

Amsterdam ging zich strenger opstellen: deelnemers moesten individueel 

goedkeuring aanvragen om een opleiding te mogen doen. 

De onderwijsvoorzieningen voor tweede-taalleerders aan het eind van 

de jaren tachtig tot halverwege de jaren negentig waren in Amsterdam 

versnipperd. De samenwerking op kleine schaal tussen ISKV/JSS en 

vervolgonderwijs en op grotere schaal tussen het tweede-taalonderwijs 

en de streekscholen via het ACA had betrekking op de organisatie van 

gezamenlijke programma’s voor beroepenoriëntatie. De organisatie van 

tweede-taalonderwijs en beroepsonderwijs bleef gescheiden. Integratie van 

tweede-taalonderwijs en vakinhoud kwam wel van de grond, maar bleef 

binnenschools, zowel op de JSS/ISKV als op de streekscholen. Tweede-

taaldocenten en vakdocenten maakten geen gebruik van elkaars expertise. 

De route naar een beroepsopleiding bleef omslachtig voor tweede-taalleer-

ders die startten op het VAVO, en was zelfs gesloten voor deelnemers met 

weinig vooropleiding, die les kregen op de Open School voor Volwassenen. 

Op de streekscholen waren er in deze periode veel mogelijkheden voor 

volwassenen, die echter voor tweede-taalleerders moeilijk toegankelijk 

bleven, omdat het vereiste taalniveau hoog was. De samenwerking tussen 

de instellingen voor tweede-taalonderwijs en beroepsonderwijs was vrijwel 

verdwenen bij de start van de ROC-vorming in 1996. De basis om verder 

te bouwen aan geïntegreerd tweede-taal- en vakonderwijs was toen bijna 

nihil, omdat de sectorgewijze organisatie van het tweede-taalonderwijs 

op de JSS/ISKV was gestopt en inschrijvingen van volwassenen op de 

 beroepsopleidingen van de streekscholen terugliepen. De fusie tussen 

volwassenenonderwijs en beroepsonderwijs die startte in 1996 en de 

invoering van de WEB, waarmee de voorwaarden tot samenwerking 

verbeterd zouden moeten worden, zette die samenwerking in Amsterdam 

in eerste instantie op achterstand. Hierop zal nader worden ingegaan in 

paragraaf 3.1.2.
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3.1.2  De invoering van de WEB en de start van 

Werk & Opleiding

De wettelijke basis voor het onderwijs op de ROC’s werd in 1996 gelegd 

met de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De WEB is onder 

andere ontworpen om meer samenhang te brengen in de verschil-

lende vormen van onderwijs binnen de sector beroepsonderwijs en de 

volwasseneneducatie. Met de term (volwassenen)educatie werden het 

Voortgezet Algemeen Vormend Onderwijs (VAVO) voor volwassenen en 

de Basiseducatie aangeduid. Er kwam een kwalifi catiestructuur voor het 

beroepsonderwijs (KSB) en een kwalifi catiestructuur voor de educatie 

(KSE). Voor het volwassenenonderwijs was een kwalifi catiestructuur een 

nieuw fenomeen: ‘Een kwalifi catiestructuur met eindtermen is van groot 

belang voor de kwaliteit en het profi el van de educatie.’ (WEB, 1998: 7). 

Binnen de Kwalifi catiestructuur Educatie werden zes competentieniveaus 

onderscheiden (KSE 1 t/m KSE 6) waarmee tevens de aansluiting op 

het beroepsonderwijs werd gedefi nieerd (KSB 1 t/m 4). Figuur 3.1.2 - 1 

bevat een schematische voorstelling van de Kwalifi catiestructuur Educa-

tie, de Kwalifi catiestructuur Beroepsonderwijs en de verhouding tussen 

beide kwalifi catiestructuren.

Figuur 3.1.2 - 1  Schema Kwalifi catieniveaus WEB (1998)

WO HBO

niveau 6 Voortgezette kwalificatie Middenkader/specialist niveau 4

Vakfunctionaris niveau 3

niveau 4 Start 1 - Kwalificatie Basisberoepsbeoefenaar niveau 2

niveau 3 Basis Kwalificatie Assistent niveau 1

niveau 2 Drempel Kwalificatie

niveau 1 Redzaamheid Kwalificatie

KSE Educatie Beroepsonderwijs KSB

niveau 5 Start 2 - Kwalificatie
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De KSE-niveaus 4 t/m 6 correspondeerden met de examenprogramma’s 

van MAVO, HAVO en VWO. Binnen de KSE-niveaus 2 en 3 zijn 

eindtermen vastgesteld voor Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde en 

voor maatschappelijke oriëntatie op niveau KSE-2 (WEB, 1998). Anders 

dan de terminologie doet vermoeden, leverde de KSE-niveaus 1 t/m 3 

de deelnemers geen kwalifi catie op. Voor Nederlands als Tweede Taal 

werden vijf niveaus omschreven, NT2-1 t/m NT2-5, die ongeveer met 

de eerdere Cito-indeling correspondeerden. De term Cito stond voor een 

taalniveau dat mensen via een taalvaardigheidstoets konden aantonen; 

binnen de NT2 niveau-indeling 1 t/m 5 waren de taaltaken voor lezen, 

luisteren, spreken en schrijven omschreven die golden voor het betref-

fende niveau. De KSE-niveaus en de NT2-niveaus waren aan elkaar 

gekoppeld en dat heeft misverstanden in de hand gewerkt. Deelnemers 

bijvoorbeeld die de Nederlandse taal beheersten op NT2-niveau-2 

konden ook het zaakvakonderwijs volgen op niveau KSE-2. In die zin 

correspondeerde NT2-2 met KSE-2. Maar dat wil niet zeggen dat deze 

deelnemers qua competenties alleen geschikt zouden zijn voor onderwijs 

op KSE-2 niveau. Hier ligt een parallel met het onderscheid dat Cum-

mins heeft gemaakt tussen BICS en CALP. Als deelnemers alleen nog 

maar de vaardigheden voor het dagelijks taalgebruik beheersen, zijn zij 

nog niet toe aan onderwijs dat beheersing van abstracter taalgebruik 

veronderstelt. Maar dit zegt als zodanig niets over hun leervermogen. 

De NT2-niveau-indeling van de WEB is al weer in 2001 vervangen 

door de niveau-omschrijving van het Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR): A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Met het 

CEFR zijn er internationale standaarden voor tweede-taalniveaus gefor-

muleerd en dat is een voordeel. Het CEFR biedt een instrumentarium 

waarmee de taalvaardigheidseisen die werk of een opleiding met zich 

meebrengen, gediff erentieerd in kaart gebracht kunnen worden. Ook 

dat is winst. Het CEFR biedt geen soelaas om de onterechte koppeling 

tussen taalniveau en leervermogen de wereld uit te helpen. Dat veel 

tweede-taalverwervers schade ondervinden, omdat hun capaciteiten te 

laag worden ingeschat, moge duidelijk zijn. 
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Hoewel de WEB bedoeld was om meer samenhang te brengen tussen 

educatie en beroepsonderwijs, gaf de structuur van de kwalifi catieniveaus 

daar helaas geen blijk van. Figuur 3.2.1 - 1 laat zien dat omschreven is 

welk KSE-niveau deelnemers bereikt moeten hebben om aan een beroeps-

opleiding op een bepaald KSB-niveau te kunnen beginnen. Met andere 

woorden: de KSE- en KSB-niveaus zijn gedefi nieerd in termen van 

“aansluiting op” en niet in termen van integratie. Binnen één WEB zijn 

educatie en beroepsonderwijs van elkaar gescheiden werelden gebleven. 

De invoering van de WEB op het ROC van Amsterdam vormde eerder 

een rem op de samenwerking dan een stimulans om de aansluiting tussen 

educatie en beroepsonderwijs vorm te geven. In 1996 was er bij de start 

van de invoering van de WEB voor de laag-opgeleide doelgroep nog geen 

enkele ervaring met schakelonderwijs en met geïntegreerd tweede-taal-

onderwijs en vakonderwijs. Voor de hoger opgeleide tweede-taalleerders 

was de bloei van het oriënteren en schakelen en het experimenteren met 

het geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs voorbij en wat 

er nog van over was, werd geleidelijk beëindigd (zie paragraaf 3.1.1). 

De invoering van de nieuwe kwalifi catiestructuur vroeg veel tijd en 

vernieuwingskracht van de docenten en het management van de educa-

tieafdelingen binnen het ROC van Amsterdam. Omdat prioriteit gelegd 

werd bij het invoeren van de kwalifi catiestructuur binnen educatie en er 

daarbij niet over de grenzen van de eigen werkmaatschappij heen werd 

gekeken, is de doorstroming vanuit de educatieafdelingen naar de be-

roepsopleidingen een aantal jaren geen punt van aandacht geweest. Deze 

trend binnen het volwassenenonderwijs is nog versterkt door de invoering 

van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) sinds 1998. Nieuwkomers 

kregen alleen nog tweede-taalonderwijs en een programma Maatschap-

pelijke Oriëntatie aangeboden. Schakelprogramma’s die oorspronkelijk 

door de MAVO-afdeling van de Joke Smit School aangeboden werden, 

bleven nog wel in stand. Sinds het cursusjaar 1997 - 1998 werden deze 

programma’s gegeven onder de noemer Voorbereidende Beroepseducatie 

(VBE). Tweede-taalleerders namen echter nauwelijks aan deze program-

ma’s deel. Na het cursusjaar 1998 - 1999 stroomde slechts 29% (150 
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deelnemers) na zo’n VBE-programma door naar een beroepsopleiding (de 

Jong, 1999: 6). In maart 2000 volgden slechts 78 deelnemers die ooit op 

een educatie-afdeling waren begonnen een beroepsopleiding (Projectplan 

W&O, 2000: 2-3). De Onderwijsinspectie nam geen genoegen met deze 

cijfers. In die situatie heeft het College van Bestuur van het ROC van 

Amsterdam de projectorganisatie “Trajectbureau” opgericht, die spoedig 

daarna Werk & Opleiding zou gaan heten.

De invoering van de WEB had ingrijpende gevolgen voor het 

beroepsonderwijs. De wettelijke basis voor de Oriëntatie- & Scha-

kelprogramma’s (O&S) verdween. Daarvoor in de plaats kwamen er 

assistentenopleidingen op KSB-1 niveau, die deelnemers - in tegenstel-

ling tot een O&S-programma - een kwalifi catie konden opleveren 

(zie Figuur 3.1.2 - 1). De O&S-programma’s van de streekscholen, 

inmiddels Beroepsbegeleidend Onderwijs (BBO) geheten (en ook 

die van het vormingswerk en het VMBO) moesten stoppen en de 

beroepsopleidingen kregen de opdracht om per 1 augustus 1997 alle 

mogelijke assistentenopleidingen te gaan aanbieden (CBE consultants, 

1997). De O&S-deelnemers en bijbehorende formatie gingen over naar 

een van deze assistentenopleidingen of naar een basisberoepsopleiding 

(KSB-2). Deze opleidingen zouden drempelloos moeten zijn, maar 

waren dat niet. Vaak kwam er alleen een mogelijkheid om een reeds 

bestaand tweejarig programma na een jaar met een diploma af te sluiten. 

De moeilijkheidsgraad van de opleiding bleef daarbij in stand, mede 

door de haast waarmee de assistentenopleidingen uit de grond gestampt 

moesten worden. Binnen de WEB waren er wel mogelijkheden om iets 

extra’s te doen voor deelnemers die moeite hadden met de opleidingen 

op KSB-1 en KSB-2 niveau: de Voorbereidende en Ondersteunende 

Activiteiten (VOA). Maar die budgetten werden op het ROC van 

Amsterdam niet ingezet om de toegankelijkheid van de KSB-1 en 

KSB-2 opleidingen voor volwassenen te verbeteren. In paragraaf 3.1.1 

is gemeld dat het aantal inschrijvingen op de Startkans programma’s al 

halverwege de jaren negentig ging teruglopen. Door de ROC-vorming 
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waren de streekscholen (gefuseerd tot het Randstedelijk Opleidingen 

Centrum) - die kennis en ervaring hadden opgebouwd met het onderwijs 

aan volwassenen - weer gesplitst en per sector samengevoegd met het 

dagonderwijs voor leerplichtige jongeren. Dat zette de positie van het 

beroepsonderwijs voor volwassenen in eerst instantie op achterstand. 

Toen de middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) per 1 januari 

2000 niet meer beschikbaar waren, stopten de Startkans opleidingen 

defi nitief, met ingang van het cursusjaar 2000 - 2001. In een brief van 

11 april 2000 aan het Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening, waarin het 

College van Bestuur van het ROC van Amsterdam het einde van de 

Startkans opleidingen meldde, werd ook de (nieuwe) start van geïnte-

greerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs onder de noemer Werk & 

Opleiding aangekondigd: ‘Er ontstaan nieuwe vragen, onder andere van 

cursisten in de educatie die Nederlands willen leren, maar tegelijk aan 

het werk willen gaan (…). Dit alles vraagt om een vernieuwende aanpak, 

bestaande uit geïntegreerde trajecten educatie en beroepsonderwijs, 

toeleidend tot vervolg beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt (…). Om 

dit te bereiken zijn nieuwe en korte opleidingstrajecten nodig, die 

de genoemde doelgroepen beter kunnen bedienen en voldoen aan de 

veranderende vraag op de arbeidsmarkt. Het project “Werk & Opleiding” 

van het ROC Amsterdam creëert deze opleidingstrajecten.’ De Sociale 

Dienst Amsterdam was in eerste instantie niet gelukkig met het besluit 

om met de Startkans opleidingen te stoppen. In een brief van 6 juni 2000 

stelt de Directeur Uitvoering: ‘De Sociale Dienst had het daarom op prijs 

gesteld in een besluit over het beëindigen van een relevant onderwijsaan-

bod vooraf te worden betrokken.’ De integratie van educatie en beroeps-

opleidingen valt echter wel in goede aarde: ‘De richting die u aangeeft 

van sterke integratie van uw educatie-aanbod met beroepsoriëntatie 

en beroepsopleiding spreekt ons aan.’ In een reactie van 14 juni 2000 

beloofde het College van Bestuur dat de positieve erfenis van Startkans 

een “doorstart” zou krijgen binnen W&O. Dat klonk op zichzelf genomen 

veelbelovend, maar de werkelijkheid was iets minder fraai. Binnen het 

ROC van Amsterdam was er verontwaardiging over het stoppen van 
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programma’s die weliswaar getalsmatig terugliepen, maar waarvoor 

docenten zich met hart en ziel hadden ingezet. Het draagvlak onder 

docenten om weer iets nieuws te beginnen was dan ook mager. De start 

van W&O was niet gemakkelijk: de opgebouwde expertise was inmiddels 

versnipperd, het netwerk uit de periode van het ACA functioneerde niet 

meer en de educatie-afdelingen hadden zich in zichzelf opgesloten. De 

programma’s voor volwassenen die in de jaren tachtig en negentig zijn 

ontwikkeld kunnen als voorloper worden beschouwd van W&O. Helaas is 

de kennis en ervaring die toen is ontwikkeld maar voor een deel binnen 

W&O benut.

3.1.3  Werk & Opleiding: van experiment tot 

innovatief onderwijsaanbod

Werk & Opleiding is “top-down” gelanceerd binnen het ROC van 

Amsterdam. Het College van Bestuur riep een projectorganisatie in 

het leven onder leiding van een stuurgroep waarin de directie van de 

werkmaatschappijen van beroepsonderwijs en volwassenenonderwijs 

vertegenwoordigd was. Deze projectorganisatie kreeg niet de opdracht 

om van bovenaf een nieuw onderwijsconcept in te voeren, maar om 

initiatieven uit de opleidingen te coördineren en aan te moedigen: 

‘Coördinatie en afstemming van de initiatieven met betrekking tot 

 geïntegreerde trajecten educatie / beroepsonderwijs; functie van 

makelaar en aanjager; ontwikkeling en uitvoering moet in de units 

plaatsvinden.’ (Startnotitie Trajectbureau, 2000). Eén onderwijsconcept 

voor geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs was er niet. 

Uit de voorgeschiedenis van W&O, die in de paragrafen 3.1.1 en 3.1.2 

is geschetst, blijkt dat het in de gegeven situatie onhaalbaar geweest 

zou zijn om zo’n onderwijsconcept op centraal niveau te ontwikkelen 

en in te voeren. De afdelingen beroepsonderwijs en educatie kregen 

de vraag om binnen een aantal vastgestelde uitgangspunten samen 

opleidingen op te gaan zetten. Hieronder staan deze uitgangspunten op 

een rij. De citaten komen uit de eerste nieuwsbrief van W&O (Vooruit !, 

2000, 1: 2-3).
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1. Korte beroepsgerichte opleidingen 

‘De gemeente Amsterdam voert een actief reïntegratiebeleid ten aanzien van 

langdurig werklozen en wil investeren in mensen met een grote afstand tot 

de arbeidsmarkt. Het ROC van Amsterdam speelt in op deze situatie door 

onderwijs te bieden aan deelnemers die via een beroepsgerichte opleiding hun 

kansen op de arbeidsmarkt willen versterken.(…)’

2. Voor werklozen en nieuwkomers

‘Het ROC van Amsterdam richt zich in eerste instantie op deelnemers die 

al zijn ingeschreven bij de volwasseneneducatie. Een deel van deze cursisten 

behoort tot de harde kern van de werklozen in Amsterdam. Slechts weinigen 

hebben tot nu toe geprobeerd hun kans op een baan te vergroten via een 

opleiding in het beroepsonderwijs.’ 

De nieuwe opleidingen moesten ook een antwoord zijn op de te grote uitval 

van deelnemers uit de tweede-taalprogramma’s. ‘Een ander deel bestaat uit 

nieuwkomers: vluchtelingen en mensen die zich in het kader van gezinsvor-

ming of gezinshereniging in Amsterdam vestigen. Voor deze groep geldt dat 

ze zo snel mogelijk aan het werk willen en vaak - na een voortijdig afgebroken 

opleiding bij educatie - ongekwalifi ceerd op de arbeidsmarkt terecht komen.’

3. Educatie en beroepsonderwijs in één opleiding

‘Het ROC van Amsterdam gaat deze mensen scholen in beroepsgerichte 

basisvaardigheden, terwijl zij tegelijkertijd hun Nederlandse taallessen blijven 

volgen. Met ander woorden het ROC van Amsterdam gaat educatie en 

beroepsonderwijs integreren en opleidingen bieden voor taal èn beroepen.(…)’
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4.  Samenwerking tussen Beroepsonderwijs en Volwassenen onderwijs

‘De nieuwe opleidingen worden ontwikkeld en uitgevoerd door teams waarin 

docenten van educatie en van het beroepsonderwijs met elkaar samenwer-

ken.(…)’

5. Diploma blijft doel

‘Deze nieuwe opleidingen worden in eerste instantie toegespitst op het ont-

wikkelen bij de deelnemers van vaardigheden waar de regionale arbeidsmarkt 

om vraagt. Eenmaal aan het werk kunnen de deelnemers verder gaan met 

een opleiding in deeltijd en een diploma behalen (…). De noodzaak van het 

behalen van een diploma blijft en de positie van ongekwalifi ceerde werknemers 

is kwetsbaar (…). Het ROC van Amsterdam zal zich er dan ook voor moeten 

inspannen dat deelnemers die na een korte beroepsgerichte opleiding uitstro-

men naar de arbeidsmarkt terugkomen om een diploma te halen.’ 

Werk & Opleiding startte op basis van de kennis en ervaring van een klein 

aantal mensen. Van de beroepsopleidingen waren er enkele coördinatoren 

en docenten die eerder in de Startkans programma’s hadden gewerkt. 

De ervaring die binnen deze opleidingen met tweede-taalleerders was 

opgebouwd, was echter niet meer “levend”. Bovendien hadden de docen-

ten alleen te maken gehad met deelnemers die aan een beroepsopleiding 

begonnen met een vrij hoog taalvaardigheidsniveau (minimaal Cito 3) 

en minstens 2 à 3 jaar voortgezet onderwijs in hun land van herkomst. 

De inbreng van tweede-taaldocenten van het volwassenenonderwijs in 

W&O was dan ook hard nodig. 

Het draagvlak voor geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

bleek aanvankelijk niet groot binnen de afdelingen van de volwassenen-

educatie. De VBE-opleidingen hadden nauwelijks tweede-taalleerders 

in huis en zeker niet op de lagere taalvaardigheidsniveaus. De docenten 

stonden er wel voor open om programma’s te gaan ontwikkelen, maar 

niet ten koste van de doelgroepen die ze al in huis hadden. Docenten van 

de voormalige Joke Smit School die enkele jaren eerder met veel inzet het 

tweede-taalonderwijs per sector binnen de schakelprogramma’s hadden 
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ontwikkeld, reageerden meestal terughoudend op de uitnodiging om 

weer iets nieuws te beginnen. Binnen de voormalige Open School voor 

Volwassenen (later Stichting Basiseducatie) waren wel geïnteresseerde 

docenten, maar die hadden nog geen enkele ervaring met geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. Werk & Opleiding moest dan ook 

van de grond af worden opgebouwd. Dat gebeurde via een paar kleine 

experimenten. Aan de beroepsopleidingen is gevraagd om projectplannen 

in te dienen, steeds samen met de educatie-afdelingen. Zo ontstonden 

tussen februari en september 2000 de eerste initiatieven voor geïntegreer-

de programma’s W&O, met de namen “Meer Migranten in de Techniek”, 

“van Educatie naar Zorg & Welzijn”, “van VBE naar Administratie/ 

ICT” en “Werk aan de Winkel”. 

Koppels van tweede-taaldocenten en vakdocenten kregen onder het 

toeziend oog van een coördinator de opdracht om leerdoelen, program-

ma’s en modules te maken. Dat deden zij al doende, want in september 

2000 startten de cursussen al, mits er deelnemers waren ingeschreven. 

Dat laatste was een groot probleem in de startfase van W&O. In januari 

2001 begon een campagne binnen de afdelingen van de volwassenen-

educatie om meer bekendheid te geven aan W&O. De campagne was 

gericht op docenten, deelnemersbegeleiders en deelnemers. De projec-

ten werden gefaciliteerd: docenten die de programma’s ontwikkelden 

kregen extra uren en er was een budget voor de aanschaf van leermid-

delen. In het cursusjaar 2001 - 2002 groeide het aantal programma’s. 

De door het College van Bestuur gestelde doelstelling dat er vóór 1 

oktober 2001 200 à 240 deelnemers ingeschreven moesten worden, 

werd gehaald binnen het totale cursusjaar 2001 - 2002. Dit was 

echter nog maar een klein deel van het potentieel binnen het volwas-

senenonderwijs: in januari 2002 stonden maar liefst 3560 deelnemers 

ingeschreven voor een arbeidsmarktgericht programma (projectplan 

W&O, 2002b). 

Steun in de rug voor W&O in de beginfase was de landelijke campagne 

“Nieuwe kansen voor anderstaligen en beroepsopleiding”. Het initiatief 

kwam van het ITTA en werd bekostigd door het Ministerie van Bin-
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nenlandse Zaken (BiZa). De Taskforce Inburgering, in het voorjaar van 

2000 ingesteld door de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid, 

en het project “Ruim Baan voor Minderheden” van het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waren partner in dit initiatief. 

Het ITTA formuleerde een duidelijk onderwijsconcept voor geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs dat was gebaseerd op het didactisch 

model van geïntegreerde scholing (paragraaf 2.2.1). Verschillende ROC’s in 

Nederland waren bezig met geïntegreerde programma’s. Er werd dan ook 

volop gebruikgemaakt van de gelegenheid om op landelijk niveau expertise 

uit te wisselen. Het tijdschrift Les publiceerde in deze periode een aantal 

artikelen over de didactiek van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs met inspirerende voorbeelden. Het ITTA verzorgde trainin-

gen die de docenten in duo’s konden volgen: een tweede-taaldocent en een 

vakdocent. Alle docenten die in 2001 - 2002 in de geïntegreerde trajecten 

op het ROC van Amsterdam les gingen geven, moesten (verplicht) naar 

een scholing van het ITTA. In september 2002 werd de status van W&O 

als projectorganisatie opgeheven. Vanaf die datum is het geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in de staande organisatie van 

het ROC van Amsterdam ingevoerd. De opgebouwde expertise van de 

ongeveer tachtig docenten die toen in de programma’s van W&O lesgaven, 

vormde de belangrijkste basis waarop het geïntegreerd tweede-taalonder-

wijs en vakonderwijs van W&O werd gecontinueerd. De projectorganisatie 

W&O heeft geen voorschriften voor de ontwikkeling van programma’s 

opgesteld en geen eenduidig didactisch concept voorgeschreven. 

3.2  Gekoppelde organisatie van tweede-

 taalonderwijs en vakonderwijs

In deze paragraaf wordt nader uitgewerkt hoe Werk & Opleiding vanaf de 

start in 2000 gestalte heeft gekregen als gekoppeld tweede- taalonderwijs 

en vakonderwijs binnen het ROC van Amsterdam. 

Uit de uitgangspunten voor geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vak-

onderwijs waarmee de projectorganisatie W&O is gestart (paragraaf 

3.1.3), kan een leidraad voor de ordening van leerstof worden afgeleid: 
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deelnemers moeten op de eerste plaats de vaardigheden ontwikkelen 

waarmee ze aan het werk komen. Dit zou moeten gebeuren tijdens 

een fulltime lesperiode waarmee elk programma van W&O start en die 

een half jaar tot een jaar zou mogen duren. Het arbeidsmarktgerichte 

karakter van W&O blijkt ook uit de folders waarin de deelnemers kunnen 

lezen dat zij ondersteund zullen worden bij het zoeken naar een stage of 

een baan. Maar deze leidraad voor ordening van leerstof is niet expliciet 

voorgeschreven door de projectorganisatie W&O en niet altijd gevolgd 

door de docenten. Binnen W&O is dan ook een diversiteit aan program-

ma’s gemaakt, die in paragraaf 3.2.1 vanuit de invalshoek van leerstofor-

dening worden beschreven. De didactische kenmerken van geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs, waarvoor binnen W&O geen 

eenduidig concept is vastgelegd tijdens de projectfase, is onderwerp van 

bespreking in paragraaf 3.2.2. In een van de uitgangspunten (paragraaf 

3.1.3) is vastgelegd dat de nieuwe opleidingen ontwikkeld en uitgevoerd 

moeten worden door teams waarin docenten van educatie en van het 

beroepsonderwijs met elkaar samenwerken. Hoe deze samenwerking tot 

stand kan komen binnen de structuur van het ROC van Amsterdam met 

verschillende werkmaatschappijen voor educatie en beroepsonderwijs, 

wordt behandeld in paragraaf 3.2.3. In paragraaf 3.2.4 komen de doelen 

van W&O aan de orde waarover de projectorganisatie ook duidelijk was: 

deelnemers moeten een baan en een beroepskwalifi catie verwerven. Para-

graaf 3.2.5 bevat de gegevens over de kenmerken van de deelnemers die 

in 2001 - 2002 en 2002 - 2003 aan een programma van W&O begonnen 

zijn: geslacht, leeftijd, vooropleiding en land van herkomst. Deze mensen 

zijn gevolgd, zoals gerapporteerd in hoofdstuk 6.   

3.2.1 Programma’s

Bij de start van W&O is voortgebouwd op de expertise en ervaring in de 

afdelingen van de beroepsopleidingen en educatie voor zover deze aanwe-

zig en beschikbaar waren. Opleidingen die met geïntegreerd tweede-taal-

onderwijs en vakonderwijs wilden starten, vormden projectgroepen met 

een coördinator en minimaal één vakdocent en één tweede-taaldocent. 
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Deze projectgroepen gingen programma’s maken en lesmateriaal 

selecteren. Meestal startte de uitvoering van de lessen enkele weken na 

het begin van de projectgroepen, zodat de programma’s op basis van de 

onderwijspraktijk ontwikkeld konden worden. Binnen de projectorga-

nisatie W&O was er een overleg waarin de coördinatoren informatie en 

ervaringen uitwisselden. Deze aanpak van programma-ontwikkeling 

heeft meestal geen complete geïntegreerde tweede-taal- en vakprogram-

ma’s opgeleverd. De extra uren die de koppels van tweede-taaldocenten 

en vakdocenten kregen, gebruikten zij vooral voor de (gezamenlijke) 

voorbereiding van lesmateriaal voor de eigen lessen. Tweede-taaldocenten 

die de meeste uren binnen het programma moesten vullen, putten daarbij 

uit branchepakketten voor tweede-taalonderwijs of maakten zelf lesmate-

riaal. Daarnaast bleven zij meestal gebruik maken van bestaande commu-

nicatieve leergangen voor tweede-taalonderwijs. De ervaring en expertise 

in de afdelingen was heel divers. Toen aan het eind van de projectfase de 

extra uren voor ontwikkeling stopten, was er binnen de opleidingen een 

verscheidenheid aan programma’s of programmalijnen ontstaan, waarbij 

het geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs op uiteenlopende 

manieren was uitgewerkt. Als deze diversiteit geanalyseerd wordt vanuit 

de invalshoek van ordening van leerstof, kunnen de programma’s of 

programmalijnen onder twee noemers worden gebracht: 

1.  Bij de ordening van leerstof is het praktisch handelen binnen de 

beroepspraktijk het uitgangspunt. 

2.  Bij de ordening van leerstof zijn de vaktheorie of de eisen van het 

theoretisch examen het uitgangspunt. 

Er zijn twee typen programma’s of programmalijnen waarvan de leerstof 

is geordend op basis van het praktisch handelen binnen de beroepsprak-

tijk: programma’s die gebaseerd zijn op de lessen in een praktijklokaal 

en programma’s die uit “handelingssituaties” zijn opgebouwd. De term 

handelingssituatie vraagt enige toelichting, die hieronder eerst zal worden 

gegeven. Daarna volgt een korte beschrijving van de programma’s van 
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W&O met een leerstofordening uit de praktijk (ad 1.) en van programma’s 

van W&O waarin de vaktheorie of de eisen van het theoretisch examen 

tot uitgangspunt zijn genomen voor de leerstofordening (ad 2.). 

Aan het eind van de projectfase van W&O waren er nog weinig program-

ma’s met bijbehorend lesmateriaal beschikbaar die geschikt waren voor 

overdracht naar andere docenten. De docenten waren zelf meestal van 

oordeel, dat datgene wat zij hadden gemaakt nog niet goed genoeg 

was. Dit was ook het beeld op andere ROC’s die in deze periode (2000 

- 2003) bezig waren met de ontwikkeling van programma’s voor geïnte-

greerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. Een vraag aan deze ROC’s 

om hun programma’s te mogen gebruiken of kopen, leverde niets op. 

De projectorganisatie heeft vervolgens het ITTA benaderd met de vraag 

om geïntegreerde tweede-taal- en vakprogramma’s te ontwikkelen. In 

eerste instantie reageerde het ITTA terughoudend. Elders ontwikkelde 

programma’s belandden namelijk vaak op een plank in een kast, zo was 

de ervaring, want docenten kunnen er niet mee werken. Maar het ITTA 

erkende ook dat het niet wenselijk is dat docenten steeds opnieuw het 

wiel moeten uitvinden. Op deze wijze is het concept van de handelings-

situatie ontstaan: ‘Met de term handelingssituatie bedoelen wij een 

beeldende en aantrekkelijke beschrijving van een set samenhangende 

werkzaamheden. De werkzaamheden behoren bij één duidelijk omschre-

ven taak.’ (Bolle & Witte, 2003: 6). Bij het leren van beroepsvaardighe-

den gaat het niet om losse handelingen, maar om handelingen, die in 

bepaalde combinaties vaak voorkomen in de praktijk. In een dergelijke 

handelingssituatie komen beroepstechnische, talige en communicatieve 

handelingen bij elkaar. Een programma voor een opleiding kan worden 

ontwikkeld op basis van selectie van een aantal handelingssituaties die 

voor de beroepspraktijk relevant zijn. Na het selecteren van handelings-

situaties kan er lijn in een curriculum aangebracht worden. Docenten 

kunnen op basis van de beschreven handelingssituaties bestaande onderde-

len van het curriculum aanpassen en invoegen. 

Het concept van de handelingssituatie is door het ITTA op verschillende 
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ROC’s en ook via scholingen verspreid. Het ITTA vond dat deze aanpak 

vooruit liep op de inrichting van competentiegerichte beroepsopleidingen 

op de ROC’s, waarmee in 2005 zou worden begonnen: ‘Taal integreren 

met beroepsvaardigheden, de taal en het vak leren in de praktijk 

en uitgaan van handelingssituaties. Dit zijn voor veel taaldocenten 

tegenwoordig bekende invalshoeken. Een competentiegerichte opleiding 

vertoont grote overeenkomsten met een geïntegreerd scholingstraject.’ 

(Bolle, 2005: 19). Meestal zijn voor een programma van W&O tien tot 

twaalf verschillende handelingssituaties beschreven. Bij de formulering 

ervan hebben werkgevers een actieve rol vervuld. Het concept van 

de handelingssituatie zou om verschillende redenen een aantrekkelijk 

uitgangspunt moeten zijn voor het gezamenlijk maken van program-

ma’s door tweede-taaldocenten en vakdocenten. Docenten hebben veel 

bewegingsruimte binnen een aan de beroepspraktijk gelieerde ordening. 

Op het ROC van Amsterdam is deze wijze van programma’s maken toch 

slechts bij een beperkt aantal opleidingen toegepast. 

Hieronder volgt een overzicht van de programma’s die het praktisch han-

delen binnen de beroepspraktijk als uitgangspunt voor leerstofordening 

hebben gebruikt en is in grote lijnen aangegeven hoe dat is aangepakt en 

welke rol de verschillende docenten in het programma kunnen vervullen. 

Eerst komen de programma’s aan de orde waarin het concept handelings-

situatie is gebruikt en daarna de programma’s die gebaseerd zijn op lessen 

in een praktijklokaal. 

Horeca-assistent

Voor het ontwikkelen van de programma’s van W&O is eerst een aantal 

relevante handelingssituaties geformuleerd. Bijvoorbeeld: “Het klaarmaken van 

belegde broodjes conform de wens van de klant”, “bevoorraden en inruimen 

van de koelkast, diepvries, grondstoff enkast volgens het fi rst in fi rst out-

systeem”, “het opnemen en doorgeven of zelf afhandelen van bestellingen van 

klanten achter de counter of in het restaurant”. Het laatste voorbeeld in een 

iets verder uitgewerkte versie laat zien hoe vakinhoud en taalvaardigheid in 
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een handelingssituatie op elkaar aansluiten: ‘De deelnemer leert de inzet- en 

uitserveertechnieken en de draagmethoden. Maar hij moet ook de menukaart 

kunnen toelichten, kunnen vragen wat iemand heeft besteld en weten hoe 

hij een klant correct aanspreekt. Hij moet kunnen communiceren met de 

keuken over de bestellingen en klachten en problemen kunnen doorspelen 

naar collega’s.’ (Raaphorst, 2004: 19). Na de selectie van de meest relevante 

handelingssituaties is er een volgorde bepaald, is de duur per handelingssituatie 

vastgesteld, een taakverdeling tussen de docenten afgesproken en een opzet 

voor een portfolio gemaakt. Vervolgens is het lesmateriaal erbij gezocht. 

Zorg & Welzijn

De ontwikkeling van dit programma startte in een situatie waarin er sprake 

was van een - nog uit de VBE-periode stammende - versnippering van het 

educatie-aanbod in verschillende vakken. Naast de tweede-taallessen gaven 

de educatiedocenten ook les in sociale vaardigheden, studievaardigheden, 

computervaardigheden, maatschappijleer en rekenen. Daar kwamen de 

verschillende vakken van het beroepsonderwijs nog bij. De handelingssituaties 

- of praktijksituaties, zoals dezen binnen deze opleiding werden genoemd 

- bleken een goede kapstok om de lesinhoud van al die vakken af te stemmen. 

Binnen de ordening van de praktijksituatie konden de docenten een eigen 

aandeel uitvoeren voor hun vakspecialisme. Er zijn zeven praktijksituaties 

geselecteerd die steeds enige weken in alle lessen centraal staan: kennismaken, 

maaltijden, gesprekken, sfeervolle omgeving, meegaan met uitstapjes, wasgoed 

en dagbesteding. 
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De opleiding facilitair medewerker heeft eveneens een programmalijn 

vanuit handelingssituaties ontwikkeld, vergelijkbaar met die van zorg & 

welzijn. Bij de opleiding assistent-elektrotechniek zijn wel handelingssitu-

aties geformuleerd, maar hiermee is niet gewerkt in de onderwijspraktijk. 

Ook in onderstaande programma’s was het praktisch handelen binnen de 

beroepspraktijk uitgangspunt voor leerstofordening. In deze programma’s 

staan de lessen in het praktijklokaal centraal. 

Metaal 

Na een introductieprogramma van veertien dagen gaan de deelnemers weke-

lijks een aantal uren het praktijklokaal in. De dag na de praktijkles grijpt de 

tweede-taaldocent altijd terug op die praktijkles, via een kringgesprek waarin 

de deelnemers vertellen wat zij gedaan hebben.  De tweede-taaldocent brengt, 

zeker in de eerste weken, veel tijd met de cursisten door in het praktijklokaal. 

De afstemming van de vaktaallessen van de tweede-taaldocent op de lessen 

van de vakdocenten is van een verrassende eenvoud. ‘Een vakdocent: “Ze komt 

in het praktijklokaal en neemt de tekening mee naar boven om te bespreken”. 

De tweede-taaldocent: “Vorig jaar deelde ik het lokaal met de theoriedocent; 

ik vroeg altijd of hij zijn bord niet wilde uitvegen. Dat was voor mij ideaal 

lesmateriaal”.’ (Borgesius, 2004: 15). De brancheorganisatie (SOM) heeft 

toegankelijke vakteksten ontwikkeld en er is veel videomateriaal beschikbaar. 

Het portfolio vormt voor de deelnemers èn voor de docenten de rode draad in 

het programma. Tweede-taaldocent en vakdocenten vinken daarin de onderde-

len af die de deelnemers hebben afgerond. 

Assistent-motorvoertuigentechniek

Tweede-taallessen, praktijklessen en vaktheorielessen zijn geordend in een 

tweewekelijkse cyclus. De cyclus start met een les in het praktijklokaal. 

Na deze praktijkles volgt een tweede-taalles die is gestructureerd rondom 

video-opnamen die eerder in het praktijklokaal zijn opgenomen. In week 2 is 

er een vaktheorieles en een tweede-taalles met verwerkingsoefeningen naar 

aanleiding van de video van de praktijkles in de eerste week. In beide lesweken 

behandelt de tweede-taaldocent ook een selectie uit het theorieboek, waarvan 
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de teksten voor een deel herschreven zijn. Binnen een onderdeel autoschade en 

een onderdeel autotechniek staat er per twee weken een onderwerp centraal. 

Bijvoorbeeld: ontvetten en schuren, auto wassen en/of poetsen, reminspectie 

en remonderhoud, kleine onderhoudsbeurt, banden repareren. 

De leerstof voor de andere programma’s van W&O is op basis van de 

vaktheorie of de eisen van het theoretisch examen geordend. Dat wil niet 

zeggen dat de lesinhoud van de vakken in deze opleidingen louter theore-

tisch georiënteerd zou zijn. Deze typering heeft immers betrekking op de 

structuur van het programma van het geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs en gaat niet over het lesgeven van docenten tijdens de uit-

voering van het programma. In aanmerking nemend dat er allerlei redenen 

kunnen zijn waarom docenten de leerstof niet vanuit de praktijk hebben 

geordend, kan toch worden opgemerkt dat de leerstofordening op basis van 

vaktheorie of eisen van een theoretisch examen vanuit taaldidactisch oogpunt 

(Krashen en Cummins, zie paragraaf 2.1) niet de voorkeur verdient. 

Algemeen beveiligingsmedewerker

Voordat deelnemers stage gaan lopen, doen zij eerst een theoretisch examen. 

Op basis van dat gegeven zijn de tweede-taallessen ingezet om deelnemers te 

ondersteunen bij het zich eigen maken van abstracte leerstof van vakken in het 

programma van de beroepsopleiding. Bij het vak “wettelijke kaders voor het 

werk van de beveiligingsmedewerker” bijvoorbeeld kunnen zij wel enige hulp 

gebruiken. De tweede-taallessen volgen de vaklessen van het vak “wettelijke 

kaders”. De deelnemers lezen de lastige vakteksten in de tweede-taalles: dat 

laat de vakdocent helemaal aan de tweede-taaldocent over. 
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Winkelassistent

De module “klantgericht handelen in de detailhandel” wordt niet in een 

praktijk(simulatie)lokaal gegeven, maar met behulp van een theorieboek. De 

tweede-taaldocenten volgen het vakonderwijs en ondersteunen de deelnemers 

bij het zich eigen maken van de voor hen ingewikkelde vakteksten. Ook 

bereiden zij de deelnemers voor op het examen. “Klantgericht handelen in de 

detailhandel” wordt getoetst door middel van een examen met multiple choice 

vragen, dat voor tweede-taalleerders op assistentniveau ronduit rampzalig is, 

omdat de stof waarover het examen gaat abstract is en de contextuele steun 

bij de vragen grotendeels ontbreekt. De deelnemers moeten allerlei weetjes 

kunnen reproduceren. Zij moeten daarbij een groot aantal op elkaar lijkende 

vaktermen van elkaar kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld het verschil tussen 

“bediening”, “zelfbediening” en  “zelfkeuze”. 

Ook de integratie van tweede-taalonderwijs en vakonderwijs binnen de 

administratieve opleidingen en van de opleiding sociale dienstverlening 

staat vooral in het teken van het behalen van de theoretische examens. 

Mede op basis van de wensen van de Sociale Dienst Amsterdam heeft 

de projectorganisatie van W&O gezegd dat de deelnemers in het geïnte-

greerde tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in eerste instantie op de 

beroepspraktijk moeten worden voorbereid, om vervolgens in deeltijd hun 

diploma te kunnen gaan halen (zie paragraaf 3.1.3). Dat deze wijze van 

leerstofordening geen vanzelfsprekendheid was binnen de opleidingen, 

is gebleken uit bovenstaande analyse van de programma’s en program-

malijnen van W&O. Hoe het dilemma “opleiden voor de praktijk of 

opleiden voor een diploma” in de onderwijspraktijk tot uitdrukking komt, 

is onderwerp van onderzoek in de onderhavige studie en komt weer aan 

de orde in hoofdstuk 5. 

 

3.2.2 Didactische kenmerken 

De docenten van W&O volgen bij de uitvoering van het geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs geen van bovenaf opgelegd didac-

tisch concept. De enige sturing die is gegeven bestond uit de verplichting 
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om een scholing bij het ITTA te volgen (zie paragraaf 3.1.3). Omdat 

voor het onderwijsproces van W&O geen didactische uitgangspunten zijn 

gedefi nieerd, is ten behoeve van het onderzoek in de huidige studie een 

referentiekader gekozen dat uitgaat van kenmerken van eff ectief didac-

tisch handelen. Deze kenmerken worden hieronder beschreven en zijn 

afgeleid van de theoretische basis voor geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs (zie paragraaf 2.1), de toepassingen ervan in Nederland 

(zie de paragrafen 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5) en de aanwijzingen die uit empi-

risch onderzoek naar voren komen (zie paragraaf 2.6). Voor docenten zelf 

vormt de literatuur uit het Angelsaksisch taalgebied doorgaans geen bron 

op basis waarvan zij hun didactisch handelen bepalen. Zij halen hun in-

formatie uit vaktijdschriften waarin kenmerken van succesvol didactisch 

handelen aan de orde komen, aan de hand van ervaringen van docenten 

met geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. In onderstaand 

overzicht zijn citaten uit de onderwijspraktijk verwerkt, zoals verwoord in 

deze vaktijdschriften. 

1.  De inhoud van het tweede-taalonderwijs is gebaseerd op het beroep 

waarvoor de deelnemers worden opgeleid.

De theoretische grondslagen voor dit kenmerk van eff ectief didactisch 

handelen zijn geformuleerd door Krashen (1985). De inhoud van het 

tweede-taalonderwijs wordt begrijpelijk en relevant voor de deelnemers, 

omdat deze inhoud ontleend is aan het beroep waarvoor de deelnemers 

worden opgeleid. De empirische evidentie voor de eff ectiviteit van dit 

kenmerk van didactisch handelen ligt bij een aantal evaluatiestudies 

in het primair, secundair en tertiair onderwijs in de Verenigde Staten 

en Canada, waaruit blijkt dat deelnemers hun taalvaardigheid hebben 

verbeterd en certifi caten hebben behaald voor inhoudelijke kennis (zie 

paragraaf 2.6). 

Als de inhoud van het tweede-taalonderwijs ontleend wordt aan het 

beroep waarvoor de deelnemer wordt opgeleid, wordt de tweede-taalles 

relevant voor de deelnemer: ‘Als het taalonderwijs verweven is met de 

vakopleiding en gekoppeld aan de praktijk ervan, zien cursisten waarvoor 
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ze Nederlands leren. En het gaat ook makkelijker en sneller.’ (Coumou, 

2000: 4). De begrijpelijke en relevante inhoud functioneert echter niet 

alleen als motor voor tweede-taalverwerving, zoals in de vakthematische 

benadering van tweede-taalonderwijs het geval is (paragraaf 2.2.2). 

De deelnemers leren ook een vak en dat doen ze in een tweede taal. 

In  paragraaf 2.2.2 is aangegeven dat de taak van de tweede-taaldocent 

twee componenten heeft: ondersteunen van deelnemers bij het verwerven 

van een tweede taal en bij het zich eigen maken van vakinhoud. Dit is 

de vakondersteunende benadering van geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs: ‘Taalonderwijs is niet alleen afgestemd op het vakon-

derwijs, het vindt “fysiek” ook plaats tijdens het vakonderwijs. Op die 

manier grijpen kennis- en taalverwerving in elkaar.’ (Bolle, 2001: 36). 

2. Lesstof moet concreet en praktisch zijn

De theoretische basis voor dit kenmerk ligt in de verknoping van de 

theorieen van Krashen (1985) en Cummins (1984). Volgens Cummins’ 

Tweedimensionale Model ontwikkelen deelnemers taalvaardigheid bij de 

uitvoering van taken die taalgebruik veronderstellen of die uitnodigen tot 

taalgebruik. Voor beginnende tweede-taalleerders moeten de (taal)taken 

weinig cognitieve belasting met zich meebrengen: de lesstof moet 

concreet zijn. Deelnemers moeten ook gesteund worden door (niet-talige) 

informatie uit de context waarin zij die (taal)taken uitvoeren: de lesstof 

moet praktisch zijn. Empirische ondersteuning voor dit didactisch 

kenmerk is afkomstig van onderzoek dat is uitgevoerd in de Workplace 

Literacy programma’s in de Verenigde Staten, Canada en Australië 

(paragraaf 2.6). Uit dit onderzoek komt naar voren dat succes behaald 

kan worden met onderwijs dat met de dagelijkse werkelijkheid van 

mensen is verbonden.  

De taalgerichte vakdocent moet starten vanuit concrete en praktische 

lesstof. Lesstof die concreet en praktisch is, is begrijpelijk voor een begin-

nende tweede-taalleerder. De praktijk in welke vorm dan ook - praktijk-

lokaal, praktijksimulatie, handelingssituatie, stage- en werkervaringen van 

de deelnemers - speelt een belangrijke rol in de vakles en in de tweede-
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taalles. De vakdocent moet de deelnemers alles eerst in de praktijk laten 

zien en liefst ook zelf laten doen. Zo kan de kennis van de tweede taal 

meegroeien met het verwerven van vakkennis. De vaktheorie bereidt de 

deelnemers niet voor op de praktijk, maar moet door de vakdocent aan de 

hand van concrete en praktische lessituaties aan de orde worden gesteld. 

In de tweede-taalles staan de taal van het vak en het taalgebruik op het 

werk centraal: ‘Verder ga ik in mijn lessen uit van de handelingssituatie 

en niet van pagina x van het theorieboek. Ik probeer de context steeds 

zo goed mogelijk in mijn lessen neer te zetten, door simulaties, concreet 

materiaal, video en dergelijke.’ (Van Baalen, 2004: 23). 

3. Activeren van kennis en ervaringen

Lesstof laten aansluiten bij wat deelnemers al kunnen en weten is een 

didactisch principe dat door docenten algemeen is aanvaard. Empirische 

evidentie voor dit kenmerk is niet experimenteel aangetoond, maar ligt in 

de beschreven successen ervan (zie paragraaf 2.6).  

Het koppelen van lesstof aan kennis en ervaringen van de deelnemers is 

een manier om de lesinhoud concreet te maken voor de deelnemers. Als 

de inhoud van de tweede-taallessen algemeen is en weinig raakvlakken 

heeft met de eigen ervaringen of de belevingswereld van de deelnemers, 

wordt de taal een geïsoleerd of abstract gegeven. Dan kan het werken 

met de taal voor de deelnemers oninteressant en moeizaam worden. ‘Hun 

verhalen, reacties, onderlinge gesprekken en verslagen zijn onmisbaar 

om ervaringen en persoonlijk functioneren te kunnen bespreken. (…). 

Hoe reageer je, als iemand je naam Abdulrahman inkort tot “Appie” of 

hoe voelt het als je als 45-jarige begeleid wordt door iemand van begin 

twintig en kun / durf / mag je laten merken dat je iets niet begrijpt en 

hoe moet dat dan?’ (Van Dijk, 2003: 8). 

Kennis en ervaringen van de deelnemers vormen betekenisvolle input voor 

de tweede-taallessen. De ervaringen die deelnemers tijdens excursies en 

tijdens de stage of op het werk opdoen, maken de vaklessen gemakkelijker 

te begrijpen. Via doelgerichte opdrachten kunnen vakdocenten de voor-

kennis van de deelnemers activeren en hen op die manier stimuleren om 
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te gaan luisteren, spreken, lezen en schrijven. Van der Laan & Meestringa 

(2004: 17) zeggen het als volgt: ‘Door alledaagse en vakspecifi eke voor-

kennis te benutten (bijvoorbeeld in gesprekken, woordwebben, schema’s, 

schrijfopdrachten, classifi ceeropdrachten) verwoorden leerlingen wat ze 

weten. Een docent weet hierdoor welke talige middelen leerlingen tot hun 

beschikking hebben in de beginsituatie en kan ze eventueel aanvullen 

(…). Eventuele misconcepten kunnen uit de wereld geholpen worden.’

4.  Ontwikkeling van de woordenschat

Bij Krashen en Cummins is er geen expliciete aandacht voor de 

woordenschat, maar in het geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vak-

onderwijs is woordenschatontwikkeling cruciaal. Kennis van vakinhoud 

is gekoppeld aan kennis van vaktermen. Daarbij gaat het niet alleen om 

specifi eke vakwoorden, maar ook om andere lexicale verschijnselen van 

taalgebruik die vaak in vakteksten voorkomen. Tijdens de vaklessen 

en de tweede-taallessen moeten docenten en deelnemers samen praten 

over betekenisaspecten en betekenisverschillen van vakwoorden. Aparte 

aandacht moet uitgaan naar algemene beroepstaalwoorden van een vak, 

omdat deze woorden de sleutel vormen tot het begrijpen van vakinhoud 

en het aan de orde stellen van vakinhoudelijke onderwerpen door de 

tweede-taalleerders. Vaktaalwoorden zijn brede en veelomvattende 

concepten die deelnemers zich eigen kunnen maken, als deze begrippen 

concreet en praktisch worden geïntroduceerd: in lessituaties die in termen 

van het Tweedimensionale Model van Cummins gepositioneerd zijn in 

kwadrant A (cognitief weinig eisend en context afhankelijk). ‘Het heeft 

weinig zin om cursisten defi nities van vaktermen te laten leren en die 

te overhoren als zij niet voldoende “handelingen” met de begrippen en 

concepten hebben uitgevoerd. Tot “handelingen” moeten ook verbale 

handelingen worden gerekend, zoals: met een ander erover praten, dingen 

benoemen en beschrijven, eigen voorbeelden en toepassingen bedenken 

en die verwoorden.’ (Verhallen, 2003b: 93). 
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5. Deelnemers stimuleren tot actief taalgebruik

Uit verschillende studies van Swain (1985, 1993, 1995) is gebleken 

dat deelnemers die alleen met betekenisvolle input te maken krijgen 

vooral receptief vaardig worden. De productieve vaardigheid blijft 

achter. Long (1983) heeft het belang benadrukt van interactie en van 

betekenisonderhandeling in de ontwikkeling van productief taalgebruik. 

Actief taalgebruik veronderstelt dat deelnemers productieve vaardigheid 

opbouwen in interactie met de docent en met elkaar. De docenten moeten 

de deelnemers voortdurend activeren en inspireren tot vakgesprekken 

(Verhallen, 2003): het benoemen van en praten over gereedschappen, 

materialen, ervaringen die zij in het praktijklokaal en tijdens stage of werk 

hebben opgedaan en dingen die ze daar hebben geleerd. Het is belangrijk 

dat docenten werkvormen inzetten waarbij deelnemers de gelegenheid 

krijgen om de taal actief te gebruiken. ‘Bij het verwerken van de leerstof 

krijgen de deelnemers een actieve rol. Bekende werkvormen zijn samen-

werken, interviewen en presenteren.’ (Sanders, 2004: 29). Van der Laan & 

Meestringa (2004: 18) stellen: ‘Interactie met medeleerlingen is vaak veilig 

voor leerlingen. Samenwerkend leren biedt leerlingen de mogelijkheid in 

een veilige situatie te praten en te experimenteren met de taal van het vak. 

In interactie met de docent (…) kan de leerling laten zien hoe goed hij 

vakbegrippen en relaties uitdrukt. De docent op zijn beurt kan leerlingen 

taalmiddelen bieden om alles te verwoorden wat hij (nog) niet kan ver-

woorden.’ Swain heeft geconstateerd dat het niet om taalproductie op zich 

gaat, maar om taalproductie die adequaat is, zowel uit het oogpunt van de 

vorm als uit het oogpunt van de inhoud. De diverse studies op dit gebied 

zijn door Van Schooten & Emmelot (2004) gedocumenteerd. Long (1983) 

heeft gewezen op de stap die deelnemers moeten zetten van onderhandelen 

over betekenis naar taalproductie waarin de aandacht naar taalstructuren 

uitgaat. Deelnemers moeten terugkoppeling krijgen op inhoud èn vorm en 

gestimuleerd worden om hun taalproductie stapje voor stapje aan te passen. 

6. Toegankelijk maken van vakinhoud

Van der Laan & Meestringa (2004) wijzen op het belang van het geven 
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van taalsteun. Hiermee bedoelen zij dat deelnemers ondersteuning 

moeten krijgen bij het lezen, luisteren, spreken en schrijven in de vakles. 

Daarbij gaat het ook om aandacht voor leerstrategieën en leesstrategieën. 

‘Taalsteun geeft leerlingen de mogelijkheid om te leren hoe ze iets 

moeten opschrijven of vertellen, hoe ze een tekst kunnen lezen, hoe ze 

aantekeningen kunnen maken, hoe ze met onbekende woorden kunnen 

omgaan, hoe ze kunnen leren.’ (Kassenberg & Hilst, 2005: 13). Dit 

kenmerk van eff ectief didactisch handelen vloeit voort uit de algemene 

opvatting dat didactische technieken taalgericht moeten zijn en dat 

taalgericht onderwijs gewoon goed onderwijs is. 

7. Ontwikkelen van het denken over de lesstof

Hajer & Meestringa (2004) geven aan dat vakonderwijs dat start uit 

het praktische en concrete niet tot versimpeling van vakinhoud hoeft te 

leiden. Aan deelnemers kunnen hoge eisen worden gesteld in cognitief 

opzicht, mits de lesstof in een context wordt geplaatst. ‘Taalhandelingen 

die noodzakelijk zijn om denkhandelingen te kunnen verwoorden: 

vergelijken (meer dan) of lokaliseren (zitten in), relateren (net als), 

condities (als …dan), selecteren (zijn goed voor). Het voordeel van 

het leren daarvan in een vakinhoudelijke context is dat ze zin hebben. 

De  deelnemers hebben ze direct nodig om inhoudelijke taken te kunnen 

uitvoeren.’ (Janssen-van Dieten, 2000: 235). Dit kenmerk van eff ectief 

didactisch handelen is onder andere gebaseerd op het Tweedimensionale 

Model van Cummins. Cummins’ model wordt daarbij gehanteerd als een 

ontwikkelingsmodel voor taalverwerving. 

Of docenten bovenstaande kenmerken voor eff ectief didactisch handelen 

toepassen, is onderwerp van onderzoek in deze studie en komt terug in 

hoofdstuk 5. 

3.2.3  Samenwerking tussen tweede-taaldocenten en 

vakdocenten

Gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs maakt een didactische 
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aanpak mogelijk waarin tweede-taaldocenten vakondersteunend lesgeven. 

Vakdocenten kunnen de expertise van tweede-taaldocenten benutten om 

het vakonderwijs taalgericht in te vullen. Om deze mogelijkheden van 

gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs te benutten is het echter 

noodzakelijk dat tweede-taaldocenten en vakdocenten met elkaar samen-

werken. In de projectfase van W&O zijn er projecten opgezet waarin deze 

samenwerking tot stand kon komen. Daarbij was er steeds sprake van 

samenwerking tussen een of meer docenten van een beroepsopleiding en 

een of meer docenten van het volwassenenonderwijs. Na de projectfase 

van W&O zijn er geen gezamenlijke teams gevormd van vakdocenten 

en tweede-taaldocenten. Dat betekent dat tweede-taaldocenten en 

vakdocenten vanuit twee verschillende werkmaatschappijen en onder 

aansturing van twee verschillende opleidingsmanagers met elkaar moeten 

samenwerken. Hoe de samenwerking tussen tweede-taaldocenten en 

vakdocenten onder deze voorwaarden tot stand kan komen, is onderwerp 

van onderzoek in de voorliggende studie. De bevindingen worden 

behandeld in hoofdstuk 5.  

3.2.4 Resultaten van de deelnemers 

De projectorganisatie van W&O stond op het standpunt dat de 

programma’s ontwikkeld moesten worden als een aanbod, waarmee 

werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt konden verbeteren. Dit 

was mede ingegeven door de wensen van de Sociale Dienst Amsterdam. 

De aandacht ging uit naar de relatief hoge werkloosheid onder mensen 

met een allochtone afkomst en mensen met weinig vooropleiding. ‘De 

perspectieven op de arbeidsmarkt zijn in de achter ons liggende jaren 

sterk verbeterd (…). In 1994 lag het landelijk werkloosheidspercentage op 

8,5 procent. Dit percentage is geleidelijk gedaald tot 4 procent in 2000. 

Niet alle groepen profi teren in gelijke mate van de verruiming van de 

arbeidsmarkt. In Amsterdam stonden er in januari 2000 altijd nog 52.895 

werkzoekenden ingeschreven bij de arbeidsbureaus. Ruim de helft van 

het aantal werklozen in Amsterdam is allochtoon5 (…). Het percentage 

5   De aanduiding “ruim de helft” zou duidelijkheid scheppen als erbij vermeld zou zijn welk 

percentage van de bevolking in Amsterdam van allochtone afkomst was. In 2001 was dat 

45,5% (kerncijfers Amsterdam 2006). 
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werkzoekenden met alleen basisonderwijs staat in Amsterdam op 42,7 

procent.’ (Vooruit!, 2001,1). Via W&O zouden allochtone mensen met een 

grote afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid kunnen worden op het func-

tioneren op een erkende leerwerkplek. ‘Deelnemers die een programma 

van W&O volgen, worden geschoold in beroepsgerichte basisvaardigheden 

terwijl zij tegelijkertijd hun Nederlandse taallessen blijven volgen. Terwijl 

zij met het programma bezig zijn, worden zij ondersteund bij het zoeken 

naar een baan. Eenmaal aan het werk kunnen zij verder gaan met een 

opleiding in deeltijd en een diploma behalen.’ (Vooruit!, 2001,1).

In de startperiode van W&O werden veel nieuwe reïntegratiebedrijven 

opgezet. Verschillende ROC’s in Nederland - bijvoorbeeld het ROC-

Utrecht en het Baronie College in Breda - hebben overwogen om zich op 

deze markt te begeven. Gezien de vele contacten met erkende leerwerk-

bedrijven en de kennis van de doelgroep zouden ROC’s in de positie zijn 

om dit te doen. Maar het ROC van Amsterdam zag voor zichzelf geen 

rol weggelegd op de reïntegratiemarkt. De beroepspraktijkfunctionarissen 

van de units beroepsonderwijs en de cursistbegeleiders van de educatie 

units waren wel bereid om deelnemers van W&O te ondersteunen bij 

het zoeken naar een baan of een stage. De mate waarin de deelnemers 

daarin zijn geslaagd, wordt in de onderhavige studie onderzocht. 

De onderzoeksresultaten worden belicht in hoofdstuk 6. 

3.2.5 Kenmerken van de deelnemers

Bijstaande tabellen 3.2.5 - 1, 3.2.5 - 2 en 3.2.5 - 3 bevatten gegevens 

over leeftijd, geslacht en vooropleiding van de in totaal 470 deelnemers 

die W&O hebben afgerond in de cursusjaren 2001 - 2002 en 2002 

- 2003. De gegevens zijn afkomstig uit de deelnemersadministratie van 

het ROC van Amsterdam. Deze kenmerken van de deelnemers komen 

terug in de analyses in hoofdstuk 6, maar zijn hieronder alvast op een rij 

gezet, want het is passend om de beschrijving van de ontwikkeling van 

W&O af te sluiten met gegevens over de deelnemers om wie het allemaal 

is begonnen. 
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Tabel 3.2.5 - 1 Leeftijd deelnemers W&O 2001-2002 en 2002-2003, aantallen en percentages

N %

Leeftijd 29 jaar en jonger 220 47

30-39 jaar 172 36

40 jaar en ouder 74 16

 onbekend 4 1

totaal 470 100

Tabel 3.2.5 - 2 Geslacht deelnemers W&O 2001-2002 en 2002-2003, aantallen en percentages

N %

Geslacht mannen 193 41

vrouwen 277 59

totaal 470 100

Tabel 3.2.5 - 3 Vooropleiding deelnemers W&O 2001-2002 en 2002-2003, aantallen en percentages

N %

Vooropleiding laag 140 45

midden/hoog 173 55

 onbekend 157 -

totaal 470 100 (N=313)

Vooropleiding is als volgt gedefi nieerd. Deelnemers met de aanduiding 

“laag” hebben in het land van herkomst maximaal basisonderwijs en twee 

jaar vervolgonderwijs gevolgd. De ondergrens van de categorie laag ligt 

bij enkele jaren basisonderwijs. De deelnemers zijn altijd gealfabetiseerd, 

omdat dat voorwaarde was om met W&O te mogen beginnen. Deelne-

mers met de aanduiding “midden/hoog” hebben minimaal twee tot drie 

jaar vervolgonderwijs gevolgd na het basisonderwijs. Dit onderscheid 

tussen laag en midden/hoog is dus niet heel exact vastgelegd (want er zit 

een zekere overlap in), maar loopt langs een scheidslijn die in het tweede-

taalonderwijs voor volwassenen op het ROC van Amsterdam gebruikelijk 

is. De categorie laag valt samen met het vooropleidingsniveau van de 

deelnemers van de voormalige Open School voor Volwassenen. Dit is de 

doelgroep waarvoor in de jaren tachtig en negentig een vervolg na taal-

scholing niet toegankelijk was (zie paragraaf 3.1.1), maar die ruimschoots 

vertegenwoordigd is in het geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vak-
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onderwijs van W&O. Van 157 deelnemers is de vooropleiding onbekend. 

Dit wordt vooral veroorzaakt door deelnemers die in de loop van het 

kalenderjaar 2002 in de deelnemersadministratie zijn ingeschreven, toen 

gegevens over vooropleiding niet meer geregistreerd werden. Het gaat 

dus om een groep deelnemers die vrij snel na inschrijving aan een geïn-

tegreerd traject is begonnen in het cursusjaar 2002 - 2003. Dit tijdstip 

zegt iets over het taalniveau waarmee deze deelnemers binnengekomen 

moeten zijn: heel veel tijd om voorafgaand aan W&O alleen taalscholing 

te doen was immers niet beschikbaar. Het tijdstip zegt echter niets over 

de vooropleiding. Daarom is er weinig reden om aan te nemen dat voor 

deze 157 deelnemers de opleiding anders verdeeld is. 

Tabel 3.2.5 - 4 bevat de cijfers over het land van herkomst van de deel-

nemers. Dit gegeven is opgenomen, omdat het uit beschrijvend oogpunt 

interessant is. Deelnemers zijn afkomstig uit meer dan 55 landen, die in 

tabel 3.2.5 - 4 tot negen categorieën zijn samengevoegd. 

Tabel 3.2.5 - 4   Land van herkomst deelnemers W&O 2001-2002 en 2002-2003, 

aantallen en percentages

 N %

Marokko 89 20

Turkije 47 10

Antillen en Suriname 35 8

Afrika overig 117 26

Azië overig 93 20

Zuid Amerika overig 21 5

Nederland 34 7

Europa overig 17  4

Overig/onbekend 17 -

Totaal 470 100  (N = 453)

Bij elkaar is 30% van de deelnemers afkomstig uit Marokko of Turkije. 

Veel deelnemers zijn afkomstig uit Afrikaanse landen anders dan Ma-

rokko (26%) of Aziatische landen anders dan Turkije (20%). Een relatief 

kleine groep (8%) is afkomstig van Suriname of de Antillen. Er zijn ook 

weinig deelnemers (7%) in Nederland geboren en getogen. 
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3.3 Samenvatting

In hoofdstuk 3 is de situatie beschreven waarbinnen de opzet voor de 

huidige studie en de onderzoeksvragen zijn uitgewerkt. Het geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs op het ROC van Amsterdam, 

dat onder de naam W&O in 2000 is gestart, had een aantal voorlopers: 

programma’s en cursussen die vanaf de tweede helft van de jaren tachtig 

voor volwassenen in Amsterdam ontwikkeld zijn. Deze voorgeschiedenis 

van W&O is belicht in paragraaf 3.1. Gebleken is dat de expertise en het 

netwerk aan contacten die in die jaren zijn opgebouwd slechts ten dele 

konden worden benut binnen W&O. De projectorganisatie die gedurende 

twee jaar de ontwikkeling van W&O heeft aangestuurd, heeft zich bij 

deze aansturing tot een paar grote lijnen beperkt. Sinds 2000 is er sprake 

van gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs op het ROC van 

Amsterdam dat door tweede-taaldocenten en vakdocenten moet worden 

uitgevoerd. De doelen van dit gekoppelde tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs zijn door de projectorganisatie W&O voorgeschreven: de 

programma’s moeten arbeidsmarktgericht zijn en leiden tot een MBO-

diploma. Voor de wijze van programma-ontwikkeling en de didactische 

aanpak is er door de projectorganisatie W&O geen eenduidig onder-

wijsconcept voorgeschreven. Dit kan voor een groot deel uit de voor-

geschiedenis van W&O worden verklaard. De projectorganisatie W&O 

startte met een gering draagvlak onder docenten. Een eenduidige visie 

op programma-ontwikkeling en didactische aanpak van geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs was onder die omstandigheden 

niet mogelijk. In paragraaf 3.2.1 is gebleken dat de leerstofordening bij de 

programma-ontwikkeling op twee verschillende manieren is aangepakt: 

een benadering vanuit het praktisch handelen in de beroepspraktijk en 

een benadering vanuit de theoretische eisen die het behalen van het 

diploma met zich meebrengt. 

Criteria voor didactisch handelen binnen het onderwijsproces zijn niet 

vastgesteld door de projectorganisatie W&O. Ten behoeve van het onder-

zoek naar het onderwijsproces is in paragraaf 3.2.2 een referentiekader 

opgesteld met een aantal kenmerken van eff ectief didactisch handelen 
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binnen geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. 

In paragraaf 3.2.3 is geconstateerd dat er op het ROC van Amsterdam 

na de projectfase van W&O geen teams zijn gevormd van tweede-taaldo-

centen en vakdocenten en dat de samenwerking tussen de beide groepen 

docenten dan ook vanuit deze gescheiden teamstructuur tot stand moet 

komen. 

Dat het ROC van Amsterdam met de programma’s van W&O verbetering 

beoogt van de kansen van de deelnemers op de arbeidsmarkt, maar voor 

zichzelf geen rol als reïntegratiebedrijf ziet weggelegd,  is vastgesteld in 

paragraaf 3.2.4. 

Voortbouwend op de hoofdstukken 2 en 3 kunnen de probleemstellingen 

voor de studie tot onderzoeksvragen worden uitgewerkt. Deze onder-

zoeksvragen worden in hoofdstuk 4 geformuleerd. In hoofdstuk 4 zullen 

ook de aanpak van de evaluatiestudie, de inzet van de onderzoeksinstru-

menten en de wijze van dataverzameling en data-analyse worden belicht. 
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In dit hoofdstuk worden onderzoeksmethodologie en -instrumentarium 

en de probleemstellingen voor het onderzoek uitgewerkt. In paragraaf 

4.1 wordt belicht waarom gekozen is voor een descriptief evaluatieon-

derzoek en wordt de verbinding gelegd tussen de evaluatiedoelen van het 

onderzoek en de probleemstellingen waarmee hoofdstuk 2 is afgesloten. 

In paragraaf 4.2 worden de theoretische hoofdlijnen, de toepassingen 

van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in Nederland en 

bevindingen van empirisch onderzoek (hoofdstuk 2) verbonden met de 

beschrijving van de ontwikkeling en de invoering van het geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs op het ROC van Amsterdam 

(hoofdstuk 3). Op basis hiervan worden de probleemstellingen uitgewerkt 

tot een aantal onderzoeksvragen. In paragraaf 4.3 komt aan de orde 

welke methoden en instrumenten voor de dataverzameling zijn gebruikt. 

In paragraaf 4.4 worden databewerking en data-analyse behandeld. 

4.1 Evaluatieonderzoek

Volgens Appel & Kuiken (2006) kan het toegepast taalkundig onderzoek 

naar Nederlands als tweede taal in drie categorieën worden ingedeeld: 

descriptief, theoretisch gemotiveerd en onderwijskundig georiënteerd on-

derzoek. Deze studie valt in de categorie “onderwijskundig georiënteerd” 

en past in de traditie van onderzoek dat door maatschappelijke problemen 

is geïnspireerd. Omdat de aanpak van geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs teruggaat op de Inputhypothese van Krashen, de 

Begrijpelijke Outputhypothese van Swain, de Interactiehypothese van 

Long en Cummins’ Tweedimensionale Model (zie paragraaf 2.1), valt de 

studie deels ook in de categorie “theoretisch gemotiveerd”, hoewel die 

theoretische opvattingen niet als zodanig worden onderzocht. 

Appel & Kuiken constateren dat in Nederland en Vlaanderen weinig 

onderzoek is uitgevoerd waarin de eff ectiviteit van verschillende onder-

wijsbenaderingen aan een analyse wordt onderworpen, terwijl de vraag 

“Wat werkt wel en wat werkt niet?” zeer relevant is. Hoe waardevol 

dergelijke evaluatiestudies ook zijn, volgens Alderson (1992) mag er niet 

mee worden beoogd om de superioriteit van de ene boven de andere 
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methode aan te tonen. Hij stelt dat de beroepsgroep van het tweede-taal-

onderwijs al te vaak bestookt wordt met pleidooien voor de ene dan wel 

de andere onderwijsbenadering. Die pleidooien noemt hij naïef of zelfs 

schadelijk, omdat daarmee voorbijgegaan wordt aan de vele op elkaar 

inwerkende variabelen die bij de invoering van een onderwijsbenadering 

een rol spelen. In het verlengde van deze opvatting van Alderson zijn er 

ook onderzoeksmethodologische argumenten die pleiten tegen dergelijke 

studies. Appel & Kuiken (2006) stellen dat dit type onderzoek zeer 

ingewikkeld is, omdat het grote aantal factoren dat voor de eff ectiviteit 

bepalend kan zijn in een onderwijssituatie moeilijk onder controle 

te houden is. In de gegeven situatie op het ROC van Amsterdam 

(hoofdstuk 3) lijkt het problematisch om bijvoorbeeld te proberen om de 

eff ecten op tweede-taalverwerving van geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs te vergelijken met die van reguliere tweede-taalprogram-

ma’s. Er zijn immers geen duidelijke richtlijnen voor de docenten over 

de wijze van leerstofordening en het didactisch handelen binnen deze 

programma’s. 

Alderson (1992) stelt dat de doelstellingen van evaluatiestudies toege-

spitst moeten worden op de resultaten van bepaalde programma’s, met 

bepaalde docenten en materialen en in specifi eke situaties. Hij wijst ook 

op de problemen die experimentele vergelijkende evaluatiestudies met 

zich meebrengen, als deze worden uitgevoerd in de onderwijspraktijk. 

In de meeste onderwijssituaties is het praktisch niet mogelijk om 

deelnemers te vinden die aselect aan de ene benadering (het te evalueren 

programma) dan wel aan de andere benadering (het traditionele pro-

gramma) toegewezen kunnen worden. Cook & Campbell (1979) wijzen 

op de consequenties voor de interne validiteit en betrouwbaarheid van 

de onderzoeksresultaten, als er voor een quasi-experimentele benadering 

zou worden gekozen waarin die aselecte aanpak achterwege blijft. Op 

grond van bovengenoemde onderzoeksmethodologische overwegingen 

is niet voor een experimentele onderzoeksopzet gekozen, maar voor een 

descriptieve6 evaluatiestudie met duidelijk afgebakende evaluatiedoelen. 

6   De term “descriptief ” heeft hier een andere betekenis dan bij Appel & Kuiken (2006): 

zij duiden op taaldescriptief onderzoek in de zin van de beschrijving van de tweede-

taalontwikkeling.
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Het onderzoek is uitgevoerd op het ROC van Amsterdam en heeft 

betrekking op het gekoppelde tweede-taalonderwijs en vakonderwijs van 

W&O, dat door tweede-taaldocenten en vakdocenten wordt uitgevoerd. 

Het onderzoek vond plaats in een situatie waarin de aanpak van de 

programma-ontwikkeling en van de didactiek niet eenduidig is voorge-

schreven. Op basis hiervan is voor het volgende algemene evaluatiedoel 

gekozen: onderzoeken hoe het onderwijsproces van het geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs er uitziet op het ROC van 

Amsterdam. Wat gebeurt er in de black box van het onderwijsproces 

waar deelnemers instappen en (al dan niet met een behaald resultaat) 

weer uitstappen? De eerste probleemstelling van het onderzoek, die al 

aan het eind van hoofdstuk 2 werd gepresenteerd, is van dit evaluatiedoel 

afgeleid en luidt: Hoe werkt de integratie van tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs in het onderwijsproces? De doelen van de programma’s van 

W&O zijn wel door de directie voorgeschreven: deelnemers verwerven 

een baan en een diploma. Op basis hiervan wordt geëvalueerd of de 

beoogde resultaten worden behaald. Uit dit evaluatiedoel zijn twee 

probleemstellingen afgeleid. De tweede probleemstelling luidt: Wat zijn 

de resultaten voor de deelnemers? De derde probleemstelling handelt over 

de mening van de deelnemers over de opbrengst van het onderwijs op het 

ROC van Amsterdam: Vinden de deelnemers dat zij voldoende voor de 

arbeidsmarkt zijn toegerust? Ook deze probleemstellingen zijn reeds aan 

het eind van hoofdstuk 2 gepresenteerd. 

Ook wat betreft de keuzes voor de methoden van onderzoek zijn in deze 

studie de aanbevelingen van Alderson gevolgd. Hij stelt dat er nooit één 

methode van onderzoek is, die de beste is. Daarom zijn er verschillende 

methoden en instrumenten naast elkaar gebruikt. De onderzoeksvragen 

die in paragraaf 4.2 zijn gespecifi ceerd, zijn benaderd met verschillende 

kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksinstrumenten. Gegevens over 

docenten en lessen zijn verzameld via een enquête, individuele face-to-

face interviews en lesobservaties. De enquête vraagt via stellingen naar 

de meningen van de docenten, over hun gedrag in hun lespraktijk en 
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het belang dat zij aan dit gedrag hechten. Omdat de enquête een onder-

zoeksinstrument is dat meestal tot vrij globale en algemene conclusies 

leidt, zijn de conclusies uit de enquête verdiept via halfgestructureerde 

interviews met docenten. Verder is via de interviews aandacht besteed aan 

aspecten van onderzoeksvragen die zich er minder toe leenden om via 

een enquête aan de orde te worden gesteld. Behalve enquête en interview 

is ook de lesobservatie als instrument ingezet om (aspecten van) onder-

zoeksvragen te kunnen beantwoorden. Via enquête en interviews kunnen 

meningen worden achterhaald. Lesobservaties geven aan wat docenten 

feitelijk doen in hun onderwijspraktijk. 

Data over deelnemers zijn verkregen via de deelnemersadministratie van 

het ROC van Amsterdam, via rapportages van mentoren en via individu-

ele face-to-face en telefonische interviews met deelnemers. 

Er is niet onderzocht of verhoging van het niveau van taalvaardigheid 

van de deelnemers uitkomst van het programma is. Verhallen (2004) stelt 

dat enkele jaren geleden een ontwikkeling is ingezet naar tweede-taalon-

derwijs dat is afgestemd op de doelsituatie van de deelnemers. Dat is het 

geval bij geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs, maar ook 

bij de duale trajecten voor oudkomers (zie paragraaf 2.3). Hij constateert 

dat de toetsontwikkeling die beweging naar doelsituaties nog niet is 

gevolgd. Met andere woorden: de toetsen zijn niet altijd relevant voor de 

domeinspecifi eke taal die de deelnemers hebben geleerd. Kuiken (2006) 

stelt vast dat het bereikte taalniveau van oudkomers bij afronding van 

een duaal traject lager is dan dat van nieuwkomers na afronding van een 

inburgeringscursus. Hij wijt dit aan de kenmerken van de deelnemers en 

het niet-verplichtende karakter van de cursussen voor oudkomers7: ‘Het 

gaat om immigranten met weinig opleiding die al jaren in Nederland 

wonen, geen werk hebben of thuis de kinderen verzorgen. (…) Gelet op 

de kenmerken van de deelnemers ligt het niet in de lijn der verwachting 

dat met de inburgeringscursussen voor oudkomers een heel hoog rende-

ment te behalen is.’ (Kuiken, 2006: 6). Kuiken gaat echter voorbij aan het 

7   Deze situatie is veranderd sinds de Wet Inburgering (WI) is ingevoerd (2007). In de WI 

geldt de verplichting tot inburgering ook voor oudkomers. 
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argument van Verhallen (2004) dat de gangbare8 toetsen niet geschikt 

zijn om vorderingen in taalvaardigheid te meten in specifi eke program-

ma’s. Om valide resultaten te krijgen zouden op het ROC van Amster-

dam instrumenten voor taalassessment ontwikkeld èn ingevoerd moeten 

worden in het geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. Dat 

valt geheel en al buiten de kaders van dit onderzoek. Het verwerven van 

werk en het behalen van een MBO-diploma impliceert dat de betreff ende 

deelnemers zich ook het vereiste taalniveau eigen hebben gemaakt. Wat 

overigens niet wil zeggen dat de inzet van instrumenten voor taalassess-

ment in geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs achterwege 

kan blijven. 

4.2 Onderzoeksvragen 

In deze paragraaf komt aan de orde in welke onderzoeksvragen de 

drie probleemstellingen van het onderzoek zijn uitgewerkt. Bij de 

onderzoeksvragen is steeds aangegeven hoe de operationalisering tot 

stand is gekomen en welke onderzoeksinstrumenten zijn ingezet. In 

paragraaf 4.2.1 staan de onderzoeksvragen centraal die behoren bij de 

eerste probleemstelling: hoe werkt de integratie van tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs in het onderwijsproces? Paragraaf 4.2.2 bevat de 

onderzoeksvragen bij de tweede probleemstelling: wat zijn de resultaten 

voor de deelnemers? In paragraaf 4.2.3 worden de onderzoeksvragen 

uitgewerkt bij de derde probleemstelling: vinden de deelnemers dat zij 

voldoende voor de arbeidsmarkt zijn toegerust? 

4.2.1  Onderzoeksvragen over de feitel i jke integratie 

van tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in 

het onderwijsproces

In hoofdstuk 2 is het model van gekoppeld tweede-taalonderwijs en vak-

onderwijs belicht. Voor deelnemers die een vak in een tweede taal leren is 

het vakgebied bron voor begrijpelijke en relevante inhoud van de tweede-

8   De wijze van toetsing is veranderd in de Wet Inburgering. Praktijktoetsen NT2 gaan 

deel uitmaken van het inburgeringsexamen: nieuwkomers en oudkomers moeten hun 

taalvaardigheid aantonen in voor hen cruciale praktijksituaties binnen de domeinen werk 

dan wel opvoeding, gezondheid en onderwijs. 
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taallessen. Taalcursus en vakopleiding zijn onderdeel van een en hetzelfde 

programma waarin vakinhoud als motor voor tweede-taalverwerving kan 

functioneren, terwijl het zich eigen maken van de vakinhoud ook doel op 

zich is. Om deze beide componenten in de taak van de tweede-taaldocent 

te kunnen onderzoeken, zijn in hoofdstuk 2 de begrippen vakthematisch 

tweede-taalonderwijs en vakondersteunend tweede-taalonderwijs geïntro-

duceerd. In vakthematisch tweede-taalonderwijs is een vakgebied alleen de 

bron voor betekenisvolle en relevante inhoud voor de tweede-taalles. In 

vakondersteunend tweede-taalonderwijs ondersteunt de tweede-taaldocent 

de deelnemer ook bij het zich eigen maken van vakinhoud. Bovenstaand 

uitgangspunt over de twee componenten in de taak van de tweede-taal-

docent leidt tot de eerste twee onderzoeksvragen. 

Onderzoeksvraag 1  Zijn de tweede-taallessen vakondersteunend of 

vakthematisch ingericht?

De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op de lesstofselectie door 

de tweede-taaldocenten en is als volgt geoperationaliseerd. Onderzocht 

wordt of tweede-taaldocenten bij de keuze van lesstof alleen uitgaan 

van het criterium dat de input voor hun lessen moet bestaan uit voor 

deelnemers begrijpelijke en relevante vakinhoud. In dat geval zouden hun 

lessen vakthematisch zijn ingericht. Als zij de input voor hun lessen ook 

aan de inhoud van de vaklessen zelf ontlenen, kan de inrichting van hun 

lessen als vakondersteunend aangeduid worden. Via een enquête en via 

interviews is aan de tweede-taaldocenten gevraagd waaraan zij inhoud 

voor hun lessen ontlenen. In lesobservaties is nagegaan welke bronnen zij 

voor de inhoud van de geobserveerde lessen hebben benut. 

Onderzoeksvraag 2  Is de didactische benadering in de lessen van 

tweede-taaldocenten vakondersteunend? 

Onderzocht wordt of tweede-taaldocenten de deelnemers ondersteunen 

bij het zich eigen maken van vakinhoud en welke (taal)activiteiten 

zij daarbij in hun lessen ondernemen. Enquête en lesobservaties zijn 

ingezet als onderzoeksinstrumenten. Tijdens de lesobservaties is punt 
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van aandacht of de tweede-taaldocenten zich bij hun lesactiviteiten als 

tweede-taaldocent opstellen of zelf ook vakinhoud gaan uitleggen.

In geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs is het tweede-taal-

onderwijs ook domein van de vakdocenten. In hoofdstuk 2 is het concept 

geïntroduceerd van de taalgerichte vakdocent. Dit concept is ontwikkeld 

in het voortgezet onderwijs. In hoofdstuk 2 is aangegeven waarom de 

vakdocent ook in het gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

taalgericht moet zijn. Van tweede-taalonderwijs als domein van vakdo-

centen zijn de volgende twee onderzoeksvragen afgeleid. 

Onderzoeksvraag 3  Zijn tweede-taalactivtiteiten onderdeel van 

de  vaklessen? 

Onderzocht wordt welke taalactiviteiten de vakdocenten in hun lessen 

ontplooien en hoe zij daarin verschillen van tweede-taaldocenten. Via 

de enquête en de interviews hebben vakdocenten zich uitgesproken over 

hun rol als tweede-taaldocent. Tijdens de lesobservaties is gekeken naar 

de taalactiviteiten van vakdocenten tijdens de vakles en is nagegaan hoe 

vakdocenten zich daarin van tweede-taaldocenten onderscheiden. 

Onderzoeksvraag 4  Verschillen de vakken in de eisen die aan 

 taalbeheersing worden gesteld?

De operationalisering van de vierde onderzoeksvraag richt zich op de taal 

als beroepsvaardigheid. Via interviews is aan vakdocenten gevraagd of 

zij de taal beschouwen als een beroepsvaardigheid die bij hun vak hoort. 

In deze interviews wijzen vakdocenten vooral op de eisen die hun vak 

stelt aan communicatieve vaardigheden. Vervolgens is in de lesobservaties 

nagegaan welke communicatieve vaardigheden aandacht krijgen in de 

vaklessen en waarin vakdocenten verschillen van tweede-taaldocenten in 

de behandeling van communicatieve vaardigheden in hun lessen. 

Uit taaldidactisch oogpunt moet de vakinhoud die als input voor de 

tweede-taallessen wordt gebruikt begrijpelijk en relevant zijn. Maar 

Proefschrift_1210.indd   109Proefschrift_1210.indd   109 22-10-2007   15:02:2022-10-2007   15:02:20



110 Hoofdstuk  4 

deelnemers moeten ook gestimuleerd worden om de taal actief te 

gebruiken. Dat is niet alleen een zorg voor de tweede-taaldocent: het 

stimuleren van de interactie is ook een van de pijlers van het taalgericht 

vakonderwijs. Bij het stimuleren van deelnemers tot actief taalgebruik 

gaat het niet om taalproductie op zich, maar om taalproductie die 

adequaat is, zowel uit het oogpunt van de vorm als uit het oogpunt 

van de inhoud. Via betekenisonderhandeling die uit de interactie kan 

ontstaan, krijgen deelnemers terugkoppeling en worden zij gestimuleerd 

om hun taalproductie stapje voor stapje aan te passen. Op basis van 

bovenstaande uitgangspunten voor het stimuleren van actief taalgebruik 

is onderzoeksvraag 5 geformuleerd. 

Onderzoeksvraag 5  Stimuleren tweede-taaldocenten en vakdocenten 

de deelnemers tot actief taalgebruik? 

Via de enquête en de interviews is aan tweede-taaldocenten en vak-  

docenten gevraagd of ze actief taalgebruik in hun lessen stimuleren en 

zo ja, hoe ze dat doen. Of er sprake is van interactie tussen docent en 

deelnemers en deelnemers onderling en of de deelnemers terugkop-

peling krijgen, is onderzocht via de lesobservaties. Verschillen tussen 

tweede-taaldocenten en vakdocenten wat betreft het stimuleren tot 

actief taalgebruik zijn ook in het kader van onderzoeksvraag 5 punt 

van aandacht. 

Voor deelnemers die een vak in een tweede taal leren moet de vakinhoud 

praktisch en concreet zijn. Als de deelnemers alles eerst in de praktijk 

zien en het liefst ook doen, kunnen zij het “doen” boven het “denken” 

stellen en zijn de eisen die in cognitief opzicht aan hen gesteld worden 

relatief laag. Zo kan de taalverwerving op gang komen. Als lesstof in een 

voor deelnemers bekende context wordt geplaatst, kunnen zij zich iets 

concreets bij de vakinhoud voorstellen. Een manier om dit te bereiken 

is het betrekken in de les van kennis en ervaringen van de deelnemers. 

De  zesde en zevende onderzoeksvraag hebben betrekking op de 

 praktische en concrete presentatie van vakinhoud. 
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Onderzoeksvraag 6  Presenteren tweede-taaldocenten en vakdocenten 

de vakinhoud praktisch en concreet? 

Via de enquête en de interviews is aan tweede-taaldocenten gevraagd 

of ze de beroepspraktijk in hun lessen halen en zo ja, welke middelen 

ze daarbij gebruiken. In de lesobservaties is nagegaan of de vakinhoud 

die tweede-taaldocenten als input voor hun lessen gebruiken praktisch 

en concreet is. Aan vakdocenten is gevraagd of zij hun lessen praktisch 

inrichten en zo ja, hoe ze dat doen. Via lesobservaties is onderzocht hoe 

het praktisch handelen een plek krijgt in de lessen van de vakdocenten 

en hoe zij vakinhoud concreet maken voor de deelnemers. Hoe tweede-

taaldocenten en vakdocenten van elkaar verschillen in het concreet en 

praktisch presenteren van lesinhoud, is steeds aandachtspunt. 

Onderzoeksvraag 7  Werken docenten vanuit de kennis en ervaringen 

van de deelnemers? 

Via de enquête is aan de docenten gevraagd of zij kennis en ervaringen 

van de deelnemers gebruiken als een bron voor input in hun lessen. In 

lesobservaties is nagegaan hoe docenten hun lesstof verbinden met kennis 

en ervaringen van de deelnemers. Ook in het kader van onderzoeksvraag 

7 wordt gekeken naar verschillen in aanpak tussen tweede-taaldocenten 

en vakdocenten. 

Voor tweede-taalleerders is het belangrijk dat docenten de lesstof concreet 

en praktisch presenteren. Maar dat wil niet zeggen dat het vakonderwijs 

versimpeld moet worden. De lesstof kan worden opgebouwd van 

praktisch naar theoretisch. Deelnemers moeten de woorden leren die 

noodzakelijk zijn om denkhandelingen uit te kunnen voeren waarmee 

zij vakinhoud kunnen verdiepen of interpreteren. Voorbeelden zijn: 

vergelijken, aanbrengen van chronologie, relateren, condities stellen en 

benoemen van oorzaak en gevolg.  
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Onderzoeksvraag 8  Besteden docenten aandacht aan de taal die de 

deelnemers nodig hebben voor het denken over de 

lesstof? 

Aan de docenten is via de enquête gevraagd of zij in hun lessen aandacht 

besteden aan de taal die deelnemers nodig hebben voor de theoretische 

verwerking van de stof. Voor vergelijken bijvoorbeeld moeten deelnemers 

de begrippen meer en minder kennen, voor chronologie aanbrengen de 

begrippen eerst en daarna, voor het stellen van condities de begrippen 

als en dan, enzovoort. Via de lesobservaties is nagegaan of docenten de 

woordenschat ontwikkelen die de deelnemers nodig hebben om lesstof 

te verdiepen en om tekeningen, schema’s of tabellen te maken en te 

interpreteren. Verschillen tussen tweede-taaldocenten en vakdocenten 

vormden een aandachtspunt. 

Tweede-taalleerders moeten leren om leerstrategieën en leesstrategieën 

toe te passen, als hulpmiddelen om vakinhoud toegankelijk te maken.

Onderzoeksvraag 9  Besteden docenten aandacht aan leerstrategieën 

en leesstrategieën?

Via de enquête is aan docenten gevraagd om zich uit te spreken over de 

vraag of zij de deelnemers in hun lessen leren hoe ze moeten leren. Ook 

is hen gevraagd of zij de deelnemers leren hoe ze leesstrategieën kunnen 

gebruiken bij het lezen van een tekst. Tijdens de lesobservaties is nage-

gaan of de docenten de deelnemers leren om vanuit leerstrategieën en 

leesstrategieën naar teksten te kijken. Ook hier is gekeken naar verschil-

len tussen tweede-taaldocenten en vakdocenten. 

Duale opleidingenstelsels waarin deelnemers werken en leren bestaan al 

tientallen jaren in het vakonderwijs. Vakopleidingen die aansluiten op 

de beroepspraktijk en ontdaan worden van nodeloze theoretische ballast, 

zijn ideaal voor tweede-taalleerders. Een vakopleiding die praktisch 

is en in cognitief opzicht weinig eisen stelt, compenseert immers het 

gebrek aan taalkennis. In onderzoeksvraag 6 is dit punt belicht vanuit 
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een didactisch perspectief. Via onderzoeksvraag 10 worden de doelen 

van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs op het ROC 

van Amsterdam onderzocht. Tweede-taalleerders zouden in het geïnte-

greerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs op de eerste plaats op de 

beroepspraktijk voorbereid worden. Het behalen van een diploma met 

bijbehorende theoretische vereisten blijft doel van de vakopleidingen, 

maar pas in tweede instantie (paragraaf 3.1.3). Uit de beschrijving van 

de programma’s van W&O (3.2.1) blijkt iets anders: in de wijze waarop 

docenten leerstof ordenen komt naar voren dat “opleiden voor de praktijk 

of opleiden voor een diploma” zich als een dilemma voordoet. 

Onderzoeksvraag 10  Hoe verhouden de praktijkgerichte en de 

 diplomagerichte doelstelling van de lessen van 

vakdocenten en tweede-taaldocenten zich ten 

 opzichte van elkaar? 

Beide doelstellingen zijn aan de docenten voorgelegd via de enquête. In 

de interviews is aan de docenten gevraagd of zij vinden dat deze doelstel-

lingen in hun lessen met elkaar in balans zijn. Ook bij deze onderzoeks-

vraag is nagegaan of vakdocenten en tweede-taaldocenten van elkaar 

verschillen in hun meningen over de praktijkgerichte en diplomagerichte 

doelstelling van hun lessen.

De mogelijkheden van gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

kunnen worden benut als tweede-taaldocenten en vakdocenten met elkaar 

samenwerken. In hoofdstuk 2 is het belang aangegeven van het met elkaar 

delen van de verantwoordelijkheid voor het succes van de deelnemers. 

Omdat docenten uit verschillende disciplines voortkomen, hebben ze 

baat bij het uitwisselen van expertise en ervaring. Tweede-taaldocenten 

die hun lessen vakondersteunend inrichten moeten hun lessen met die van 

de vakdocenten afstemmen. Vakdocenten die deze ondersteuning willen 

benutten, moeten hun lessen laten aansluiten op die van de tweede-

taaldocenten. Als docenten samen willen staan voor de kwaliteit van 

hun werk, is het van belang dat zij de programma’s samen evalueren en 
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de vorderingen van de deelnemers samen bespreken. Als zij van elkaars 

expertise gebruik willen maken, moeten zij bij elkaar met vragen kunnen 

aankloppen en informatie kunnen uitwisselen. Als de tweede-taaldocen-

ten bij vakdocenten in de klas komen, krijgen zij greep op de vakinhoud. 

Zij kunnen de deelnemers tijdens de vakles observeren om ideeën te 

krijgen over de aard van de ondersteuning die vanuit de tweede-taallessen 

geboden moet worden. Tweede-taaldocenten kunnen vakdocenten tips 

geven over het taalgebruik en de taalondersteuning in de vakles. Toch is 

samenwerking tussen tweede-taaldocenten en vakdocenten geen vanzelf-

sprekendheid. Uit paragraaf 3.2.3 is gebleken dat tweede-taaldocenten en 

vakdocenten van W&O binnen het ROC van Amsterdam altijd met elkaar 

moeten samenwerken via twee verschillende werkmaatschappijen en onder 

aansturing van twee verschillende opleidingsmanagers. Dat maakt het er 

niet eenvoudiger op. Hoe de samenwerking tussen tweede-taaldocenten 

en vakdocenten gestalte krijgt, is onderzocht via vier onderzoeksvragen. 

Onderzoeksvraag 11  Stemmen tweede-taaldocenten en vak docenten 

hun programma’s op elkaar af? 

Onderzoeksvraag 12  Evalueren tweede-taaldocenten en vak docenten 

hun programma’s samen?  Kijken zij samen naar de 

vorderingen van de  deelnemers?

De onderzoeksvragen 11 en 12 zijn gecombineerd en als volgt geopera-

tionaliseerd. Aan tweede-taaldocenten en vakdocenten is via de enquête 

gevraagd hoe zij denken over afstemmen en over gezamenlijk evalueren 

en vorderingen bespreken. In de interviews is nagegaan hoe docenten 

gestalte geven aan het samen afstemmen, evalueren en vorderingen 

bespreken en wat zij anders zouden willen doen. 

Onderzoeksvraag 13  Kunnen tweede-taaldocenten en  vakdocenten bij 

elkaar terecht voor  collegiale ondersteuning?

Via de enquête is nagegaan of tweede-taaldocenten en vakdocenten met 

hun vragen bij elkaar kunnen aankloppen en of zij informatie uitwisselen. 

In de interviews is doorgevraagd op de contacten die tweede-taaldo-
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centen en vakdocenten met elkaar onderhouden en is nagegaan of ze 

tevreden zijn over de onderlinge contacten. 

Onderzoeksvraag 14  Komen tweede-taaldocenten en vakdocenten bij 

elkaar in de klas?

In de enquête is aan docenten gevraagd of tweede-taaldocenten de lessen 

van vakdocenten bijwonen en of tweede-taaldocenten en vakdocenten 

samen lessen uitvoeren. Dit is ook in de interviews ter sprake gebracht. 

4.2.2  Onderzoeksvragen over het bereiken van de 

beoogde resultaten door de deelnemers 

De doelen van de programma’s van W&O zijn door de directie voorge-

schreven: deelnemers verwerven een baan en een diploma. In het kader 

van onderzoeksvraag 10 wordt naar de mening van de docenten over deze 

doelstellingen gevraagd. In de tweede probleemstelling gaat het om de 

vraag of de beoogde resultaten worden behaald. In de vijf onderzoeksvra-

gen die uit de tweede probleemstelling zijn afgeleid, worden de verschil-

lende stappen onderscheiden die deelnemers zetten om de beoogde 

resultaten te bereiken. Per onderzoeksvraag is de operationalisering en de 

inzet van de onderzoeksinstrumenten uitgewerkt. 

Onderzoeksvraag 15  Ronden de deelnemers hun programma van Werk & 

Opleiding af en verschilt dat per opleiding? 

Deelnemers gaan een half jaar tot een jaar fulltime naar school. In deze 

periode volgen zij het gekoppelde tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

van W&O, via een van de programma’s van W&O behorende bij de 

vakopleiding waarvoor ze hebben gekozen. In het kader van onderzoeks-

vraag 15 zijn de cijfers over afronding van en uitval uit deze programma’s 

berekend, voor de deelnemers die in de cursusjaren 2001 - 2002 en 2002 

- 2003 met W&O zijn gestart. Ook wordt onderzocht of er verschillen 

zijn tussen de opleidingen wat betreft afronding en uitval. De gegevens 

zijn verzameld via de deelnemersadministratie, aangevuld met de rap-

portages van mentoren. Om bovenstaand resultaat te kunnen beoordelen 
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wordt er een vergelijking gemaakt met de cijfers over afronding en uitval 

van programma’s die met hetzelfde doel en voor vergelijkbare doelgroe-

pen zijn opgezet: duale trajecten voor oudkomers (zie paragraaf 2.3) en 

de projecten van de Stimuleringsprojecten Allochtone Groepen (een 

beschrijving van deze SPAG-projecten is opgenomen in paragraaf 6.1). 

Onderzoeksvraag 16  Vinden deelnemers na afronding van Werk & Op-

leiding een baan of een stage en gaan zij door met 

werken èn leren?

De vraag of deelnemers na afronding van W&O betaald werk of een 

onbetaalde stage vinden en of zij doorgaan met werken èn leren komt 

uitvoerig aan de orde. De gegevens over de doorstroming van de 

deelnemers na W&O zijn verzameld via rapportages van de mentoren. 

Of de deelnemers naast hun baan of stage zijn doorgaan met een MBO-

opleiding is onderzocht via gegevens uit de deelnemersadministratie. 

Er is nagegaan of er verschillen zijn tussen de cursusjaren 2001 - 2002 en 

2002 - 2003. Dit is van belang, omdat de economische recessie, waarvan 

de gevolgen vanaf 2002 - 2003 voelbaar werden, de doorstroom naar 

banen kan hebben bemoeilijkt van de deelnemers die in dat cursusjaar 

aan W&O zijn begonnen.  

Deelnemers die geen baan of stage vonden, zijn in twee categorieën 

onderverdeeld. Zij hebben gekozen voor (beroeps)onderwijs waarvoor 

geen werk of stage nodig is of ze zijn afgehaakt (zonder door te gaan met 

betaald of onbetaald werk of een opleiding). Gegevens hierover komen uit 

de mentorrapportages en de deelnemersadministratie.

Ter beoordeling van bovenstaand doorstroomresultaat wordt een verge-

lijking gemaakt met de doorstroomresultaten van de eerder genoemde 

duale trajecten voor oudkomers en van de SPAG-programma’s. Ook de 

doorstroomresultaten van de activeringsprogramma’s voor bijstandsge-

rechtigden in Amsterdam worden bij de beoordeling van het doorstroom-

resultaat van W&O betrokken (zie paragraaf 6.1 voor een beschrijving van 

deze activeringsprogramma’s). 
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Onderzoeksvraag 17  Is er invloed van deelnemerskenmerken op door-

stroom naar baan dan wel stage?

Deelnemers die na W&O gaan leren en werken, verwerven een betaalde 

baan of ze gaan (onbetaald) stage lopen. Of dit verschil in doorstroom-

resultaat te maken kan hebben met verschillen in leeftijd, geslacht of 

vooropleiding tussen de deelnemers, is onderwerp van onderzoek bij 

onderzoeksvraag 17. Gegevens hierover komen uit de deelnemersadmini-

stratie. 

Onderzoeksvraag 18  Slagen deelnemers die na Werk & Opleiding be-

taald werk hebben gevonden erin om dat werk te 

behouden? Zien deelnemers die na Werk & Oplei-

ding met een onbetaalde stage zijn gestart kans om 

alsnog betaald werk te vinden?

De gegevens voor onderzoeksvraag 18 over behoud van werk en omzetten 

van werk in stage zijn in twee periodes verzameld: ongeveer een half 

jaar na de start van de baan of de stage en rondom het tijdstip waarop 

de deelnemers hun diploma hebben behaald of behaald zouden kunnen 

hebben. Gezien de verschillende startdata van de deelnemers en de 

verschillende duur van de beroepsopleidingen heeft de gegevensverzame-

ling plaatsgevonden tussen 2002 en 2006. De gegevens zijn verzameld 

via de rapportages van mentoren. Voor zover deze rapportages onvolledig 

waren, zijn ze aangevuld via telefonische interviews met deelnemers. 

Onderzoeksvraag 19  Halen de deelnemers die na Werk & Opleiding 

met leren en werken zijn doorgegaan een 

MBO-diploma?

In het kader van onderzoeksvraag 19 wordt nagegaan hoeveel deelnemers 

die na W&O in 2001 - 2002 en 2002 - 2003 met leren en werken zijn 

doorgegaan, een MBO-diploma hebben gehaald. Deze resultaten zijn 

per kwalifi catieniveau (zie fi guur 3.1.2 - 1) berekend. De gegevens over 

diplomering komen uit de deelnemersadministratie. De diploma’s zijn 

behaald tussen 2002 en 2006, afhankelijk van de duur van de beroepsop-
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leiding. Om dit resultaat te beoordelen is een vergelijking gemaakt met 

de landelijke slagingspercentages van MBO-examinandi in 2004. 

4.2.3  Onderzoeksvragen over de meningen van de 

deelnemers over de opbrengst van het onderwijs 

Via de derde probleemstelling wordt naar de meningen van de deelne-

mers over de resultaten gevraagd: Vinden de deelnemers dat ze voldoende 

voor de arbeidsmarkt zijn toegerust? Deze probleemstelling is in twee 

onderzoeksvragen opgesplitst. 

Onderzoeksvraag 20   Zijn de deelnemers van Werk & Opleiding van 

mening dat zij op school voldoende zijn voorbereid 

op de werkzaamheden die zij in de beroepspraktijk 

moeten doen?

Onderzoeksvraag 21  Vinden de deelnemers van Werk & Opleiding dat ze 

voldoende Nederlands beheersen om op de werk-

vloer te kunnen communiceren?

Deze meningen van deelnemers zijn verzameld via individuele face-to-

face interviews met tien deelnemers die W&O in 2001 - 2002 hebben 

afgerond. Het onderzoek is herhaald onder achttien deelnemers uit 2002 

- 2003. 

4.3 Dataverzameling

Hierboven is per onderzoeksvraag aangegeven welke onderzoeksinstru-

menten zijn ingezet voor de verzameling van de data. In deze paragraaf 

wordt die dataverzameling nader belicht. De onderzoeksinstrumenten 

die worden gebruikt voor dataverzameling in het kader van de eerste 

probleemstelling, over de feitelijke integratie van tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs in het onderwijsproces (onderzoeksvragen 1 t/m 14), 

komen in paragraaf 4.3.1 aan de orde. In paragraaf 4.3.2 worden de 

onderzoeksinstrumenten behandeld die zijn gebruikt voor de verzameling 

van gegevens over het bereiken van de beoogde resultaten door de deelne-
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mers (tweede probleemstelling. onderzoeksvragen 15 t/m 19) en over de 

meningen van de deelnemers over de opbrengst van het onderwijs (derde 

probleemstelling, onderzoeksvragen 20 en 21). 

4.3.1 Dataverzameling over het onderwijsproces 

Voor de dataverzameling is gebruikgemaakt van een combinatie van 

kwalitatieve en kwantitatieve instrumenten: enquête, interview en 

lesobservatie. Er is gestart met een enquête onder alle docenten die 

lesgaven in W&O in het jaar waarin de enquête werd afgenomen (2003). 

De resultaten van de enquête zijn verdiept door interviews die in 2004 

met een aantal docenten zijn gehouden. In 2005 zijn lesobservaties 

gedaan waarin zowel kwalitatief als kwantitatief naar het onderwijsproces 

is gekeken. Het onderzoek naar het onderwijsproces heeft zich dus 

ontwikkeld van breed en oppervlakkig naar smal en diep. De gegevens-

verzameling beslaat een periode van drie jaar en loopt synchroon met de 

gegevensverzameling over de deelnemers. 

1. Docentenenquête

De enquête is opgebouwd rondom drie thema’s: samenwerking tussen 

tweede-taaldocenten en vakdocenten, leerdoelen van geïntegreerde 

programma’s en didactisch handelen in het geïntegreerd tweede-taal- en 

vakonderwijs. De inhoud voor de enquête is afgeleid uit een aantal 

artikelen uit twee vaktijdschriften: Dalderop (2000), Lanssens (2000), 

Meelis & Den Hollander (2000), Meestringa (2000), Bolle (2001), 

Maton (2001) en Verhallen (2001). Verschillende aspecten uit deze 

artikelen over leerdoelen, didactisch handelen en samenwerking tussen 

tweede-taaldocenten en vakdocenten zijn uitgewerkt tot een aantal stel-

lingen. De stellingen zijn steeds op twee manieren geformuleerd. Van der 

Pligt & de Vries (1995) adviseren om vragen of stellingen in vragenlijsten 

te formuleren in termen van gedrag. In de enquête is steeds gevraagd 

hoe vaak docenten een aspect van leerdoelen / van didactisch handelen 

/ van samenwerking toepassen in hun lespraktijk. Van Hofstede (2001) 

is het idee afkomstig om de positie van de docenten op de stellingen op 
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nog een tweede manier te bepalen. Aan de docenten is gevraagd of zij 

- behalve hun positie op de gedragsdimensie - ook aan wilden geven hoe 

belangrijk zij dit gedrag vonden. Op die manier waren er per stelling 

twee variabelen: hoe vaak zeggen docenten dit aspect van leerdoelen / 

van didactisch handelen / van samenwerking toe te passen in de praktijk 

van het lesgeven en hoe belangrijk vinden zij dit gedrag? De docenten 

konden hun mening geven op vijfpuntsschalen die rond een neutraal 

midden zijn opgebouwd (Bartelds, Jansen & Joostens, 1989). Op de 

variabele “hoe vaak?” waren de scoremogelijkheden: (bijna) nooit – soms 

– regelmatig – vaak – (bijna) altijd. Op de dimensie “hoe belangrijk?” 

varieerden de scoremogelijkheden als volgt: heel onbelangrijk – onbe-

langrijk – neutraal – belangrijk – heel belangrijk. 

Voor tweede-taaldocenten en vakdocenten zijn aparte vragenlijsten 

gemaakt. Inhoudelijk zijn er meestal geen verschillen tussen de stellingen 

die aan de vakdocenten en aan de tweede-taaldocenten zijn voorgelegd. 

Wel zijn er verschillen in de manier waarop de stellingen geformuleerd 

zijn. De lijsten met de stellingen zijn opgenomen als bijlage 1 en 2. Er 

is eerst een vooronderzoek gedaan bij drie tweede-taaldocenten en drie 

vakdocenten. Docenten die aan dit vooronderzoek hebben meegewerkt, 

zijn geïnterviewd. Op basis hiervan zijn de vragenlijsten aangepast. Deze 

lijsten zijn vervolgens besproken met twee deskundigen. De versies die zo 

ontstonden, zijn voorgelegd aan alle vakdocenten en tweede-taaldocenten 

die in het cursusjaar 2002 - 2003 lessen gaven in programma’s van W&O:  

62 vakdocenten en 20 tweede-taaldocenten. In de toelichting die met de 

enquête is meegestuurd is benadrukt dat de enquêteresultaten anoniem 

verwerkt zouden worden. Het garanderen van anonieme verwerking van 

de gegevens helpt om het sociaal wenselijk antwoorden door de docenten 

te voorkomen, hetgeen de validiteit van de enquêteresultaten ten goede 

komt (Van der Pligt & de Vries, 1995). De enquête is daadwerkelijk in-

gevuld door 51 vakdocenten en 19 tweede-taaldocenten. Dit betekent dat 

de totale respons 85 procent was, verdeeld in 82 procent voor de vakdo-

centen en 95 procent voor de tweede-taaldocenten. Tweede-taaldocenten 

op het ROC van Amsterdam werken bij het volwassenenonderwijs. Soms 
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geven zij les in verschillende beroepsopleidingen. Zij hebben de enquête 

ingevuld voor één beroepsopleiding naar eigen keuze. De vakdocenten 

werken soms bij het beroepsonderwijs, soms bij het volwassenenonder-

wijs. De resultaten van de enquête zijn anoniem verwerkt. Door de hoge 

respons op de enquête is het aannemelijk dat de uitkomsten representatief 

zijn voor de groep docenten die in de onderzoeksperiode les gaf op het 

ROC van Amsterdam. 

2.  Interviews

De enquête (afgenomen in 2003) leidde tot conclusies die vrij globaal en 

algemeen bleven en soms ook paradoxaal leken. Hoe is het bijvoorbeeld 

mogelijk dat tweede-taaldocenten en vakdocenten weinig samenwerken, 

maar samenwerking wel belangrijk vinden? Hoe kunnen tweede-taal-

docenten zeggen dat zij weinig met vakdocenten afstemmen en toch 

beweren dat zij de inhoud voor hun lessen aan het beroep ontlenen 

waarvoor de deelnemers worden opgeleid? Via halfgestructureerde, 

individuele face-to-face interviews met vijf tweede-taaldocenten en vijf 

vakdocenten zijn de conclusies uit de enquête verdiept. Via de interviews 

zijn ook enkele vragen gesteld die zich er minder goed toe leenden om 

via de enquête aan de orde gesteld te worden. In een halfgestructureerd 

interview liggen de onderwerpen vast, maar de vragen niet. De onder-

werpen komen aan de orde door middel van een open beginvraag en 

worden via doorvragen uitgediept (Baarda, De Goede & Teunissen, 

1996). Open vragen hebben het voordeel dat er relatief weinig suggesties 

voor antwoorden aan de respondent worden gegeven en dat is van belang 

voor de validiteit van de interviewresultaten (Van der Pligt & de Vries, 

1995). Met de interviews is aangesloten op de thema’s van de enquête: 

samenwerking tussen tweede-taaldocenten en vakdocenten, leerdoelen 

van geïntegreerde programma’s en didactisch handelen in het geïnte-

greerd tweede-taal- en vakonderwijs. De interviews zijn geopend met een 

vraag naar de verwachtingen die tweede-taaldocenten en vakdocenten 

hebben van elkaar. Vervolgens is gevraagd naar de samenwerking: is 

er samenwerking en zo ja, wat houdt die samenwerking in? Krijgt de 
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samenwerking voldoende prioriteit en wat zou daarin moeten veranderen? 

Daarna is aan de docenten gevraagd hoe zij de deelnemers voorbereiden 

op stage of werk en naar de balans tussen de praktijkgerichte en de 

diplomagerichte doelstelling van hun lessen. Bij de tweede-taaldocenten 

is doorgevraagd naar de vakinhoud in hun lessen en naar de bronnen 

waaraan zij input voor hun lessen ontlenen. Bij de vakdocenten is aan de 

orde gesteld of tweede-taalonderwijs onderdeel van hun lessen uitmaakt 

en hoe ze dat aanpakken. Tenslotte is besproken welke aanknopingspun-

ten tweede-taaldocenten en vakdocenten zien voor actief taalgebruik in 

hun lessen. 

De interviews zijn in 2004 afgenomen, op de leslocaties van de docenten; 

de duur was 1 tot 1,5 uur. De interviews zijn gespreid over de verschil-

lende opleidingen. Hiermee is beoogd om een dwarsdoorsnede te maken 

van meningen onder docenten. 

3. Lesobservaties

Via enquête en interview is gevraagd naar de meningen van de docenten. 

Via lesobservaties is nagegaan wat de docenten daadwerkelijk doen in 

hun onderwijspraktijk. Aan Hajer (1996) zijn ideeën ontleend voor de 

observatie van communicatievormen en interactiepatronen tussen docen-

ten en deelnemers en deelnemers onderling. Ook de observatieschema’s 

van Verhallen & Snoeken (1995) en Echevarrio, Vogt & Short (2000) 

vormden een bron voor ideeën over het inrichten van de lesobservaties. 

Deze schema’s konden niet integraal worden overgenomen, omdat voor 

de huidige studie een opzet voor observatie nodig was waarmee de 

lespraktijk vanuit twee verschillende invalshoeken in kaart gebracht kon 

worden: de vakinhoudelijke invalshoek (a.) en de talige invalshoek (b.).  

Bij vakdocenten is geobserveerd: 

 a.  of zij de vakinhoud plaatsen in een praktische of concrete context 

en zo ja hoe zij dat doen; 

 b.  of zij deze lesinhoud verbinden met taalactiviteiten of taalhande-

lingen. 
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Bij tweede-taaldocenten is geobserveerd:

 a.  of zij vakinhoud gebruiken als input voor hun lessen en zo ja hoe 

zij dat doen;

 b.  welke (taal)activiteiten zij uitvoeren in de lessen.

ad a.  De observatiecategorieën zijn voor beide typen docenten meestal 

hetzelfde. Er is nagegaan of zij lesgeven op basis van:

 •  praktische handelingen/voordoen/materialen uit het vaklokaal; 

 •  handelingssituaties;

 •  voorbeelden uit de beroepspraktijk; 

 •  (audio)visueel materiaal over het beroep of de beroepspraktijk;

 •  authentiek materiaal dat aan de beroepspraktijk is ontleend;

 •  kennis over/ervaringen met het beroep of uit het dagelijks leven 

van de deelnemers.

Bij tweede-taaldocenten komen er nog twee observatiecategorieën bij. 

Geven zij les op basis van: 

 •  de vaktheorie van de beroepsopleiding;

 •  de vaklessen, via een verwijzing naar een les van een vakdocent?

Bij vakdocenten is er nog een observatiecategorie toegevoegd. Geven zij 

les op basis van:

 •  eerder behandelde lesstof?

Tenslotte is er voor beide typen docenten de categorie “anders, nl.” 

toegevoegd, voor de onderdelen van de les waarin de vakdocenten de 

vakinhoud niet in een praktische of  concrete context plaatsen en de 

tweede-taaldocenten de vakinhoud niet als input voor tweede-taallessen 

gebruiken. 

Tijdens de observaties is de vakinhoud beschreven (invalshoek ad a.) èn 

is genoteerd of er taalactiviteiten (invalshoek ad b.) in het kader van de 

vakinhoud aan de orde kwamen. 

Voor de taalactiviteiten zijn voor tweede-taaldocenten en vakdocenten 

dezelfde observatiecategorieën gebruikt.
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ad b.  Bij beide typen docenten is gekeken naar de volgende taalactivi-

teiten:

 •  ontwikkeling van de woordenschat: vaktaal en algemene be-

roepstaal;

 •  ontwikkelen van woordenschat die voor verdiepen van lesstof 

nodig is, bijvoorbeeld categoriseren, vergelijken, lokaliseren, 

chronologie onderkennen; 

 •  gesprekken voeren over het vak of de vakinhoud; 

 •  lezen: functioneel lezen (bijvoorbeeld etiketten), begrijpend lezen 

en leer- en leesstrategieën.

Bij bovenstaande taalactiviteiten is steeds gekeken of docenten zelf 

betekenis uitleggen/toelichten, of zij over betekenis in gesprek gaan met 

de deelnemers/onderhandelen over betekenis of dat zij de deelnemers 

vooral met elkaar laten praten (opdrachten in subgroepen). 

Ook is gekeken naar:

 •  schrijven over het vak of de vakinhoud;

 •  oefenen met communicatieve vaardigheden.

De schema’s waarmee de lessen zijn geobserveerd, zijn opgenomen als 

bijlage 3 en 4. Tijdens de lessen zijn er aan de hand van de categorieën 

aantekeningen gemaakt langs een tijdslijn (in minuten). Zo kon ook 

worden gemeten hoeveel tijd de docenten met een bepaalde activiteit 

bezig waren. De lesverslagen die op basis van deze aantekeningen zijn 

gemaakt, zijn met de betrokken docenten doorgenomen. In deze gesprek-

ken zijn onderdelen zonodig verduidelijkt of gecorrigeerd. Deze lesver-

slagen vormden de data waarop de analyse is uitgevoerd. Er zijn data van 

lessen van elf vakdocenten en van acht tweede-taaldocenten. De lesob-

servaties zijn gespreid over de verschillende opleidingen. Per opleiding 

is steeds een les van een tweede-taaldocent en een of meer vakdocenten 

geobserveerd. Met deze spreiding is nagestreefd om een dwarsdoorsnede 

te maken van de onderwijspraktijk van docenten. De docenten waren op 

de hoogte van de probleemstelling van het onderzoek, toen hen gevraagd 

werd om voor de lesobservatie toestemming te geven. Zij hebben laten 
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zien hoe zij de integratie van tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in 

hun onderwijspraktijk aanpakken en wekten de indruk dat zij daarbij hun 

beste beentje hebben voorgezet. Het is waarschijnlijk dat zij de aanpak 

die zij tijdens de lesobservatie hebben toegepast niet in al hun lessen 

nastreven, maar in een gedeelte ervan. Overigens heeft slechts één docent 

aangegeven de geobserveerde les niet representatief te vinden voor de 

aanpak van integratie van tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in haar 

les, omdat het de laatste les van haar programma was.

4.3.2 Dataverzameling over de deelnemers 

Er zijn een aantal gegevens verzameld over de achtergronden van de deel-

nemers. Hun vorderingen in het onderwijs en de doorstroomresultaten 

naar betaald en onbetaald werk zijn eveneens in kaart gebracht. Verder is 

hun mening gevraagd over de opbrengst van het onderwijs dat ze gevolgd 

hebben.  

1. Deelnemersadministratie

Uit de deelnemersadministratie zijn gegevens afkomstig over het aantal 

inschrijvingen bij W&O in de cursusjaren 2001 - 2002 en 2002 - 2003 en 

over geslacht, leeftijd, vooropleiding en land van herkomst van de inge-

schreven deelnemers. De deelnemersadministratie was tevens een bron 

voor logistieke informatie: na W&O gingen de deelnemers naar allerlei 

verschillende beroepsopleidingen en lesgroepen. Ook de gegevens over 

de diplomering van de deelnemers zijn uit de deelnemersadministratie 

afkomstig. 

2. Rapportages van mentoren

Mentoren hebben aan de hand van standaard-vragenlijstjes schriftelijk 

gerapporteerd over de vorderingen van de deelnemers in de beroepsop-

leiding en over hun resultaten van het verwerven van een baan of een 

stage. Mentoren hebben ook schriftelijk gerapporteerd over de vraag of 

deelnemers erin slaagden om betaald werk te behouden of hun stage in 

een betaalde baan om te zetten. Hun is steeds gevraagd om de naam van 
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de werkgever of stagebieder te vermelden, met het doel de betrouwbaar-

heid van deze gegevens zoveel mogelijk te waarborgen. De standaard-

vragenlijstjes zijn op drie meetmomenten aan mentoren voorgelegd: 

na afronding van het programma van W&O, ongeveer halverwege de 

beroepsopleiding en rond het tijdstip van de diplomering of het tijdstip 

waarop de diplomering had kunnen plaatsvinden. 

3. Telefonische interviews met deelnemers. 

Mentoren wisten niet altijd of deelnemers betaald of onbetaald werkten 

of werkloos waren. Dat gold vooral voor het derde meetmoment. 

Deelnemers waren dan soms al uit beeld bij de mentoren (zie hiervoor 

ook bijlage 5). Aanvullend op de rapportages van de mentoren is aan 

de deelnemers zelf informatie gevraagd via telefonische interviews. In 

eerste instantie zijn deze interviews schriftelijk aangekondigd, later is van 

deze werkwijze afgestapt. De telefonische gesprekken zijn gevoerd door 

ervaren interviewers. Ongeveer de helft van de deelnemers van wie de 

informatie via de mentoren niet kon worden achterhaald, is telefonisch 

bereikt. Deelnemers die bereikt werden, waren meestal zeer bereidwillig 

om de gevraagde informatie te geven. 

4. Individuele face-to-face interviews met deelnemers. 

In 2003 zijn tien deelnemers en in 2004 achttien deelnemers geïnter-

viewd op hun werk of stageplaats of op de locatie van de opleiding. 

Dit deel van het onderzoek - over de mening van deelnemers over de 

opbrengst van hun opleiding op het ROC van Amsterdam - is uitgevoerd 

door twee studenten van de opleiding Communicatie van de Hogeschool 

INHOLLAND. De interviews waren halfgestructureerd. Aan de 

deelnemers is eerst gevraagd om een werkdag te beschrijven. Vervolgens 

is doorgevraagd op de werkzaamheden die zij moeten doen. Kunnen 

zij deze werkzaamheden aan? Beheersen ze voldoende Nederlands om 

te kunnen communiceren met werkgever of werkbegeleider, collega’s en 

klanten? Ook is hun mening over de opleiding gevraagd die zij volgen 

op het ROC van Amsterdam. Er is besproken of de deelnemers vinden 
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voldoende te hebben geleerd om in hun vak te werken. Ook is hun 

gevraagd of ze voldoende worden begeleid door vakdocenten en tweede-

taaldocenten en welke leerwensen ze nog hebben. De deelnemers zijn 

a-select gekozen per opleidingsrichting. Geselecteerde deelnemers met 

wie geen contact kon worden gelegd, zijn vervangen door andere a-select 

gekozen deelnemers. Alle geselecteerde deelnemers die werden bereikt, 

waren bereid om aan een interview mee te werken. De interviews duur-

den 0,5 tot 1 uur en werden afgenomen op de leslocatie of het werk- of 

stageadres van de deelnemers. 

4.4 Databewerking en data-analyse

4.4.1 Onderwijsproces

Bij dertien (van de veertien) onderzoeksvragen vormden de enquêtestel-

lingen steeds het begin. Aan de docenten is gevraagd hoe vaak zij dit 

aspect van leerdoelen / van didactisch concept / van samenwerking 

toepassen in de praktijk van het lesgeven. Op de variabele “hoe vaak?” 

waren de score mogelijkheden: (bijna) nooit – soms – regelmatig – vaak 

– (bijna) altijd. De scores zijn omgezet in scores van 1 tot en met 5: 

1=(bijna) nooit, tot en met 5=(bijna) altijd. Bij elke stelling is tevens aan 

de docenten gevraagd hoe belangrijk zij dit aspect van leerdoelen / van 

didactisch concept / van samenwerking vonden. Op de dimensie “hoe 

belangrijk?” varieerden de scoremogelijkheden als volgt: heel onbelangrijk 

– onbelangrijk – neutraal – belangrijk – heel belangrijk. Ook deze scores 

zijn omgezet in scores van 1 tot en met 5: 1=heel onbelangrijk, tot en met 

5=heel belangrijk. 

Om deze data te analyseren zijn statistische toetsen voor kruistabellen 

met geordende categorieën gebruikt (Everitt, 1992). Per stelling zijn 

gemiddelden en standaarddeviaties berekend. De correlaties tussen de 

variabelen “hoe vaak?” en “hoe belangrijk?” zijn berekend als Kendalls 

tau-c. Verder zijn de scores van de tweede-taaldocenten en de vakdocen-

ten per stelling met elkaar vergeleken. Die vergelijking is uitgevoerd met 

behulp van de t-toets voor onafhankelijke steekproeven. Op die manier 
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werd duidelijk of de scores van de tweede-taaldocenten en vakdocenten 

ongeveer even hoog zijn of signifi cant van elkaar verschillen. Omdat de 

vijfpuntsschalen niet onverkort als intervalschaal beschouwd kunnen 

worden, is ook steeds de non-parametrische tegenhanger voor de 

t-toets voor onafhankelijke steekproeven berekend: de Mann-

Whitney toets. Als de uitslag op de beide toetsen van elkaar verschilt, 

is dat vermeld.

De stellingen zijn ook per onderzoeksvraag geclusterd. Meestal zijn 

meerdere stellingen gerelateerd aan een onderzoeksvraag. Als dat het 

geval is, zijn de scores op de stellingen  - binnen clusters en voor tweede-

taaldocenten en vakdocenten afzonderlijk - met elkaar vergeleken. Deze 

vergelijking is als volgt uitgevoerd. De stellingen zijn geordend naar de 

hoogte van de gemiddelde scores op de frequentievariabele (hoe vaak?). 

De scores van steeds twee stellingen zijn met elkaar vergeleken via de 

t-toets voor gepaarde steekproeven. Op deze manier werd duidelijk of 

de scores van de docenten op de stellingen van het cluster ongeveer even 

hoog zijn of signifi cant van elkaar verschillen. Ook hier is ter controle de 

non-parametrische variant berekend: de tekentoets. Als de uitslag op de 

beide toetsen van elkaar verschilt, is dat vermeld. 

De resultaten uit de interviews met docenten zijn vervolgens vergeleken 

met de uitkomsten van de enquête. Aangegeven is of de mening van 

docenten in de interviews in overeenstemming is met de enquêteresulta-

ten en of de uitkomsten van de beide instrumenten elkaar op die manier 

versterken of juist niet. Enquête en interviews gaan over meningen van 

docenten, over hun gedrag in hun lespraktijk en het belang dat zij aan 

dit gedrag hechten. Lesobservaties betreff en het feitelijke gedrag. De 

data van de lesobservaties zijn per geobserveerde les vanuit de twee in 

paragraaf 4.3.1 beschreven perspectieven ingedeeld aan de hand van de 

categorieën van de beide observatieschema’s (bijlage 3 en 4). Op deze 

wijze zijn de data per geobserveerde les vanuit een vakinhoudelijke in-

valshoek en een talige invalshoek gesystematiseerd. Daarbij is genoteerd 

hoe lang een bepaalde categorie van toepassing was. Het categoriseren 

van de data van de lesobservaties heeft geleid tot overzichten van geob-
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serveerd docentengedrag die zijn samengevat in tabellen (zie daarvoor de 

betreff ende tabellen in hoofdstuk 5).

De meningen van de docenten in de enquête en de interviews en het 

gedrag van de docenten in de geobserveerde lessen worden per onder-

zoeksvraag met elkaar in verband gebracht.

4.4.2 Deelnemersresultaten

Voor het onderzoek naar de tweede probleemstelling, over de resultaten 

van de deelnemers - zijn kwantitatieve gegevens uit de deelnemersadmi-

nistratie en uit de rapportages van de mentoren gecodeerd en in een da-

tabestand gezet. De gegevens van de programma’s waarmee de resultaten 

van W&O worden vergeleken, kunnen meestal9 als steekproef beschouwd 

worden uit (min of meer) dezelfde populatie. Beide steekproeven 

(gegevens van W&O respectievelijk de gegevens waarmee de vergelijking 

wordt gemaakt) worden tegen elkaar afgezet via statistische toetsen voor 

kruistabellen (Everitt, 1992). Of gegevens signifi cant van elkaar verschil-

len is berekend met de X2 toets. De sterkte van een signifi cant verschil is 

via de contingentiecoëffi  ciënt berekend. Daar waar de toetsen signifi cante 

verschillen laten zien, is nog niet altijd duidelijk aan welke cellen in de 

kruistabel de signifi cante verschillen toegerekend kunnen worden. Dat is 

nagegaan via de berekening van de adjusted residuals (AR). De binomial 

test is ingezet om gegevens van dichotome variabelen te analyseren. 

De gegevens voor de derde probleemstelling zijn kwalitatief. In inter-

views is aan deelnemers gevraagd naar hun mening over de opbrengst 

van hun opleiding op het ROC van Amsterdam. De resultaten van de 

interviews met deelnemers die W&O in 2001 - 2002 hebben afgerond, 

zijn vergeleken met die van deelnemers uit 2002 - 2003. 

9   Uitzondering: zie paragraaf 6.2.2 en paragraaf 6.6.2
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In dit hoofdstuk komt de eerste probleemstelling aan de orde: hoe werkt 

de integratie van tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in het onder-

wijsproces? Van deze probleemstelling zijn veertien onderzoeksvragen 

afgeleid (paragraaf 4.2.1). 

Paragraaf 5.1 handelt over de vakinhoud in de lessen van tweede-taal-

docenten en gaat in op twee onderzoeksvragen. Paragraaf 5.1.1 betreft 

de lesstofkeuze van de tweede-taaldocenten. In deze paragraaf wordt 

behandeld of de tweede-taallessen vakondersteunend of vakthematisch zijn 

ingericht. In paragraaf 5.1.2 wordt belicht of de didactische benadering 

van tweede-taaldocenten vakondersteunend is. 

Paragraaf 5.2 gaat over tweede-taalonderwijs als onderdeel van de vakles-

sen. Over dit onderwerp zijn twee onderzoeksvragen gesteld. In 5.2.1 

wordt belicht of vakdocenten tweede-taalactiviteiten een plaats geven 

in hun lessen. In 5.2.2 komt de taal als beroepsvaardigheid aan de orde: 

verschillen de vakken in de eisen die aan taalbeheersing worden gesteld? 

In paragraaf 5.3 wordt de ontwikkeling van de productieve taalvaardig-

heid van de deelnemers behandeld: stimuleren tweede-taaldocenten en 

vakdocenten de deelnemers tot actief taalgebruik? Paragraaf 5.4 vertrekt 

vanuit de aanname dat deelnemers die een vak in een tweede taal leren 

belang hebben bij concrete en praktische lesstof. Deze paragraaf betreft 

twee onderzoeksvragen. In 5.4.1: presenteren tweede-taaldocenten en 

vakdocenten de lesstof praktisch en concreet? In 5.4.2: werken tweede-

taaldocenten en vakdocenten vanuit de kennis en de ervaringen van de 

deelnemers?  

Paragraaf 5.5 gaat in op twee onderzoeksvragen. Er wordt behandeld of 

docenten aandacht besteden aan de taal die deelnemers nodig hebben 

voor het denken over de lesstof. In deze paragraaf wordt ook belicht of 

docenten leerstrategieën en leesstrategieën aan de orde stellen in hun 

lessen.

De paragrafen 5.1 tot en met 5.5 hebben betrekking op de didactische 

aanpak van de docenten. Paragraaf 5.6 handelt over de doelstellingen 

die docenten tot uitgangspunt nemen voor hun lessen: hoe verhouden 

de praktijkgerichte en de diplomagerichte doelstelling van de lessen van 

Proefschrift_1210.indd   131Proefschrift_1210.indd   131 22-10-2007   15:02:3622-10-2007   15:02:36



132 De praktijk van geïntegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs 

Hoofdstuk  5

tweede-taaldocenten en vakdocenten zich ten opzichte van elkaar? 

Paragraaf 5.7 heeft de samenwerking tussen tweede-taaldocenten en 

vakdocenten als onderwerp. Hierbij komen vier onderzoeksvragen aan de 

orde. In paragraaf 5.7.1 wordt belicht of tweede-taaldocenten en vakdo-

centen hun activiteiten op elkaar afstemmen en of zij de programma’s en 

de vorderingen van de deelnemers gezamenlijk evalueren. Paragraaf 5.7.2 

gaat in op de vraag of tweede-taaldocenten en vakdocenten elkaar weten 

te vinden voor collegiale ondersteuning. In paragraaf 5.7.3 wordt behan-

deld of tweede-taaldocenten en vakdocenten bij elkaar in de klas komen. 

Paragraaf 5.8 bevat een samenvatting.  

 

Het onderzoek naar de feitelijke integratie van tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs in het onderwijsproces is met verschillende onderzoeks-

instrumenten uitgevoerd (zie paragraaf 4.3.1). Via een enquête en via 

interviews is naar de mening van de docenten gevraagd. Die meningen 

komen in onderstaande paragrafen aan de orde onder de kopjes “docenten 

over…”. Via lesobservaties is onderzocht wat docenten daadwerkelijk 

doen in hun lessen. Dit wordt gepresenteerd onder de kopjes met de 

aanduiding “lespraktijk”. De paragrafen worden afgesloten met de 

bevindingen vanuit de verschillende onderzoeksinstrumenten, onder de 

kopjes “resultaten”. 

Hieronder volgt nog enige toelichting op de enquête en de verwerking 

van de resultaten ervan. Aan vakdocenten en tweede-taaldocenten zijn 

dezelfde of vergelijkbare stellingen voorgelegd. Per onderzoeksvraag zijn 

een of meerdere stellingen van toepassing. Docenten konden per stelling 

scoren op twee vijfpuntsschalen: hoe vaak de stelling van toepassing is 

op hun lespraktijk en hoe belangrijk zij dit vinden. Met andere woorden: 

hun mening over de stellingen is in kaart gebracht via een positie op een 

frequentievariabele en op een belangvariabele. Voor de analyse van de 

scores op de stellingen zijn steeds drie statistische toetsen gebruikt. Via 

Kendalls tau-c toets is berekend of de scores op de frequentievariabele en 

de belangvariabele met elkaar correleren. De scores op de stellingen ten 

opzichte van elkaar zijn vergeleken via een t-toets voor gepaarde steek-

Proefschrift_1210.indd   132Proefschrift_1210.indd   132 22-10-2007   15:02:3622-10-2007   15:02:36



133Hoofdstuk  5

proeven10. Via een t-toets voor onafhankelijke steekproeven11 is berekend 

of de scores van vakdocenten en tweede-taaldocenten signifi cant van 

elkaar verschillen. 

De tabellen met de enquêtedata zijn als volgt opgebouwd, van links naar 

rechts. Onder het kopje “stelling” staat de integrale tekst van de betref-

fende stelling(en) uit de vragenlijst. Onder de kopjes “hoe vaak?” en “hoe 

belangrijk?” zijn de gemiddelde scores op de frequentievariabele en de 

belangvariabele van de betreff ende stelling(en) vermeld, met daarnaast 

tussen haakjes de standaarddeviaties. In de cellen is cursief het aantal 

docenten vermeld dat op de betreff ende stelling(en) en variabelen heeft 

gescoord: N = maximaal 19 bij tweede-taaldocenten en maximaal 51 bij 

vakdocenten. Onder “Tc” worden de waarden vermeld van de correlatie 

tussen de frequentievariabele en de belangvariabele van de betreff ende 

stellingen. Deze waarde kan variëren van -1 (= perfect negatief verband) 

tot 1 (= perfect positief verband). Onder “p” wordt de statistische 

signifi cantie van “Tc” vermeld. De omschrijvingen van de sterkte van de 

gevonden signifi cante correlatie in de teksten bij de tabellen (sterk ≥ 0.50; 

0.30 ≤ middelmatig hoog < 0.50) zijn gebaseerd op Cohen (1988).

5.1  De vakinhoud in de lessen van de tweede-

 taaldocenten 

Tweede-taaldocenten die lesgeven in de programma’s van W&O kunnen 

uit de vakinhoud putten en daarmee de deelnemers in principe een rijk 

en gevarieerd taalaanbod bieden. De taaldidactische aanpak volgens 

welke deelnemers taal(structuren) leren aan de hand van een voor hen 

begrijpelijke en relevante inhoud, gaat terug op de theoretische aannamen 

van Krashen (zie paragraaf 2.1). De eff ectiviteit van deze taaldidactiek 

wordt door verschillende empirische studies ondersteund (zie paragraaf 

2.6). Deelnemers in de programma’s van W&O leren echter niet alleen 

10   De vijfpuntsschalen kunnen niet onverkort als intervalschaal worden beschouwd. Daarom 

is ook de non-parametrische tekentoets gebruikt om de scores op de stellingen met elkaar te 

vergelijken. Als het resultaat op beide toetsen verschilt, wordt dat vermeld. 

11   Hier is ook de non-parametrische tegenhanger - de Mann-Whitney toets - gebruikt om de 

verschillen tussen de scores van tweede-taaldocenten en vakdocenten te berekenen. Als het 

resultaat van beide toetsen van elkaar verschilt, wordt dat vermeld.

Proefschrift_1210.indd   133Proefschrift_1210.indd   133 22-10-2007   15:02:3722-10-2007   15:02:37



134 De praktijk van geïntegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs 

Hoofdstuk  5

een tweede taal, maar ook een beroep in een tweede taal. Taalcursus 

en vakopleiding zijn onderdeel van een en hetzelfde programma waarin 

vakinhoud als motor voor tweede-taalverwerving kan functioneren, 

terwijl het zich eigen maken van de vakinhoud ook doel op zich is. De 

taak van tweede-taaldocenten heeft twee componenten. Zij moeten hun 

lessen niet alleen vakthematisch inrichten, dat wil zeggen vakinhoudelijke 

thema’s selecteren die voor de deelnemers betekenisvol zijn. Zij moeten 

de input voor hun lessen ook aan de inhoud van de vaklessen ontlenen 

om zo het tweede-taalonderwijs te kunnen richten op de ondersteuning 

van deelnemers bij het zich eigen maken van die vakinhoud. 

5.1.1  Tweede-taalonderwijs:  vakthematisch of 

 vakondersteunend

Deze paragraaf belicht de resultaten die betrekking hebben op onder-

zoeksvraag 1: Zijn de tweede-taallessen vakondersteunend of vakthematisch 

ingericht? Deze onderzoeksvraag betreft de lesstofselectie. Zoeken 

tweede-taaldocenten alleen naar vakinhoudelijk materiaal dat voor de 

deelnemers begrijpelijk en relevant is? In dat geval zouden de lessen 

vakthematisch zijn ingericht. Of baseren zij zich ook op de inhoud van de 

vaklessen? Dan zouden de lessen een vakondersteunend karakter hebben.  

Tweede-taaldocenten over de input voor hun tweede-taallessen 

Uit tabel 5.1.1-1 blijkt dat tweede-taaldocenten zeggen dat zij het beroep 

waarvoor de deelnemers worden opgeleid vaak tot zeer vaak als basis voor 

hun lessen nemen en dat zij dit belangrijk tot zeer belangrijk vinden. De 

correlatie (tau-c) tussen de frequentievariabele en de belangvariabele op 

deze stelling is signifi cant en sterk. Dit betekent dat de posities die de 

docenten op de vijfpuntsschaal voor de twee variabelen hebben gekozen, 

in sterke mate samenhangen.  
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Tabel 5.1.1-1  Inhoudelijke basis, frequentie en belang, volgens tweede-taaldocenten       

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Het beroep waarvoor de deelnemers worden 

opgeleid vormt de basis voor de inhoud van 

mijn tweede-taallessen

4.32 (.75)

19

4.44 (.51)

18

.654

18

.006

Met deze scores op de enquêtestelling hebben tweede-taaldocenten 

nog niet gezegd dat zij met hun lessen op de inhoud van de vakles-

sen aansluiten. Het beeld dat uit de interviews naar voren komt, is in 

overeenstemming met de hoge scores van de enquête. Alle geïnterviewde 

docenten geven aan dat zij de inhoud van hun taallessen baseren op de 

inhoud van het beroep. Om na te gaan of tweede-taaldocenten hun lessen 

vakondersteunend inrichten, is tijdens het interview aan hen gevraagd of 

zij in hun lessen gebruikmaken van de programma’s en/of het lesmateri-

aal van de vakdocenten, of ze dit met vakdocenten afstemmen en welke 

andere bronnen zij gebruiken om vakinhoud voor hun tweede-taallessen 

te selecteren. Uit de interviews komt naar voren dat tweede-taaldocenten 

bij de lesstofselectie gebruikmaken van een of meer van de onderstaande 

didactische varianten.

Didactische variant 1.  Programma’s en/of lesmateriaal van de vakdocen-

ten zijn input voor de tweede-taallessen. Tweede-

taallessen en vaklessen zijn op elkaar afgestemd.

Het lesmateriaal van de vakdocenten of de lessen zelf vormen de input 

voor de tweede-taallessen. De tweede-taaldocenten ondersteunen met 

hun lessen de deelnemers bij het zich eigen maken van de lesstof die in 

de vaklessen aan de orde komt. De tweede-taaldocent bij de opleiding 

algemeen beveiligingsmedewerker bijvoorbeeld weet precies welk onderdeel 

wanneer aan de orde komt bij de docent van het vak “werken binnen 

wettelijke kaders”. Zij gaat tijdens de les met de deelnemers door de 

teksten heen en besteedt aandacht aan de vaktaal en aan leesstrategieën. 

De programma’s van de vaklessen en de tweede-taallessen bij de 

opleiding assistent-motorvoertuigentechniek hebben dezelfde opbouw. De 

tweede-taaldocent baseert zijn lessen op video-opnamen van lessen in het 

praktijklokaal en behandelt daarnaast een selectie uit het theorieboek. 

Proefschrift_1210.indd   135Proefschrift_1210.indd   135 22-10-2007   15:02:3822-10-2007   15:02:38



136 De praktijk van geïntegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs 

Hoofdstuk  5

Didactische variant 2.  Programma’s en lesmateriaal van de vakdocenten 

zijn bij tweede-taaldocenten bekend, maar er is 

geen onderling afgestemde structuur. 

In deze variant kennen tweede-taaldocenten de programma’s en het 

lesmateriaal van de vakdocenten en vullen ze hun lessen zoveel mogelijk 

beroepsgericht in. Bij de opleidingen administratie en sociale dienstverle-

ning bijvoorbeeld waren er ooit afspraken tussen de tweede-taaldocenten 

en de vakdocenten, maar die zijn verwaterd. De tweede-taaldocent bij 

sociale dienstverlening heeft weinig contact met de vakdocenten en vraagt 

aan de deelnemers wat zij voor de volgende week moeten doen, wat zij 

moeilijk vinden en wanneer zij tentamen hebben. 

Didactische variant 3.  Tweede-taaldocenten en vakdocenten hebben de 

lesstof samen geordend rondom handelingssitua-

ties die zich in de praktijk voordoen.

Tweede-taaldocenten en vakdocenten behandelen binnen deze afgestemde 

leerstofordening ieder hun eigen aandeel in de lesstof. Bij de opleiding zorg 

& welzijn bijvoorbeeld is alle leerstof geordend rondom zeven handelingssi-

tuaties. Voorbeelden van handelingssituaties zijn “zorgen voor een sfeervolle 

omgeving” of “gesprekken met cliënten voeren”. Per handelingssituatie is er 

een map met lesmateriaal. De tweede-taaldocenten hebben eigen lesmate-

riaal voor deze mappen geselecteerd, in overleg met de vakdocenten. 

Didactische variant 4.  Kennis en ervaringen van de deelnemers. 

Vrijwel alle geïnterviewde docenten geven aan dat de vakinhoud ook via 

de deelnemers de lessen inkomt. Werk- of stage-ervaringen zijn daarbij 

een belangrijke bron. Een tweede-taaldocent meldt bijvoorbeeld dat zij 

de beroepsopleiding te theoretisch vindt. Het heeft volgens haar geen 

zin om uit het boekje allerlei woordenschat te behandelen. Wat doe 

je met een zin zoals “de vertrouwensrelatie met de cliënt verbeteren”? 

Zij haalt de vaktheorie liever in haar les via de stage-opdrachten van de 

deelnemers. Dan snappen de deelnemers immers waar begrippen zoals 

“empathie tonen” of “in de huid kruipen van” over gaan. 
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Didactische variant 5.   Kennis die de tweede-taaldocenten zelf hebben 

opgebouwd. 

Tweede-taaldocenten geven soms aan dat zij door het geven van de lessen 

kennis over het vak hebben opgebouwd en vanuit die kennis in staat zijn 

zelf geschikt lesmateriaal te zoeken. Waar zij afstemming missen met de 

vakdocenten vallen zij terug op kennis en ervaring die zij zich inmiddels 

zelf eigen hebben gemaakt. IJsbreker-3, een lesmethode voor tweede-

taalverwerving, is geschreven op basis van thema’s uit zorg en welzijn. 

Daaruit kunnen oefeningen gehaald worden voor kringgesprekken, 

bijvoorbeeld over hoe je iets aan collega’s vertelt. Op basis van hun eigen 

kennis en ervaring met lesgeven in deze branche selecteren de tweede-

taaldocenten wat volgens hen relevant is. 

Tweede-taaldocenten in de varianten 1 t/m 4 baseren hun lessen op de in-

houd van de vaklessen of het vak. Daarmee richten zij hun lessen vakon-

dersteunend in. In variant 1 komt de inhoud van de vaklessen rechtstreeks 

de tweede-taallessen in. In variant 2 zoeken de docenten aansluiting met 

de vaklessen, soms met behulp van de deelnemers. In variant 3 hebben 

de tweede-taaldocenten met de vakdocenten de vakinhoud afgebakend en 

hebben ze daarin ieder een eigen aandeel. Ook de aanpak volgens variant 

4 is vakondersteunend. Immers, de vakinhoud komt de tweede-taalles 

in via de beroepspraktijk, meestal niet via de vakdocenten, maar via de 

ervaringen die de deelnemers zelf uit die beroepspraktijk inbrengen. 

Alleen in variant 5 is de aanpak van de tweede-taaldocent eerder vakthe-

matisch dan vakondersteunend te noemen. De docenten hebben weliswaar 

kennis van de vakinhoud, maar dit hoeft niet te betekenen dat hun lessen 

aansluiten op de actuele inhoud die in de vaklessen aan de orde komt. 

De lespraktijk van tweede-taaldocenten: selectie van lesstof 

Uit de enquête en de interviews komt naar voren wat tweede-taaldocen-

ten rapporteren over de vakinhoud in hun lessen. Uit de lesobservaties 

blijkt hoe de tweede-taaldocenten de lesstof daadwerkelijk geselecteerd 

hebben voor die les en wat zij daarbij aan de vakinhoud van de vaklessen 
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hebben ontleend. Tabel 5.1.1-2 bevat in de kolommen de gegevens van 

acht geobserveerde tweede-taallessen. De kolommen zijn aangeduid 

met de naam van de vakopleiding waaraan de betreff ende tweede-taalles 

gekoppeld is. De bronnen voor vakinhoud die de tweede-taaldocenten 

voor hun lessen hebben gebruikt zijn in de rijen vermeld. De percentages 

in de tabel zijn bedoeld als een kwantitatieve ondersteuning van kwa-

litatieve data die uit de lesobservaties komen (paragraaf 4.3.1) en zijn 

berekend op basis van het totaal aantal geobserveerde minuten. Hiermee 

wordt aangegeven in welke verhouding de didactische varianten voor 

lesstofselectie, die tweede-taaldocenten tijdens de interviews hebben 

genoemd, in de geobserveerde tweede-taallessen zijn toegepast. 

Tabel 5.1.1-2   Vakinhoud in de geobserveerde tweede-taallessen* per bron, in percentages van het aantal 

geobserveerde minuten

  ad-

min

bevei elek-

tro

fac-

tair

han-

del

ho-

reca

mo-

torv

z & w tot

1 Vaktekst of gemakkelijker 

vaktekst, variant 1

36 57 9 47 49 73 33

2 Gemakkelijker vaktekst, 

variant 2

49 5

3 Tekst op basis van 

handelingssituatie, 

variant 3

33 72 14

4 Kennis en ervaringen 

deelnemers, variant 4

1 9 18 27 9 8

5 Aan vaklessen gelieerde 

opdracht /casus, variant 

1,2 of 3

50 48 53 19 20

6 Opdracht /casus, los van 

vaklessen, variant 5

64 35 24 17

7 Voorbeelden uit de be-

roepspraktijk en materiaal 

uit het praktijklokaal, 

variant 1, 2 of 3

8 9 3

Totaal aantal geobser-

veerde lesminuten

68 85 69 75 64 106 49 79 595

*  admin=administratieve beroepen, bevei=algemeen beveiligingsmedewerker, 

elektro=assistent-elektrotechniek, factair=facilitair medewerker, handel=winkelassistent, 

horeca=horeca-assistent, motorv=assistent-motorvoertuigentechniek, z & w=zorg en welzijn.

Proefschrift_1210.indd   138Proefschrift_1210.indd   138 22-10-2007   15:02:4122-10-2007   15:02:41



139Hoofdstuk  5

De drie bovenste rijen in tabel 5.1.1-2 hebben betrekking op input in 

de tweede-taallessen in de vorm van schriftelijke teksten. De tweede-

taaldocenten nemen in meer dan de helft van de geobserveerde lestijd 

een schriftelijke tekst als basis voor de les. Deze vakteksten zijn in tabel 

5.1.1-2 ingedeeld volgens de vijf didactische varianten, die tijdens de 

interviews zijn onderscheiden. Daaruit wordt duidelijk dat de teksten 

vakondersteunend ingezet worden in de geobserveerde lessen. Tweede-

taaldocenten werken vrij vaak met opdrachten en casussen. Soms zijn 

die wel (rij 5) en soms zijn die niet (rij 6) vakondersteunend ingezet in de 

geobserveerde lessen. Kennis en ervaringen van deelnemers zijn een bron 

voor vakinhoud die correspondeert met variant 4 van de interviews. De 

bronnen voor vakinhoud in de laatste rij van de tabel, voorbeelden uit de 

beroepspraktijk en materiaal uit het praktijklokaal, worden heel weinig in 

de geobserveerde lessen benut. 

De bovenste rij in tabel 5.1.1-2 laat zien dat in vijf van de acht geobser-

veerde lessen (bij de opleidingen horeca-assistent, assistent-elektrotechniek, 

winkelassistent, assistent-motorvoertuigentechniek en algemeen beveiligings-

medewerker) de vaktekst zelf een belangrijke bron voor de inhoud van 

de tweede-taalles is. Het zijn meestal teksten die de vakdocenten ook 

gebruiken en zij vallen onder variant 1. Dat wil zeggen: de tweede-

taaldocent heeft met een vakdocent afgestemd dat deze vaktekst in de 

tweede-taalles aan de orde komt. In vier van deze vijf lessen krijgen de 

deelnemers naast de vaktekst casussen of verwerkingsopdrachten die de 

tweede-taaldocenten zelf hebben gemaakt of geselecteerd. Alleen bij de 

opleiding winkelassistent is deze opdracht aan de vaktekst gelieerd (rij 5). 

In de andere drie lessen staat de opdracht tamelijk ver van de vaktekst af 

(rij 6). 

Concreet gaat het om de volgende vakteksten en opdrachten. Bij de 

opleiding horeca-assistent behandelt de tweede-taaldocent een vaktekst 

over communicatie. Aanvullend daarop gebruikt zij een door haarzelf 

geselecteerd rollenspel. Dit spel gaat weliswaar over communicatie, 

maar staat vrij los van de vakinhoud die daarvoor aan de orde was. Bij 

de opleiding assistent-elektrotechniek behandelt de tweede-taaldocent 
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tekenopdrachten die de deelnemers moeten maken, voor het lesonderdeel 

buisinstallatie en bekabeling van de vakdocent. Hij sluit de les af met 

een door hem zelf gemaakte oefening die in de verte aan het onderwerp 

van de les is gelieerd en vooral tot doel heeft de deelnemers met elkaar 

te laten praten. Bij de opleiding algemeen beveiligingsmedewerker start de 

tweede-taaldocent haar les met de lesstof over veiligheidsnetwerken. De 

deelnemers krijgen een laatste kans om vragen te stellen over deze stof. 

De week daarop moeten zij examen doen. De docent sluit de les af met 

een door haarzelf gemaakt spel. In speelse vorm behandelt ze een grote 

verscheidenheid aan onderwerpen: van kennis over de EU tot en met 

oefeningen met zinsbouw en met de verleden tijd. In de tweede-taalles 

van de opleiding winkelassistent gaat de vaktekst over het presenteren van 

producten in de winkel. In deze les is de opdracht wel aan de vaktekst 

gelieerd: de tweede-taaldocent heeft vragen gemaakt, als hulpmiddel 

voor de deelnemers om zich de vakinhoud eigen te maken. Bij de oplei-

ding assistent-motorvoertuigentechniek is er een actieve afstemming tussen 

de tweede-taaldocent en de vakdocenten. De tweede-taaldocent heeft de 

oorspronkelijke vaktekst - over het remsysteem in auto’s - herschreven 

in toegankelijker Nederlands. Deze les is gestart met de ervaringen 

van de deelnemers die zij in het praktijklokaal hebben opgedaan (vari-

ant 4): een vakgesprek tussen de docent en de deelnemers, waarin de 

deelnemers hun ervaringen in het praktijklokaal met het onderhoud 

aan het remsysteem van auto’s onder woorden brengen. Bij de opleiding 

administratie is er geen actieve afstemming meer met de vakdocenten 

(variant 2). De tweede-taaldocent heeft op verzoek van de deelnemers 

naar eenvoudiger lesstof gezocht. De deelnemers krijgen ook een door de 

tweede-taaldocent gemaakte opdracht (rij 5). De les gaat over het ont-

werp van een zakelijke brief. Na het klassikaal doorlopen van de vaktekst 

over de vorm van een zakelijke brief gaan de deelnemers in groepjes een 

brief schrijven. In twee van de geobserveerde lessen - bij de opleidingen 

facilitair medewerker en zorg & welzijn - zijn handelingssituaties referen-

tiekader op basis waarvan de tweede-taaldocenten zelf teksten hebben 

gezocht of gemaakt (variant 3). Ook in deze lessen krijgen de deelnemers 
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opdrachten. Deze opdrachten zijn aan de vakinhoud gelieerd (rij 5). De 

geobserveerde les bij de opleiding facilitair medewerker is onderdeel van 

een lessenserie over de handelingssituatie “zorgen voor gezonde voeding”. 

De tweede-taaldocent behandelt het onderwerp “etiketten lezen”, met 

materiaal van het Bureau voor de Voeding en met door de deelnemers 

zelf meegebrachte verpakkingen. Daarnaast gebruikt zij zelfgemaakte 

opdrachten waarmee de deelnemers de stof kunnen verwerken. De 

geobserveerde les bij de opleiding zorg & welzijn zit op het snijvlak van 

twee verschillende handelingssituaties. De handelingssituatie “gesprekken 

voeren” wordt in deze les afgesloten. In dat kader gebruikt de tweede-

taaldocent een rollenspel en een tekst waarop zij de inhoud van haar 

lessenserie heeft samengevat. Zij start met de handelingssituatie “zorgen 

voor een sfeervolle omgeving”. Daarvoor gebruikt zij een tekst over vijf 

gouden schoonmaakregels. 

Resultaten

Wat betreft onderzoeksvraag 1 - zijn de tweede-taallessen vakonder-

steunend of vakthematisch ingericht? - zijn samenvattend de volgende 

resultaten gevonden. Tweede-taaldocenten in de geobserveerde lessen 

baseren zich bij de selectie van lesstof voor een groot deel op de vaklessen 

van de vakdocenten. Soms komt de inhoud van de vakles rechtstreeks de 

tweede-taalles in: via de vakteksten zelf of via gemakkelijker geschreven 

vakteksten. Soms komt vakinhoud aan de orde in een vorm, waarin 

tweede-taalles en vakles op elkaar zijn afgestemd, via de zogenoemde 

handelingssituaties. In zeven van de acht geobserveerde lessen werken 

de docenten daarnaast met zelf gemaakte of gezochte opdrachten. In 

drie van de geobserveerde lessen zijn dit verwerkingsopdrachten die 

gelieerd zijn aan de vakinhoud van die les. Dit beeld uit de lesobservaties 

is consistent met de resultaten uit de enquête en de interviews. Uit de 

interviews en de lesobservaties komt ook naar voren dat de tweede-taal-

docenten een diversiteit aan werkwijzen hanteren om deze begrijpelijke 

en relevante vakinhoud te selecteren. Met deze lesstofselectie handelen 

tweede-taaldocenten overeenkomstig het eerste didactische kenmerk in 
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paragraaf 3.2.2: de input voor hun tweede-taallessen is gebaseerd op het 

beroep waarvoor de deelnemers worden opgeleid. 

De gegevens uit de drie onderzoeksinstrumenten moeten als indicatief 

worden beschouwd, maar vanwege de onderlinge consistentie versterken 

ze elkaar. Op basis van deze onderzoeksresultaten wordt de conclusie 

getrokken dat de meeste tweede-taaldocenten van W&O hun lessen 

overwegend vakondersteunend inrichten. De inhoud van hun lessen is niet 

alleen begrijpelijk en relevant voor de deelnemers, maar is meestal ook 

toegespitst op de lesinhoud van de vaklessen. Verwerkingsopdrachten in 

de geobserveerde lessen zijn niet altijd aan de vakinhoud gelieerd, maar 

die lesactiviteiten kunnen als vakthematische uitstapjes worden beschouwd 

van lessen die overwegend vakondersteunend zijn ingericht. 

Twee punten dienen hieronder nog vermeld te worden.

Dat tweede-taaldocenten in de geobserveerde lessen tijdens meer dan de 

helft van de lestijd met schriftelijk lesmateriaal werken, komt terug in 

paragraaf 5.4.1, omdat dit feitelijk de mogelijkheden beperkt om taalacti-

viteiten in een gevisualiseerde of praktische context te plaatsen. 

Bijna alle geïnterviewde tweede-taaldocenten geven aan dat kennis en 

ervaring van de deelnemers een belangrijke bron zijn voor de vakinhoud 

in hun lessen, maar dat blijkt niet uit de tabel met het overzicht uit 

de lesobservaties (zie tabel 5.1.1-2 ; rij 4). Meningen van docenten in 

de interviews en geobserveerde lespraktijk lijken op dit punt dus met 

elkaar in tegenspraak. Bij nadere analyse van de lesobservaties blijkt 

dat toch niet het geval te zijn, want het komt regelmatig voor dat de 

tweede-taaldocent start met een vaktekst en de deelnemers op basis van 

die vaktekst met hun eigen verhaal komen. Kennis en ervaringen zijn 

dan geen uitgangspunt voor de inhoud van de tweede-taalles, maar wel 

in tweede instantie bron voor vakinhoud. De rol van kennis en ervaringen 

van de deelnemers in de didactische aanpak van de tweede-taaldocenten 

en vakdocenten komt aan de orde in paragraaf 5.4.2. 
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5.1.2  Lesactiviteiten in de vakondersteunende 

 benadering van tweede-taalonderwijs 

In deze paragraaf worden de resultaten belicht die betrekking hebben 

op onderzoeksvraag 2: Is de didactische benadering in de lessen van 

tweede-taaldocenten vakondersteunend? Ging het in paragraaf 5.1.1 om 

de vakondersteunende aanpak bij de lesstofselectie, hier komt aan de 

orde of tweede-taaldocenten de deelnemers ondersteunen bij het zich 

eigen maken van de vakinhoud en welke (taal)activiteiten zij daarbij 

ondernemen. Punt van aandacht is of de tweede-taaldocenten zich bij 

hun lesactiviteiten als tweede-taaldocent opstellen of zelf ook vakinhoud 

gaan uitleggen.

Tweede-taaldocenten over de vakondersteunende benadering in hun 

lessen

In de enquête zijn aan tweede-taaldocenten twee stellingen voorgelegd 

over dit onderwerp. De eerste stelling handelt over de vaktaalwoor-

denschat. Uit tabel 5.1.2-1 komt naar voren dat tweede-taaldocenten 

de vaktaalwoordenschat tot hun domein rekenen: de scores op de 

frequentievariabele en de belangvariabele van de betreff ende stelling 

zijn gemiddeld hoog en de correlatie (tau-c) tussen de beide variabelen 

is signifi cant en sterk. Daarmee is niet gezegd dat tweede-taaldocenten 

zich ook in dezelfde mate vakdocent voelen: de gemiddelde scores op de 

tweede stelling in tabel 5.1.2-1 zijn op beide variabelen signifi cant lager 

dan op de stelling over de vaktaalwoordenschat (t = - 5.016,  df = 18, p 

< .001, op frequentie; t = - 5.050, df= 17, p < .001, op belang). Ook voor 

de scores van de stelling over tweede-taaldocent als vakdocent is er een 

signifi cante en sterke correlatie tussen frequentie en belang: de posities 

die de docenten kiezen op de frequentievariabele en de belangvariabele 

hangen dus samen.
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Tabel 5.1.2-1  Vakondersteuning in de tweede-taallessen, frequentie en belang, volgens tweede-taaldocenten                          

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Tijdens mijn lessen besteed ik 

systematisch aandacht aan de 

uitbreiding van de vaktaalwoor-

denschat.

4.11 (1.05)

18

4.5 (.51)

19

.938

18

.000

Als tweede-taaldocent voel ik 

mij ook vakdocent.

2.84 (1.01)

19

3.5 (.71)

19

.517

19

.000

De lespraktijk van tweede-taaldocenten: activiteiten in de les 

Wat tweede-taaldocenten daadwerkelijk doen in hun lessen om de 

deelnemers te ondersteunen bij het zich eigen maken van de vakinhoud is 

via de lesobservaties onderzocht. Hieronder komen de twee taalactivitei-

ten aan de orde die in de geobserveerde lessen veel aandacht krijgen: het 

ontwikkelen van de woordenschat van de deelnemers en het voeren van 

gesprekken met de deelnemers over het vak of de vakinhoud. 

In alle geobserveerde lessen ontwikkelen de tweede-taaldocenten de 

woordenschat van de deelnemers. Zij kiezen daarbij een werkvorm die 

- naar analogie van het begrip vakgesprekken bij Verhallen (2003) - het 

beste omschreven kan worden met woordgesprekken voeren. Een woord-

gesprek is een gesprek over een woord tussen de tweede-taaldocent en de 

deelnemers, aan de hand van een vraag die de docent meestal zelf stelt. 

‘Welke woorden staan er?’

‘Wat is …? ‘ ‘Wat zijn …?’

‘Noem een ander woord voor …’

‘Geef een voorbeeld van …’

‘Wat is de betekenis van …?’

‘Wat bedoelen ze met …?’

‘Wat is het verschil tussen …en …?’

‘Zeg in eigen woorden …’ 

‘Zie je nog andere woorden?’

‘Zie je de woorden van de vorige les terug?’

Bron voor het woordgesprek is vaak een tekst die de tweede-taaldocenten 

met de deelnemers doorlezen. Al lezend komen docent en deelnemers 

Proefschrift_1210.indd   144Proefschrift_1210.indd   144 22-10-2007   15:02:4522-10-2007   15:02:45



145Hoofdstuk  5

woorden tegen waarbij zij enige tijd stilstaan. Via de woordgesprekken 

controleren de tweede-taaldocenten of de deelnemers de tekst kunnen 

volgen. Zij geven de betekenis van de woorden die de deelnemers nodig 

hebben voor het begrijpen van de tekst die zij in de klas onder handen 

hebben. Tweede-taaldocenten leggen via woordgesprekken de vakinhoud 

niet echt uit, omdat zij zich beperken tot aandacht voor losse woorden. 

Zij geven via de woordgesprekken terugkoppeling aan de deelnemers die 

zelf betekenissen van de woorden noemen. Soms geven zij - impliciet of 

expliciet - terugkoppeling op vorm en uitspraak van de woorden, door 

het woord luid en duidelijk te herhalen in de correcte vorm en uitspraak. 

Via het doorlopen van de tekst stapelt zich het ene woordgesprek op het 

andere. Na zo’n serie woordgesprekken staat er meestal een woordenlijstje 

op het bord. Onderstaand voorbeeld uit de geobserveerde les bij de 

opleiding horeca-assistent illustreert deze benadering van woordenschat-

ontwikkeling. De tweede-taaldocent leest een vaktekst over communica-

tie hardop voor. Al vragend controleert ze of de deelnemers de woorden 

kennen die zij in de tekst tegenkomt. Daarbij geeft ze beurten.    

Docent: ‘Wat is non-verbaal?’

Deelnemer: ‘Geste.’

Docent schrijft op het bord: ‘het gebaar’ en geeft een voorbeeld met haar 

gezicht.

Docent gaat door met lezen (…).

Vervolgens vraagt ze: ‘Wat zijn tekens en beelden?’. Ze geeft zelf voorbeelden.

Docent gaat door met lezen (…).

Docent: ‘Geef voorbeelden van geschreven woorden.’

Deelnemers geven voorbeelden.

Docent: gaat door met lezen (…).

Docent: ‘Wat is gastvrijheid?’ Ze geeft zelf antwoord: ‘Hoe je een gast 

ontvangt.’

Docent gaat door met lezen (…).

Docent: ‘Wat is schriftelijk?’

Deelnemer: ‘is met tekst.’
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Docente gaat door met lezen (…).

Docent: ‘Tegenovergesteld?’

Een deelnemer geeft een voorbeeld hoe een ruzie ontstaat vanwege misver-

standen.

Docent gaat door met lezen (…). 

Docent: ‘Wat is een glimlach?’

Deelnemer: ‘Heb je nodig in de bediening.’

De woordgesprekken in dit voorbeeld duren - inclusief het voorlezen 

- twaalf minuten. De duur van een serie opeengestapelde woordgesprek-

ken in de geobserveerde tweede-taallessen loopt uiteen van een minuut 

tot achttien minuten. Woordgesprekken worden in alle geobserveerde 

tweede-taallessen gevoerd, maar de mate waarin verschilt. De percen-

tages in tabel 5.1.2-2, die zijn berekend op basis van het totaal aantal 

geobserveerde lesminuten, geven hiervan een beeld. 

Tabel 5.1.2-2    Woordgesprekken per geobserveerde tweede-taalles / in percentages van het aantal 

 geobserveerde minuten

 admin bevei elek-

tro

factair handel horeca motov z & w

Woordgesprekken (%) 18 22 4 72 6 47 38 17

 

Totaal aantal geobserveerde 

lesminuten

68 85 69 75 64 106 49 79

In zeven van de acht geobserveerde tweede-taallessen vinden gesprekken 

over het vak of de vakinhoud plaats. Deze vakgesprekken gaan niet 

over losse woorden, maar over een inhoudelijk onderwerp. In zes van 

deze zeven geobserveerde tweede-taallessen gebruiken de docenten het 

vakgesprek meestal12 niet om de deelnemers het vak te leren, maar om 

hen over het vak te leren praten. Zij zijn er niet op uit het laatste woord 

te hebben in het vakgesprek en zij sluiten het gesprek doorgaans niet af 

met een conclusie of een samenvatting. Onderstaand voorbeeld illustreert 

deze aanpak van het vakgesprek door tweede-taaldocenten en komt uit 

12   Alleen in de geobserveerde les bij de opleidingen assistent-motorvoertuigentechniek en 

algemeen beveiligingsmedewerker is het vakgesprek incidenteel aanleiding om vakinhoud 

uit te leggen.
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de geobserveerde les bij de opleiding assistent-motorvoertuigentechniek. Het 

is een fragment uit een vakgesprek dat in totaal dertien minuten duurt. 

De tweede-taaldocent praat met de deelnemers over hun ervaringen in 

het praktijklokaal. Deelnemers vertellen hoe zij het onderhoud aan het 

remsysteem aanpakken. Door het stellen van vragen stimuleert de docent 

dat er een vakgesprek op gang komt. Hij geeft de deelnemers terugkop-

peling op hun taalgebruik. 

Docent geeft de beurt aan deelnemer 1: ‘Waarmee begin je?’

Deelnemer: ‘Je moet de auto op de handrem zetten en blokjes achter de 

wielen.’

Docent: ‘Heel mooi.’

Deelnemer: ‘Achterwiel een beetje los. Krik op goede plaats.’

Docent: ‘Opkrikken.’ 

De beurt gaat over naar deelnemer 2.

Deelnemer: ‘Wiel uithalen.’

Docent: ‘Wiel haal je er niet uit. Afhalen. Wat zie je?’ 

Deelnemer: ‘De trommel. Eerst naaf eraf. Nee. Eerst een klein (…) boutje.’

Docent: ‘Hangt ervan af. In ieder geval haal je de trommel eraf.’

Beurt gaat over naar deelnemer 3.

Docent: ‘Hoe haal je de trommel eraf?’

Deelnemer: ‘Dat ik rem (…).’ 

Docent: ‘Hoe haal je de trommel eraf. Hoe doe je dat?’ 

Deelnemer: ‘(…).’

Docent: ‘Hoe heten die dingen?’ 

Deelnemer 4 geeft antwoord: ‘Schoenen.’ 

Soms is de tweede-taaldocent alleen aangever in het vakgesprek, soms 

actieve participant. Maar ook dan gaat het meestal alleen om het praten 

over het vak. Of het allemaal wel klopt wat er wordt gezegd - vanuit 

de vakinhoud - doet minder ter zake. Onderstaand voorbeeld komt uit 

de geobserveerde les bij de opleiding zorg & welzijn en is een fragment 

uit een vakgesprek over de vijf gouden schoonmaakregels, waarover de 
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deelnemers thuis een tekst hebben gelezen. De deelnemers geven blijk 

van grote betrokkenheid bij het onderwerp schoonmaken. Zij hebben hier 

wellicht meer verstand van dan de tweede-taaldocent. In onderstaand 

fragment is regel 5 onderwerp van gesprek. Die regel gaat over stofzui-

gen. 

Een deelnemer vertelt dat hij - als hij stofzuigt - het hele huis doet. 

Docent : ‘Is dat niet te zwaar?’ 

Deelnemer: ‘Ik doe het samen met mijn broer.’

Docent schrijft op het bord: regel 5: stofzuigen…direct het hele huis.

Vervolgens bedenkt ze dat je niet tegelijkertijd moet stofzuigen en dweilen.

Docent: ‘Dan wordt je stofzuiger vies. Bah, allemaal haren.’ 

Zegt vervolgens: ‘Hé, dat staat er niet in. We hebben een nieuwe regel!’

Ze schrijft op het bord: ‘regel 6: werk van droog naar nat.’

Dat veroorzaakt veel gelach. 

Deelnemer : ‘Als ik me ga douchen, ga ik me eerst afdrogen.’

De lengte van de vakgesprekken met de hele klas in de geobserveerde 

tweede-taallessen varieert van een minuut tot veertien minuten. Tabel 

5.1.2-3 geeft via de percentages een indicatie van de tijd die in de geob-

serveerde lessen aan vakgesprekken is besteed. 

Tabel 5.1.2-3   Vakgesprek per geobserveerde tweede-taalles / 

in percentages van het aantal geobserveerde minuten

 admin bevei elek-

tro

factair handel horeca mo-

torv

z & w

Vakgesprek (%) 18 8 0 9 6 21 63 32

Totaal aantal geobserveerde 

lesminuten

68 85 69 75 64 106 49 79
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De constatering dat tweede-taaldocenten het vakgesprek meestal niet 

gebruiken als kapstok om vakinhoud uit te leggen, wil niet zeggen dat 

zij zich nooit wagen aan het uitleggen van de vakinhoud. Het betekent 

alleen dat zij - als zij vakinhoud aan de orde stellen - dat meestal niet 

doen in gesprek met de deelnemers, maar via een klassikaal/frontaal 

verhaal. De tweede-taaldocent van de opleiding assistent-elektrotechniek 

legt prioriteit bij het uitleggen van de vakinhoud. Hij heeft de les van de 

vakdocent bijgewoond over het lezen van tekeningen en heeft gemerkt 

dat de stof voor de deelnemers erg moeilijk is. In zijn eigen les gaat hij 

de stof opnieuw uitleggen. Uit tabel 5.1.2-4 is op te maken dat uitleggen 

van vakinhoud in de andere geobserveerde tweede-taallessen geen hoge 

prioriteit heeft. 

Tabel 5.1.2-4   Uitleg vakinhoud per geobserveerde tweede-taalles /  

in percentages van het aantal  geobserveerde minuten

 admin bevei elek-

tro

factair handel horeca mo-

torv

z & w

Uitleg vakinhoud (%) 8 18 61 9 11 5 0 13

Totaal aantal geobserveerde 

lesminuten

68 85 69 75 64 106 49 79

Resultaten

Wat betreft onderzoeksvraag 2 -  is de didactische benadering in de 

lessen van tweede-taaldocenten vakondersteunend? - zijn samenvattend 

de volgende resultaten gevonden. Uit de enquête komt naar voren dat de 

opbouw van woordenschat - een van de didactische kenmerken van ge-

integreerd tweede-taal- en vakonderwijs - een lesactiviteit is die tweede-

taaldocenten van W&O als hun domein beschouwen. Uit de lesobservaties 

blijkt dat tweede-taaldocenten daarbij een specifi eke werkvorm kiezen: 

zij voeren woordgesprekken met de deelnemers en doen dat meestal aan 

de hand van de vakteksten. Daarmee ondersteunen zij de deelnemers bij 

het begrijpen van deze vakteksten en ontwikkelen zij bij de deelnemers 

de woordenschat die relevant is voor het betreff ende vakonderdeel. Bij het 

behandelen van de woordenschat gaan tweede-taaldocenten niet over tot 
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het uitleggen van vakinhoud. Dit gegeven is consistent met het resultaat 

uit de enquête: tweede-taaldocenten zijn daarin niet erg stellig over hun 

rol als vakdocent. Een andere lesactiviteit die de meeste tweede-taaldo-

centen in de geobserveerde lessen ondernemen is het vakgesprek. Ook in 

deze vakgesprekken zijn de tweede-taaldocenten er niet op gericht om 

de deelnemers het vak te leren. Meestal gaan zij met de deelnemers een 

gesprek aan zonder zich daarbij nadrukkelijk op te stellen als inhoudelijk 

deskundige: zij houden zich meestal niet bezig met het uitleggen van de 

vakinhoud. Zij blijven tweede-taaldocent, omdat zij de deelnemers leren 

om over het vak te praten: zij stimuleren het praten over woorden en over 

de vakinhoud, geven soms terugkoppeling op vorm of uitspraak, maar 

corrigeren de deelnemers meestal niet op de inhoud van wat zij zeggen. 

Woordgesprekken en vakgesprekken nemen een aanzienlijk deel van alle 

geobserveerde tweede-taallessen in beslag en het is dan ook aannemelijk 

dat tweede-taaldocenten - als zij hun les integreren met vakinhoud - deze 

benaderingen van vakondersteuning toepassen. 

De gegevens die met de twee onderzoeksinstrumenten zijn verzameld 

moeten als indicatief worden beschouwd, maar ze versterken elkaar, 

omdat ze in dezelfde richting wijzen. Op basis van deze onderzoeksre-

sultaten wordt de conclusie getrokken dat de didactische benadering in 

de lessen van tweede-taaldocenten van W&O meestal vakondersteunend 

is. Tweede-taaldocenten handelen overeenkomstig het eerste didactische 

kenmerk in paragraaf 3.2.2: zij baseren zich op het beroep waarvoor de 

deelnemers worden opgeleid. Tweede-taaldocenten blijven zich bij hun 

lesactiviteiten meestal als tweede-taaldocent opstellen en gaan over het 

algemeen zelf geen vakinhoud uitleggen. 

Het volgende punt dient nog vermeld te worden. Het stimuleren van 

deelnemers tot actief taalgebruik is een van de didactische kenmerken 

van geïntegreerd tweede-taal- en vakonderwijs. Daarbij gaat het niet 

om taalproductie op zich, maar om taalproductie die adequaat is, zowel 

uit het oogpunt van de taal als uit het oogpunt van de inhoud. Wat dit 

betekent voor tweede-taaldocenten die met de deelnemers woordgesprek-
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ken en vakgesprekken voeren, maar weinig terugkoppeling geven op 

vorm en intonatie, komt terug in paragraaf 5.3. 

5.2 Tweede-taalonderwijs in de vaklessen 

Elke vakdocent heeft te maken met taal in zijn vak. Een vak leren 

betekent dat deelnemers ‘in de taal van het vak leren denken en die 

taal leren spreken en hanteren, op allerlei verschillende manieren en in 

verschillende situaties.’ (Van der Laan & Meestringa, 2004:10). Dat taal-

verwerving geen vanzelfsprekend onderdeel vormt van het vakonderwijs 

heeft de studie van Hajer (1996) aangetoond. Als vakdocenten te maken 

krijgen met deelnemers die het vak niet in hun moedertaal, maar in een 

tweede taal gaan leren, komt daar nog een extra aandachtsveld bij. 

5.2.1 Tweede-taalactiviteiten in de vaklessen 

Deze paragraaf belicht de resultaten die betrekking hebben op onder-

zoeksvraag 3: Zijn tweede-taalactiviteiten onderdeel van de vaklessen? 

Daartoe is onderzocht welke taalactiviteiten de  vakdocenten in hun 

lessen ontplooien en hoe zij zich daarin van tweede-taaldocenten onder-

scheiden. 

Vakdocenten over de tweede-taalactiviteiten in de vaklessen 

Twee stellingen uit de enquête hebben betrekking op de tweede-taal-

activiteiten van vakdocenten. Tabel 5.2.1-1 laat zien dat vakdocenten 

zeggen dat zij vaak bezig zijn met de aandacht voor de uitbreiding van de 

vaktaalwoordenschat en dat zij dit belangrijk vinden. Uit de signifi cantie 

en de waarde van de correlatie wordt duidelijk dat de posities die vakdo-

centen hebben gekozen op de frequentievariabele en de belangvariabele 

van deze stelling samenhangen. 

Met dit standpunt over de vaktaalwoordenschat zeggen vakdocenten niet 

dat zij zich ook tweede-taaldocent voelen: zij scoren signifi cant lager op 

beide variabelen van de tweede stelling in tabel 5.2.1-1 (t = - 3.262, df = 

46, p = .002, op frequentie en t = - 2.964, df = 41, p = .005, op belang). 

Ook bij de stelling “als vakdocent voel ik mij ook tweede-taaldocent” is 
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de correlatie tussen de scores op de beide variabelen signifi cant en sterk: 

de door de docenten gekozen scores op frequentie en belang van deze 

stelling hangen samen.   

Tabel 5.2.1-1   Tweede-taalonderwijs in de vaklessen, frequentie en belang, volgens vakdocenten 

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Tijdens mijn lessen besteed ik 

systematisch aandacht aan de 

uitbreiding van de vaktaal-

woordenschat.

3.89 (1.03)

47

4.12(.74)

42

.630

42

.000

Als vakdocent voel ik mij ook 

tweede-taaldocent.

3.21 (1.38)

47

3.71 (.81)

42

.645

40

.000

In de interviews praten vakdocenten over taal als een vanzelfsprekend on-

derdeel van hun lessen. De vakdocent bij de opleiding sociale dienstverle-

ning zegt dat de Nederlandse taal in haar lessen steeds voorop staat. Zij is 

er altijd mee bezig, zegt de betekenis van woorden “tot in het oneindige” 

te herhalen en ezelsbruggetjes te geven. De vakdocent bij de opleiding 

administratie stimuleert de deelnemers om te roepen bij elk woord dat zij 

niet kennen. Hij schrijft de woorden op het bord en probeert ze erin te 

stampen. De vakdocent bij de opleiding algemeen beveiligingsmedewerker 

stelt dat de collega’s uit haar team zelf de taalproblemen oppakken 

die zij tijdens de lessen tegenkomen. In het begin werden die nog wel 

doorgegeven aan de tweede-taaldocent, maar dat hoeft nu niet meer. De 

vakdocenten melden ook dat de deelnemers op blijven lopen tegen de 

grenzen van hun kennis van de Nederlandse taal. De vakdocent bij de 

opleiding sociale dienstverlening is hierop ingesteld. Ze geeft een voorbeeld 

uit het examen dat die week was afgenomen. 

‘In een van de vragen stond : “Hij baalt zo”. Deelnemers kennen het woord 

“balen” niet. As zij het gaan opzoeken in een woordenboek krijgen ze zoveel 

betekenissen dat zij er onherroepelijk in vastlopen. Ik screen het examen op dit 

soort woorden en licht die tijdens het examen toe.’ 
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De vakdocent bij de opleiding administratie meldt dat hij geen antwoord 

heeft op de blijvende problemen van de deelnemers met het Nederlands. 

De deelnemers verwerven wel kennis van het vak, maar de taalach-

terstand blijft hen opbreken. Hij laat een proefwerk zien over het vak 

kantoorpraktijk. Inhoudelijk gezien presteert deze deelnemer zo slecht 

nog niet. Maar wat moet hij beginnen met dit taalniveau? Iedere taalfout 

aanstrepen? Dat vindt hij frustrerend voor de deelnemer en het heeft 

volgens hem ook geen enkele zin. 

De lespraktijk van vakdocenten: taalactiviteiten in de vakles 

De lespraktijk van vakdocenten is in elf vaklessen geobserveerd. Hieron-

der worden eerst de taalactiviteiten besproken die veel aandacht krijgen 

in de geobserveerde vaklessen: ontwikkeling van de woordenschat en het 

vakgesprek. Daarbij komt ook de vraag aan bod hoe vakdocenten zich in 

deze taalactiviteiten onderscheiden van de tweede-taaldocenten. Daarna 

komt een taalactiviteit aan de orde die slechts door een vakdocent wordt 

toepast, maar interessant genoeg is om er een bespreking aan te wijden. 

Acht van de elf vakdocenten besteden in de geobserveerde lessen tijd 

aan de ontwikkeling van de woordenschat van de deelnemers: in de 

opleidingen facilitair medewerker, horeca-assistent (in twee lessen door 

twee vakdocenten), assistent-motorvoertuigentechniek, zorg & welzijn, 

winkelassistent (in twee lessen door twee vakdocenten) en algemeen bevei-

ligingsmedewerker (in een van beide geobserveerde lessen). Hun aanpak is 

anders dan die van de meeste tweede-taaldocenten in de geobserveerde 

lessen. Tweede-taaldocenten voeren woordgesprekken met de deelnemers 

(paragraaf 5.1.2). Woordgesprekken gaan over de woorden die docent 

en deelnemers tegenkomen in de vaktekst die zij onder handen hebben. 

Vakdocenten voeren geen woordgesprekken met de deelnemers. Zij pra-

ten wel over de woorden, maar leggen daarbij altijd ook vakinhoud uit. 

Dat gaat - globaal genomen - op twee manieren, die hieronder manier 

(a) en manier (b) worden genoemd. Vakdocenten die de woordenschat 

ontwikkelen volgens manier (a) zijn gevoelig voor de taalproblemen van 
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de deelnemers. Zij onderbreken hun uitleg regelmatig met het geven 

van de betekenis van woorden of controleren bij de deelnemers of zij 

de woorden kennen. Onderstaand lesfragment is gelicht uit een van de 

geobserveerde lessen van een vakdocent bij de opleiding winkelassistent 

en illustreert deze benadering van woordenschatontwikkeling. De les 

hoort bij de module “klantgericht handelen”. De docent behandelt 

een hoofdstuk uit de vaktekst over schoonmaken. De vakinhoud is 

ingewikkeld opgeschreven voor deelnemers die het vak in hun tweede 

taal moeten leren. De docent laat de deelnemers om de beurt een stukje 

hardop voorlezen. Van die voorgelezen tekst geeft hij een samenvatting 

in eigen woorden. Dat doet hij samen met de deelnemers. 

Docent: ‘Waarom moet er schoongemaakt worden? Niet allemaal tegelijk! Op 

de eerste plaats trekt het klanten aan.’

Deelnemer: ‘Het voorkomt ook derving.’

Docent: ‘Weten jullie wat derving is?’ Hij schrijft op het bord: derving = 

verlies en hij herneemt: ‘Punt 1, het trekt klanten. Punt 2 derving.’

Docent : ‘Wat gebeurt er als een product op de grond ligt dat niet wordt 

opgeruimd?’

Deelnemer: ‘De klant kan uitglijden als je het op de grond laat liggen.’

Docent: ‘Je wordt er als winkel op aangesproken. Je moet betalen als je niet 

verzekerd bent. Maar zover moet je het niet laten komen.’ Hij wacht even en 

herneemt: ‘De klant komt niet terug. En hij vertelt het tegen een ander: daar 

moet je niet naar toe gaan, want daar is het vies.’

Vervolgens vraagt hij: ‘Weten jullie wat hygiënisch is?’

Enkele deelnemers: ‘Ja.’ 

Docent: ‘Hygiënisch is schoon. Besmettingsgevaar. Je kan ziek worden. 

Groenten in een vieze winkel. Als klant ga je ze opeten, dan kan je ziek 

worden.’

Docenten die de woordenschat van de deelnemers via manier (a) ontwik-

kelen, geven de betekenis van woorden die zij - al lezend, pratend of 

werkend - tegenkomen. 
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Docenten die manier (b) gebruiken, introduceren woorden of concepten 

die zij nodig hebben om specifi eke betekenisaspecten te benadrukken. 

Docenten die manier (a) toepassen, onderbreken hun uitleg van de 

vakinhoud om de betekenis van een woord te geven. Docenten die 

manier (b) toepassen doen dat ook, maar de uitleg van de woorden in hun 

les gebruiken ze om de vakinhoud uit te leggen. Zo wordt de uitleg van 

een woord of een concept een integraal onderdeel van de uitleg van de 

vakinhoud. Onderstaand lesfragment uit de geobserveerde vakles bij zorg 

& welzijn illustreert deze benadering van de woordenschatontwikkeling. 

De les hoort bij de handelingssituatie begeleiden bij activiteiten. Het gesprek 

komt op het zorgplan en de lijst “activiteiten van het dagelijks leven 

(ADL)” in het zorgplan. 

De docent schrijft op het bord ‘ADL lijst’ en geeft een deelnemer een beurt.

Docent: ‘Wat is ADL?’

Deelnemer: ‘Activiteiten.’

Docent schrijft op het bord: ‘activiteiten’ en geeft de beurt door aan een andere 

deelnemer.

Docent: ‘Noem een voorbeeld.’

Deelnemer: ‘Zwemmen.’

Docent: ‘Doe je dat dagelijks?’

Een aantal deelnemers sommen op: ‘eten’, ‘douchen’, ‘sporten’, ‘bewegen’ .

Docent: ‘Als je mensen helpt met ADL doe je alles wat je ‘s ochtends zelf hebt 

gedaan.’ 

Ze schrijft op het bord, achter ‘activiteiten’ , ‘van het dagelijks leven’.

Vervolgens gaat ze inventariseren bij de deelnemers.

Deelnemer: ‘Tanden poetsen’ 

Deelnemer: ‘Haar wassen en drogen. Hoe heet dat apparaat.’ 

Docent: ‘Doe je dat elke dag?’

Deelnemer: ‘Niet elke dag.’

Docent: ‘Alles wat hoort bij het dagelijks leven. Wat bij mannen?’

Deelnemer: ‘Scheren.’
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Het introduceren van woorden om vakinhoud uit te leggen beperkt zich 

in deze les niet tot vakterminologie. In onderstaande passage ontwikkelt 

de vakdocent het begrip “ervaringen” in gesprek met de deelnemers. 

Een deelnemer leest hardop een stukje tekst voor over uitstapjes met kinderen. 

Docent: ‘Wat zijn ervaringen?’

Deelnemer: ‘Ik ga met kinderen naar de winkel.’

Docent: ‘Wat zijn de ervaringen?’

Deelnemer: ‘Lopen met de kinderen, ze kunnen niet…’

Docent: ‘Kan een ander helpen?’

Andere deelnemer: ‘Ik heb ervaring om voor kinderen te zorgen.’

Docent schrijft deze zin op het bord en vraagt: ‘Wordt dat hier bedoeld?’

Deelnemer: ‘Leren.’

Docent zoekt zelf naar de geschikte woorden: ‘Ervaringen zijn…’ Vervolgens 

vraagt ze : ‘Herinneren jullie je nog de videofi lm? Ze gingen naar de markt.’

Deelnemer : ‘Zelf betalen…’

Andere deelnemer: ‘Op de televisie gezien. Een moeilijk meisje, hij wil alles 

pakken. Laat maar pakken. Moet leren, stap voor stap.

Docent schrijft op het bord: ‘Kinderen doen ervaringen op door een uitstapje.’

Uit tabel 5.2.1-2 blijkt dat de meeste vakdocenten met de woordenschat 

van de deelnemers bezig zijn en dat drie van de elf docenten beide 

varianten toepassen. Omdat de geobserveerde vakdocenten de woorden 

altijd combineren met de uitleg van vakinhoud, kon de tijd die zij aan 

woordenschatontwikkeling sec besteden niet gekwantifi ceerd worden. 

Tabel 5.2.1-2   Woordenschat(ontwikkeling) manier (a) en (b) in de vaklessen*

 ad-

min

bev 

(1)

bev 

(2)

elek fac-

tair

ha 

(1)

ha 

(2)

hor 

(1)

hor 

(2)

mo-

torv

z & 

w

Woordenschat manier 

(a)

x x x x x x

Woordenschat manier 

(b)

 x  x x x  x

* admin= administratieve beroepen, bev=algemeen beveiligingsmedewerker, elek=assistent-
elektrotechniek, factair=facilitair medewerker, ha=winkelassistent, hor=horeca-assistent, 
motorv=assistent-motorvoertuigentechniek, z & w=zorg en welzijn. Het nummer tussen 
haakjes verwijst naar de eerste of de tweede geobserveerde les van de betreff ende opleiding
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Ook in het gebruik van het vakgesprek in hun lessen onderscheiden 

vakdocenten zich van de tweede-taaldocenten. Laatstgenoemden gebrui-

ken vakgesprekken als een werkwijze om deelnemers te leren over hun vak 

te praten. Eerstgenoemden gebruiken vakgesprekken als werkwijze om 

vakinhoud aan de deelnemers over te dragen. De vakdocenten in de ge-

observeerde lessen voegen naar aanleiding van het vakgesprek vakinhoud 

toe. Zij corrigeren de deelnemers inhoudelijk als zij fouten maken in hun 

bijdrage aan het gesprek. Zij ronden het vakgesprek af met een duidelijke 

conclusie. Vakdocenten gebruiken het vakgesprek ook om - in gesprek 

met de deelnemers - woorden en concepten te ontwikkelen. De meeste 

tweede-taaldocenten in de geobserveerde lessen doen dat allemaal niet.

Ter illustratie een voorbeeld uit een van de geobserveerde lessen bij de 

opleiding horeca-assistent. Deelnemers krijgen de opdracht om met de zes 

P’s een bedrijfsformule op te stellen voor een denkbeeldig eigen bedrijf. 

Hoe zouden ze dat eigen bedrijf willen inrichten? Ze hebben eerst - ieder 

voor zich - iets op papier gezet. Daarna volgt het vakgesprek. De docent 

stuurt het gesprek via de vragen die hij stelt, hij voegt vakinhoud toe en 

geeft zijn eigen mening. 

Docent vraagt aan een deelnemer: ‘Begin maar, welke P’s heb je gezien?’

Deelnemer 1: ‘Ik heb gekozen voor een restaurantbedrijf. De zes P’s zijn 

belangrijk.’

Docent: ‘Eerst de plaats. Waar staat het?’

Deelnemer 2: ‘Waar wil je het?’

Deelnemer 1: ‘In het centrum, bij het winkelcentrum. Presentatie, hoe is de 

presentatie van een bedrijf. Gordijnen. Prijs. Niet zo duur.’

Docent: ‘Hoe kom je aan de prijs?’

Deelnemer 1: ‘Ik moet personeel betalen. Huur. Belasting.’

Docent: ‘Je vergeet iets. Ik wil ook verdienen. Ik ben in dienst van mijn eigen 

bedrijf. Jij moet ook salaris hebben. Wat is je netto kostprijs. Je moet bepalen 

hoeveel je wilt afzetten, verkopen. Als je 200 koppen soep denkt te kunnen 

verkopen, wat moet dan je winstmarge zijn.’

(...)
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Deelnemer 3: ‘Ik wil een kunstcafé.’

Docent: ‘Wil je kunst exporteren?’

(Docent en deelnemers lachen, ze kunnen niet op het juiste woord komen en 

kijken vragend richting observator. Die zegt: ‘exposeren.’)

Docent: ‘Wat zijn je zes P’s?’

Deelnemer 3: ‘Personeel, jonge vrouwen.’

Docent: ‘Waarom jong personeel? Vanwege de uitstraling? Hoe ze zich 

gedragen? Hoe ze zich kleden?’

Deelnemer 3: ‘Financieel.’

Docent: ‘Er is een standaard CAO, maar mensen die goed functioneren 

probeer je hoger te waarderen. Ik vind het geen goede instelling.’

Deelnemer 4: ‘Ze moeten weten welke schilderijen er zijn.’

Uit tabel 5.2.1-3 blijkt dat de meeste vakdocenten in de geobserveerde 

lessen vakgesprekken voeren met de deelnemers. Ook hier is de tijd die 

zij aan het vakgesprek sec besteden niet gekwantifi ceerd, omdat de ge-

observeerde vakdocenten het vakgesprek - dat wil zeggen de dialoog met 

een of meer deelnemers - altijd koppelen aan de uitleg van vakinhoud. 

Tabel 5.2.1-3  Vakgesprek in de vakles

ad-

min

bev 

(1)

bev 

(2)

elek fac-

tair

ha 

(1)

ha 

(2)

hor 

(1)

hor 

(2)

mo-

torv

z & 

w

Vakgesprekken x x  x x x x x x x

Woordenschatontwikkeling en het vakgesprek zijn taalactiviteiten die het 

meest voorkomen in de geobserveerde lessen. Een van de geobserveerde 

vakdocenten heeft nog een andere taalactiviteit laten zien die interessant 

genoeg is om kort te bespreken. Het is een vakdocent bij de opleiding 

assistent-motorvoertuigentechniek. Hij doet in het praktijklokaal de han-

delingen voor die de deelnemers moeten leren beheersen en daarbij zegt 

hij steeds wat hij doet: hij ondertitelt zijn handelingen als het ware. De 

deelnemers krijgen, terwijl zij de handelingen leren, de bijbehorende taal 

aangereikt. De betreff ende vakles vindt plaats in en rondom een spuit-

cabine. De deelnemers leren hoe zij de fi lters in de spuitcabine moeten 
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vervangen. Onderstaande fragmenten illustreren deze taalactiviteit. 

Docent: ‘Jullie hebben nog geen fi lters vervangen. Dat gaan we doen’. 

Deelnemers en docent lopen naar de spuitcabine. Docent wijst op de fi lters in 

de vloer en zegt: ‘Ze zijn allemaal niet zo vuil. Welke is schoon, welke is vuil?’ 

Hij haalt een rooster weg en wijst: ‘Deze zit dicht. Open fi lters zijn schoon. 

Dichte fi lters zijn vuil. Jullie snappen open en dicht?’ De docent gaat vervol-

gens uitleggen, waarom de fi lters in het midden van de cabine nog schoon zijn. 

‘De lucht gaat hier langs, gaat hier weg. Langs de zijkant van de auto. 

Hoe breed is jouw auto? Een meter breed? Hoe wordt de lucht aangevoerd? 

De lucht komt van boven.’ Wijst. ‘Wordt afgevoerd aan de onderkant. 

Hoe gaat dat? Met een slang??? Met een grote motor!!!’ Docent en deelnemers 

lopen de spuitcabine uit. De docent laat de deelnemers de motor zien waarmee 

de lucht in de spuitcabine wordt aangevoerd en afgevoerd. 

(…)

De deelnemers moeten zich omkleden. Twee deelnemers zijn klaar. 

De docent is inmiddels ook in vol ornaat. Hij loopt met de twee deelnemers 

de spuitcabine in. Hij haalt een rooster + fi lter weg en wijst op de breekbare 

bodem van de spuitcabine. 

Docent: ‘Hier nooit op gaan staan. Verstaan??? Dan donder je naar beneden. 

Met z’n tweeën een plaat.’ 

De twee deelnemers halen samen de roosters weg. De docent helpt en 

doet voor. 

Docent: ‘Het vuile fi lter moet je oprollen. Leg daar maar neer. Leg maar 

op de grond.’

Docent knipt de rol met nieuwe fi lters open. 

Docent: ‘Welke kant moet boven? Deze… Waarom? ‘ Hij wijst: ‘Deze kant is 

dichter, deze is open… Flink aanduwen. Hoe moet je het rooster vasthouden? 

Niet zo… maar zo… Prima! ‘

“Ondertitelen” van de eigen handelingen is een taalactiviteit van vakdo-

centen die bij uitstek geschikt is voor lessen aan tweede-taalleerders. 
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Resultaten

Wat betreft onderzoeksvraag 3 - zijn tweede-taalactiviteiten onderdeel 

van de vaklessen? - zijn samenvattend de volgende resultaten gevonden. 

Uit de enquête komt woordenschatontwikkeling naar voren als een 

belangrijke lesactiviteit waarvan vakdocenten zeggen dat ze er vaak en 

systematisch aandacht aan besteden. Deze aandacht voor de woorden-

schat is ook in de meeste geobserveerde vaklessen geconstateerd. Dat gaat 

op twee manieren. Volgens manier (a) geven de vakdocenten de betekenis 

van de woorden waarvan zij denken dat deelnemers ze niet kennen. 

Deze docenten geven blijk van gevoeligheid voor de taalproblemen van 

de deelnemers en bereiken dat de deelnemers hun uitleg of de vaktekst 

kunnen volgen. Voor de deelnemers vervullen zij de functie die een 

woordenboek heeft. Woordenschatontwikkeling, zoals bedoeld in een 

van de didactische kenmerken van geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs (paragraaf 3.2.2) vraagt meer van de docenten dan 

de woordenboekfunctie. Volgens manier (b) is dit didactisch kenmerk 

wel herkenbaar, want de vakdocenten praten met de deelnemers over 

betekenissen of betekenisaspecten van woorden of begrippen, terwijl 

zij vakinhoud uitleggen. Toen vakdocenten in de interviews naar hun 

taalactiviteiten werd gevraagd, noemden zij vooral de aandacht voor de 

woordenschat. In de enquête is de plaats van vakgesprekken in de les 

van de docenten niet expliciet aan bod gekomen. Maar omdat bijna alle 

vakdocenten van W&O vakinhoud uitleggen of voordoen in gesprek met 

de deelnemers, kan worden verondersteld dat vakgesprekken in hun 

lessen meestal een belangrijke taalactiviteit zijn. De talige ondersteuning 

die vakdocenten verondersteld worden te geven (didactisch kenmerk, zie 

paragraaf 3.2.2) spitst zich toe op het spreken. De geobserveerde vakles-

sen zonder vakgesprekken (bij de opleiding assistent-elektrotechniek en 

administratie) kunnen als uitzondering op de regel worden beschouwd. 

De gegevens die met de drie onderzoeksinstrumenten zijn verzameld 

zijn indicatief, maar versterken elkaar omdat ze eenduidig zijn. Op basis 

hiervan wordt de conclusie getrokken dat taalactiviteiten vaak onderdeel 

van de vaklessen van W&O zijn. Evenals bij de tweede-taaldocenten zijn 

Proefschrift_1210.indd   160Proefschrift_1210.indd   160 22-10-2007   15:02:5822-10-2007   15:02:58



161Hoofdstuk  5

aandacht voor woordenschat en vakgesprekken de belangrijkste taalacti-

viteiten. Vakdocenten behandelen vaktermen meestal in de context van 

de uitleg van de vakinhoud. Vakdocenten voeren geen woordgesprekken 

met de deelnemers, zoals tweede-taaldocenten doen. Bij tweede-taal-

docenten gaat het bij de vakgesprekken vooral om het leren praten over 

het vak. Vakdocenten gebruiken het vakgesprek om lesinhoud uit te 

leggen, voegen vakinhoud toe, onderbreken met correcties en sluiten het 

vakgesprek af met conclusies of een samenvatting. Tweede-taaldocenten 

hebben in het vakgesprek vooral een stimulerende rol en geven meestal 

geen terugkoppeling op de inhoud. 

De volgende punten vragen om nadere aandacht. De woordenschatont-

wikkeling en de vakgesprekken in de lessen van vakdocenten en tweede-

taaldocenten komen terug in de paragrafen 5.3 en 5.4. In deze paragrafen 

wordt belicht hoe woordenschatontwikkeling en vakgesprekken tot stand 

komen in interactie (5.3) en in een praktische en concrete lessituatie (5.4). 

“Ondertitelen” van handelingen is een taalactiviteit, die in slechts één ge-

observeerde les is gezien. Het is aannemelijk dat deze taalactiviteit die bij 

uitstek geschikt is voor tweede-taalleerders, helaas weinig in het geïnte-

greerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs van W&O wordt toegepast. 

Ook op deze taalactiviteit wordt nog teruggekomen in paragraaf 5.4.  

5.2.2  Eisen van het vak aan de beheersing van de 

Nederlandse taal 

In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd die betrekking 

hebben op onderzoeksvraag 4: Verschillen de vakken in de eisen die aan 

taalbeheersing worden gesteld? Sommige beroepen stellen vanwege het 

talige karakter van de beroepsvaardigheden hogere eisen aan het beheer-

sen van het Nederlands dan andere beroepen. Deze beroepen werpen 

dan ook extra drempels op voor deelnemers die deze vaardigheden in een 

tweede taal moeten leren. In deze paragraaf komt aan de orde in welke 

programma’s vakdocenten de Nederlandse taal als een van de beroeps-

vaardigheden beschouwen die de deelnemers moeten leren beheersen. 
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Docenten over taal als onderdeel van het vak 

Als docenten praten over taal als beroepsvaardigheid, noemen zij vooral 

de eisen die het vak stelt aan de communicatieve vaardigheden van de 

deelnemers. De vakdocent van de opleiding sociale dienstverlening meldt 

dat sociale dienstverleners heel mondig moeten zijn. Telefoneren naar 

instanties zoals de sociale dienst en de woningbouwverenigingen en het 

contact met de cliënten vraagt veel van de taalvaardigheid van de deel-

nemers. Ook in de beroepen op de lagere MBO-niveaus worden eisen 

gesteld aan de communicatieve vaardigheden van de deelnemers. Een 

tweede-taaldocent meldt dat deelnemers die de opleiding winkelassistent 

volgen, sociaal vaardig en assertief moeten zijn en zich moeten kunnen 

presenteren. Een vakdocent van de opleiding facilitair medewerker stelt dat 

deelnemers op hun stageplek vooral vriendelijk en beleefd moeten zijn: 

‘Al dat andere (voedingsleer, warenkennis) hoeft eigenlijk niet.’ De zorg & 

welzijn branche vraagt dat deelnemers in teamverband kunnen werken. 

Een tweede-taaldocent bij de opleiding administratie meldt dat vakdocen-

ten verwachten dat de deelnemers in haar lessen “de basis van het Neder-

lands” leren. Daarmee bedoelen de vakdocenten het formele taalgebruik, 

correct toepassen van grammaticale regels en foutloos spellen. Van secre-

tarieel medewerkers wordt zeker verwacht dat het Nederlands taalgebruik 

correct is, maar ook bij andere opleidingen leven deze verwachtingen 

soms bij vakdocenten. Dan leggen zij de verantwoordelijkheid hiervoor 

bij de tweede-taaldocent neer. De reactie van de tweede-taaldocent 

daarop luidt als volgt: ‘Dat beeld over “de basis van het Nederlands” 

komt overeen met het vak “Nederlands” op de beroepsopleidingen en 

is iets anders dan tweede-taalonderwijs. Ik ben veel bezig met spelling 

en grammatica, maar zie de deelnemers nauwelijks vorderingen maken. 

Bepaalde fouten zijn er bij hen ingeslepen.’ 

De lespraktijk van vakdocenten: taal als vak

In twee van de elf geobserveerde vaklessen - bij administratie en bij 

algemeen beveiligingsmedewerker - is het vak communicatie een onderdeel 

van het curriculum van de vakopleiding. Met andere woorden: de com-
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municatieve vaardigheden die de deelnemers leren, horen bij het leren van 

het vak. Er gelden vrij strikte regels die deelnemers moeten leren toepas-

sen. Een baliemedewerker kan maar op één manier een klachtengesprek 

voeren of een memo schrijven. Het fragment dat hieronder ter illustratie 

uit de geobserveerde les bij beveiliging is gelicht, gaat over zakelijk 

telefoneren. Deelnemers oefenen aan de hand van casuïstiek. De docente 

opent de les met het bespreken van een van de casussen. Zij gebruikt 

deze casus als kapstok om nog wat uitleg over het zakelijk telefoneren 

te geven. Daarbij stimuleert ze de deelnemers om hun kennis over het 

zakelijk telefoneren te verwoorden en ontstaat er dus een vakgesprek, 

waarin de docente corrigeert op inhoud èn op vorm.

Docent: ‘Wat doe je als iemand vraagt naar het 06-nummer van mijnheer 

Groen?’

Deelnemer: ‘Mag niet.’

Docent: ‘Hoe zeg je dat?’

Deelnemer 1: ‘Dat is privénummer kan ik niet geven.’

Deelnemer 2: ‘Ik ga bellen, mijnheer Groen u terugbellen.’

Deelnemer 3: ‘Vragen of je het kan krijgen.’

Docent: ‘Als iemand een zakelijk 06-nummer heeft, kun je meestal naar dat 

06-nummer doorverbinden. Als je het wel mag geven, bij sommige bedrijven 

mag dat wel, dan weet je dat. Maar voor nu en straks voor het examen: je mag 

geen 06-nummer geven. Wat zeg je dan, als je het 06-nummer van mijnheer  

Groen niet mag geven?’

Deelnemer: ‘Terugbellen.’

Docent: ‘Mag ik uw telefoonnummer, dan vraag ik of mijnheer Groen u 

terugbelt’. 
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Waar communicatieve vaardigheid als apart vak op het lesrooster staat, 

moeten deelnemers zich een aantal nauw omschreven regels eigen maken. 

Hierin verschillen vakdocenten van tweede-taaldocenten. Voor laatstge-

noemden zijn bij het leren communiceren het functionele aspect (komt de 

boodschap over) en het opdoen van taalervaring als zodanig belangrijker 

dan het naleven van regels die horen bij het uitoefenen van een vak, 

bijvoorbeeld receptionist of gastheer/gastvrouw. 

Resultaten

Uit het onderzoek zijn geen aanwijzingen gekomen voor verschillen 

tussen de vakken in de eisen die aan taalbeheersing worden gesteld. In 

de interviews is aan vakdocenten gevraagd of taal in hun vakgebied een 

beroepsvaardigheid is. Dat zou verschillen in eisen aan taalbeheersing 

met zich mee kunnen brengen. De docenten noemden “communicatie” 

een beroepsvaardigheid en duidden daarbij vooral op werknemersvaardig-

heden die talig van karakter zijn, zoals mensen vriendelijk te woord staan 

of in teamverband werken. Er zijn geen aanwijzingen dat programma’s 

van vakdocenten verschillen in de eisen die aan deze werknemersvaardig-

heden worden gesteld. Waar “communicatie” als vak op het rooster staat, 

bleek dit tijdens lesobservaties een beroepsvaardigheid te zijn met nauw 

omschreven regels die het domein is van vakdocenten. 

 

5.3 Stimuleren tot actief taalgebruik 

Het taaldidactisch uitgangspunt van Krashen - dat input voor tweede-

taallessen begrijpelijk en relevant moet zijn - is gecompleteerd door 

Swain. Zij heeft laten zien dat tweede-taalleerders geprikkeld moeten 

worden om input te verwerken en vervolgens weer te verwoorden in de 

eigen output. Op die manier ontstaan er interactie-situaties in de les, 

gaan deelnemers steeds meer taal produceren en kunnen zij terugkoppe-

ling krijgen op grammaticale correctheid en inhoudelijke adequaatheid. 

Dat is niet alleen een zorg voor de tweede-taaldocent: het stimuleren 

van de interactie is ook een van de pijlers van het taalgericht vakonderwijs 

(paragraaf 2.4). 
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Deze paragraaf geeft de resultaten die betrekking hebben op onderzoeks-

vraag 5: Stimuleren tweede-taaldocenten en vakdocenten de deelnemers 

tot actief taalgebruik? Daarbij wordt nagegaan of er sprake is van 

interactie tussen docent en deelnemers en deelnemers onderling en of de 

deelnemers terugkoppeling krijgen. Verschillen tussen tweede-taaldocen-

ten en vakdocenten zijn ook bij onderzoeksvraag 5 punt van aandacht. 

Docenten over actief taalgebruik 

Op de onderzoeksvraag over het stimuleren tot actief taalgebruik hebben 

twee enquêtestellingen betrekking. Een stelling gaat over opdrachten 

die docenten geven om het actief taalgebruik te stimuleren. De andere 

stelling betreft opdrachten tot samenwerken. Samenwerken impliceert 

dat de deelnemers de taal actief gaan gebruiken. 

Uit tabel 5.3-1 blijkt dat tweede-taaldocenten gemiddeld vrij hoog scoren 

op de frequentievariabele en de belangvariabele van de eerste stelling, over 

opdrachten tot actief taalgebruik. De correlatie tussen de scores op de 

beide variabelen is signifi cant en sterk: de posities die tweede-taaldocen-

ten hebben gekozen op de vijfpuntsschaal van de frequentievariabele en de 

belangvariabele hangen dus met elkaar samen. Ook de gemiddelde scores 

op de tweede stelling, over opdrachten tot samenwerking, zijn vrij hoog 

voor de beide variabelen en ook hier is er samenhang tussen de scores op 

frequentie en belang: de correlatie is signifi cant en middelmatig hoog. 

Tabel 5.3-1   Actief taalgebruik, frequentie en belang, volgens tweede-taaldocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik geef de deelnemers 

opdrachten waarmee zij 

worden gestimuleerd de taal 

actief te gebruiken.

3.68 (.82)

19

4.28 (.57)

18

.620

18

.000

Ik geef deelnemers opdrachten 

waarin zij met elkaar moeten 

samenwerken.

3.32 (.95)

19

4.06 (.54)

18

.407

18

.005

Tabel 5.3-2 laat zien dat ook vakdocenten gemiddeld vrij hoog scoren op 

beide variabelen van de stelling over opdrachten die tot actief taalgebruik 

stimuleren en ook hier is er samenhang tussen de scores op frequentie en 
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belang. Op de stelling over opdracht tot samenwerken scoren vakdocen-

ten op de frequentie variabele signifi cant lager dan op de stelling over de 

opdracht tot actief taalgebruik (t = 3.069, df = 48, p = .004): vakdocenten 

zeggen dat zij minder opdrachten tot samenwerken geven dan dat zij 

opdrachten geven waarmee deelnemers tot actief taalgebruik worden 

gestimuleerd. De scores op frequentie en belang van de stelling over 

samenwerken hangen samen: de correlatie is signifi cant en middelmatig 

hoog. 

Tussen tweede-taaldocenten en vakdocenten zijn geen signifi cante 

verschillen gevonden wat betreft hun gemiddelde scores op de stellingen 

in tabel 5.3-1 en 5.3-2. 

Tabel 5.3-2   Actief taalgebruik, frequentie en belang, volgens vakdocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik geef de deelnemers 

opdrachten waarmee zij 

worden gestimuleerd de taal 

actief te gebruiken.

3.49(1.23)

49

4.14(.70)

49

.757

42

.000

Ik geef deelnemers opdrachten 

waarin zij met elkaar moeten 

samenwerken.

2.86(.97)

49

3.86(.68)

43

.470

42

.000

In de interviews is aan de docenten gevraagd welke aanknopingspunten 

zij zien voor het stimuleren van de deelnemers tot actief taalgebruik. De 

reacties in de interviews verschillen. Bij de opleidingen sociale dienst-

verlening en administratie klagen docenten over gebrek aan tijd en over 

onduidelijke prioriteiten. Een vakdocent bij de opleiding sociale dienst-

verlening vindt dat de deelnemers inhoudelijk heel goed zijn, maar dat 

zij onvoldoende leren om te praten. Zij zijn onzeker en komen aarzelend 

over. Dat breekt hen op bij het solliciteren, maar ook bij het uitoefenen 

van hun vak. Deze vakdocent vindt dat het programma vol is en dat zij 

zelf onvoldoende toekomt aan het trainen van de taalvaardigheid. Een 

tweede-taaldocent merkt op dat het vakonderwijs bij deze opleiding hoge 

eisen stelt aan de taalvaardigheid van de deelnemers, dat er weinig tijd is 

en dat prioriteiten niet altijd helder zijn. Een vakdocent bij de opleiding 

administratie meldt dat hij geen tijd heeft om te oefenen met mondelinge 
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taalvaardigheden. Deelnemers krijgen de helft van het aantal uren dat 

de reguliere groepen krijgen, terwijl de taalproblemen veel groter zijn. 

Docenten bij de opleidingen algemeen beveiligingsmedewerker, zorg & 

welzijn en winkelassistent schetsen een ander beeld. Een vakdocent van 

eerstgenoemde opleiding meldt dat zij de deelnemers laat uitleggen hoe 

de praktijk er uitziet en hoe wetten en regels in het beveiligingsvak 

worden toegepast. Zij laat de deelnemers voorbeelden nadoen via rol-

lenspelen. Verder wisselen deelnemers ervaringen uit over beschikbare 

banen, over solliciteren en over afwijzingen bij sollicitaties. Een tweede-

taaldocent meldt dat thema’s uit het werkgebied zorg en welzijn stof 

bieden voor kringgesprekken in de klas. Een andere tweede-taaldocent 

geeft aan dat opdrachten die de deelnemers voor beroepspraktijkvorming 

krijgen, aanknopingspunten bieden om sociale vaardigheden te oefenen. 

Een tweede-taaldocent bij de opleiding winkelassistent vertelt hoe zij de 

aandacht heeft verschoven. Zij legde eerst het accent op niveauverhoging 

van de deelnemers op alle taalvaardigheden. Ze is meer aan spreken en 

luisteren gaan doen en minder aan lezen en schrijven, toen ze van de 

vakdocent hoorde dat de deelnemers over te weinig sociale vaardigheden 

beschikken om in hun vak succesvol te kunnen zijn.

De lespraktijk van docenten: actief taalgebruik in de les 

Lesobservaties laten zien of de docenten de deelnemers daadwerkelijk tot 

actief taalgebruik stimuleren. In de bespreking hiervan moeten frontale 

lesactiviteiten onderscheiden worden van lesactiviteiten, waarbij de 

deelnemers in groepjes zijn opgedeeld. Bij frontale lesactiviteiten kan het 

gesprek slechts tussen de docent en enkele deelnemers of tussen enkele 

deelnemers onderling gaan. Bij lesactiviteiten in subgroepen krijgen 

meer deelnemers de kans de taal actief te gebruiken. De onderstaande 

bespreking van het aanzetten tot actief taalgebruik spitst zich toe op 

taalactiviteiten die in eerdere paragrafen aan de orde kwamen - woor-

denschatontwikkeling en vakgesprek - en op verschillen tussen tweede-

taaldocenten en vakdocenten.

Proefschrift_1210.indd   167Proefschrift_1210.indd   167 22-10-2007   15:03:0322-10-2007   15:03:03



168 De praktijk van geïntegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs 

Hoofdstuk  5

Tweede-taaldocent voor de klas

Tweede-taaldocenten pakken de woordenschatontwikkeling aan via het 

woordgesprek (zie paragraaf 5.1.2). Een woordgesprek is een gesprek dat 

de docenten met de deelnemers voeren over woorden die zij tegenkomen 

bij het doorlezen van een vaktekst. Dit woordgesprek heeft vaak het 

volgende patroon. De docent stelt de vraag aan de hele klas: ‘Welke 

woorden zie je…?’, ‘Wat betekent…?’ ‘Wat bedoelen ze met…?’ of ‘Geef 

een voorbeeld van…’. Twee of drie deelnemers geven - min of meer 

tegelijkertijd - antwoord. De docent reageert op wat haar zoal ter ore 

komt. Wat zij hoort, herhaalt zij luid en duidelijk in correcte vorm en 

uitspraak. Soms gebruikt zij het bord. Soms vult zij de deelnemers aan, 

met andere voorbeelden of andere betekenissen. De tweede-taaldocent bij 

de opleiding facilitair medewerker bijvoorbeeld begint de les (over etiketten 

lezen) met het herhalen van woorden, die zij eerder heeft behandeld aan 

de hand van de etiketwijzer van het Bureau voor de Voeding. Voor het 

herhalen van de woorden gebruikt zij andere teksten: verpakkingen die 

de deelnemers zelf hebben meegebracht. Zij vraagt: ‘Dit zijn weer andere 

etiketten dan schoonmaak. Wat staat er anders op?’ De deelnemers 

gaan de woorden voorlezen die op deze verpakkingen staan. De docent 

herhaalt, corrigeert uitspraak en geeft betekenissen. Na enige tijd staat 

het volgende rijtje op het bord: voedingsstof, vitamine, houdbaarheid, 

voedingswaarde, ingrediënten, algemene bereidingswijze. Deze tweede-

taaldocent activeert de voorkennis van de deelnemers door hen eigen 

materialen te laten inbrengen (verpakkingen). Zij nodigt de klas uit tot 

actief taalgebruik. Het eff ect daarvan is echter beperkt, omdat zij zich 

steeds tot de hele klas richt en steeds dezelfde deelnemers meedoen. Ook 

bij het geven van terugkoppeling richt de docent zich tot de hele klas. 

De deelnemers krijgen zo de woorden in correcte vorm aangeboden, 

maar zij krijgen niet de kans om op deze terugkoppeling te reageren. Het 

gesprek in de klas gaat verder met een vraag van de docent over een ander 

woord. Op deze manier stapelt zich - via het doornemen van de tekst 

- het ene woordgesprek op het andere en blijft de woordenschatontwik-

keling een overwegend receptief proces. 
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Het patroon van woordgesprekken is kenmerkend voor de aanpak van 

de woordenschat in de geobserveerde tweede-taallessen. Een beperkt 

aantal deelnemers reageert op de uitnodiging om actief mee te doen. 

Het merendeel van de klas laat zich niet activeren via een woordgesprek. 

De docent baseert zich bij het geven van terugkoppeling op wat zij 

hoort van de deelnemers die actief participeren. Daarbij ontstaat er geen 

dialoog tussen een docent en een deelnemer, want de docent richt zich 

niet tot een bepaalde deelnemer en geeft geen gerichte terugkoppeling 

aan die deelnemer. Zij richt zich met deze terugkoppeling tot de hele 

klas. Ook als een docent beurten geeft, leidt dit in de geobserveerde 

lessen niet tot een echte dialoog tussen docent en deelnemer, waarin 

het gesprek meerdere keren heen en weer gaat en de docent gerichte 

terugkoppeling geeft, want niet alleen de deelnemer die de beurt krijgt, 

geeft antwoord. Dat doen deelnemers die uit zichzelf veel aan het woord 

zijn ook, en vaak min of meer tegelijkertijd. Het woordgesprek eindigt 

dan met een - soms impliciete - goedkeuring of correctie door de docent, 

waarbij zij zich weer tot de hele klas richt. Soms leiden woordgesprekken 

in de geobserveerde lessen helemaal niet tot actief taalgebruik door de 

deelnemers. Dan gebruiken tweede-taaldocenten woordgesprekken alleen 

om deelnemers door een lastige tekst heen te helpen, geven ze slechts de 

betekenissen van woorden en beperken zich daarmee tot het vervullen 

van een woordenboekfunctie. Ze bereiken wel dat de deelnemers de 

vaktekst beter kunnen volgen die aan de orde is, maar dragen weinig bij 

aan woordenschatontwikkeling, receptief noch productief.

Het patroon van vakgesprekken is anders dan dat van de woordgesprek-

ken in de geobserveerde tweede-taallessen. Een vakgesprek bestrijkt 

meestal één inhoudelijk onderwerp en gaat diverse keren heen en weer, 

tussen docent en deelnemers en deelnemers onderling. Daarmee nodigt 

het vakgesprek meer dan het woordgesprek uit tot actief taalgebruik, 

al blijft het aantal deelnemers dat meedoet in de geobserveerde lessen 

beperkt, want meestal geven de tweede-taaldocenten geen beurten of ze 

doen dat slechts incidenteel. Dat betekent dat steeds dezelfde “vrijwil-

ligers” in de interactie participeren. Onderstaand voorbeeld komt uit de 
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tweede-taalles van de opleiding winkelassistent. Drie deelnemers doen mee 

en praten vooral tegen de docent. De docent leest een samenvatting voor 

van een hoofdstuk uit een vaktekst over het presenteren van producten. 

De docente vraagt: ‘Snappen jullie wat er staat?’ Vervolgens geeft ze de 

samenvatting in eigen woorden weer. Drie deelnemers haken hierop in:

‘Het moet overzichtelijk zijn.’

‘Dat je goed kan zien.’

‘Dat je een overzicht hebt.’

‘Het moet aantrekkelijk zijn.’

‘Moet passen in de winkel.’

‘Geen trouwjurk in een sportwinkel.’

Docente: ‘In een sportwinkel hebben ze geen trouwjurken.’

Deelnemers vervolgen:

‘Sieraden anders dan kleding.’

‘Bij kledingwinkel anders.’

‘Je gaat binnen winkel alles mooi presenteren. Alles apart. Binnen winkel.’

In paragraaf 5.1.2 is geconstateerd dat de tweede-taaldocenten tijdens de 

vakgesprekken vooral aangever of participant zijn en weinig feedback geven 

aan de deelnemers, op inhoud noch op vormaspecten. In zo’n niet-schoolse 

sfeer ontstaat de situatie dat het actief taalgebruik een kans krijgt, omdat 

de deelnemers vrijuit gaan praten, met de docent en met elkaar. Onder-

staand fragment komt uit de geobserveerde tweede-taalles bij de opleiding 

zorg & welzijn. Het gesprek gaat over culturele verschillen. De docent 

vertelt over een deelnemer uit een andere klas. Een patiënt riep haar met 

een commanderende vinger en zij weigerde om te komen, want ze dacht 

dat de patiënt dat deed omdat ze zwart was. De deelnemers pakken dit 

voorbeeld niet op. Ze raken met elkaar in gesprek over een ander voorbeeld 

van culturele verschillen dat een deelnemer aandraagt: samen eten.

Deelnemer: ‘Hier in Nederland moet iedereen wachten tot iedereen klaar is.’

Een andere deelnemer reageert. Ze vertelt over het gedrag van haar collega’s 
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tijdens de lunchpauze: ‘Dan wacht niet iedereen. Ze moeten weer aan het 

werk.’

Weer een andere deelnemer zegt: ‘Ze wachten tot de vergadering begint.’

De docent vervolgt: ‘Ik geloof dat je in een verzorgingshuis nooit ergens op 

mag wachten.’

Als de docent in dit voorbeeld geprobeerd had om het gesprek bij het 

onderwerp te houden dat zijzelf heeft aangedragen, zou het gesprek 

wellicht snel stokken. Deelnemers krijgen nu de kans een gesprek te 

voeren waarover zij letterlijk zelf iets te zeggen hebben en dat leidt tot 

een onderlinge dialoog. 

Vakdocent voor de klas 

In paragraaf 5.2 is gesteld dat vakdocenten, veel meer dan tweede-taal-

docenten, ingrijpen of corrigeren bij woordenschatontwikkeling en in het 

vakgesprek. Dit kan het actief taalgebruik van de deelnemers afremmen. 

De vakdocent in onderstaand voorbeeld - opleiding algemeen beveiligings-

medewerker - stelt vragen op basis van de vaktekst die de deelnemers thuis 

moesten bestuderen. Hij corrigeert de deelnemers die de stof inhoudelijk 

incorrect onder woorden brengen en legt de betekenis van woorden uit. 

Via zijn vragen en de antwoorden daarop door de deelnemers brengt hij 

nieuwe inhoud in. Hij zit veel meer boven op het gesprek dan de meeste 

tweede-taaldocenten zouden doen, omdat er maar één juist antwoord is 

en hij de deelnemers dat juiste antwoord wil ontlokken. De deelnemers 

doen hun best het juiste antwoord te geven, maar dat lukt hen niet, want 

de materie is lastig. Daardoor komt het gesprek niet goed op gang. De 

docent sluit het vakgesprek af met een door hemzelf getrokken conclusie. 

Docent: ‘Offi  cier van justitie. Waar werkt die?’

Deelnemer: ‘In de recht.’ 

Docent: ‘Het recht. Dat is het niet. Het recht is niks, de recht ook niet. Hij 

werkt bij het ministerie van justitie. Wat is de rol van de offi  cier van justitie? 

Wat doet hij met de politie?’ 
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Deelnemer: ‘Controleren.’

Docent: ‘Ja.’

Deelnemer: ‘Achter politie aan.’

De docent is niet tevreden met dit antwoord. Hij geeft de beurt door aan een 

andere deelnemer. Die komt er ook niet uit. Hij probeert iets anders: ‘Wat 

doet de politie?’

Deelnemer: ‘Voor de orde.’

Deelnemer: ‘Zorgt voor orde, veiligheid.’

Deelnemer: ‘Strafbare feiten.’

De docent geeft nu zelf het begin van een antwoord op zijn vraag: ‘Hij zegt 

niet wat ze wel en niet moeten doen. Het ligt hoger.’ 

Hij schrijft op het bord ‘verantwoordelijkheid’ en vraagt: ‘Wat betekent 

verantwoordelijkheid?’

Deelnemer: ‘Hij doet de baas.’

Docent: ‘Wat betekent het? Niet of hij het goed doet. Hij heeft eindverant-

woordelijkheid. Hoe werkt dat? 

Hij schrijft aan weerszijden van het bord : ‘O.V.J.’ en ‘politie’ en vervolgt: 

‘Processen verbaal. Waar gaan die naar toe? Naar de offi  cier van justitie. Hij 

brengt ze naar de rechter. Waarom?’ 

Deelnemer: ‘Rechter oordeelt.’

Docent: ‘Hoe heet dat?’

Deelnemer: ‘Rechtszitting.’

Deelnemer: ‘Voorgeleiding.’

Docent: ‘Nee, hij besluit of hij het naar de rechter brengt. Hoe heet dat? De 

start van een procedure.’

Het uitleggen van de vakinhoud komt in de vakles op de eerste plaats. 

De vakdocent die de woordenschat ontwikkelt die hij nodig heeft om 

vakinhoud uit te leggen, moet de rust en het geduld opbrengen om dit 

samen met de deelnemers te doen, als hij de deelnemers tot actief taalge-

bruik wil stimuleren. Bovenstaand voorbeeld laat zien dat dit hoge eisen 

stelt aan de didactische bekwaamheid van de vakdocent. Deelnemers 

strooien met termen die zij kennen uit de door hen bestudeerde tekst, 
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maar die zij nog niet volledig begrijpen (strafbare feiten, rechtszit-

ting, voorgeleiding). De vakdocent is hier in termen van Cummins’ 

Tweedimensionale Model in kwadrant D terechtgekomen (paragraaf 2.1, 

fi guur 2.1.1). De deelnemers zijn niet in staat om de stof in een voor hen 

bekende context te plaatsen en het taalgebruik in de vaktekst is cognitief 

veeleisend. Onder deze voorwaarden komt er geen vakgesprek van de 

grond. De vakdocent in de geobserveerde les van de opleiding zorg & 

welzijn ontwikkelt de woordenschat wel in gesprek met de deelnemers 

(zie daarvoor ook de geciteerde fragmenten over het begrip “ADL” en het 

begrip “ervaringen opdoen” in paragraaf 5.2.1). Onderstaand vakgesprek 

komt uit die geobserveerde les en gaat over de vraag waarom uitstapjes 

voor kinderen belangrijk zijn. De deelnemers hebben over dit onderwerp 

in duo’s vragen beantwoord. In het vakgesprek laat de docent de duo’s 

om de beurt rapporteren. Daardoor ontstaat er een situatie waarin veel 

verschillende deelnemers actief in het gesprek meedoen. Dit combineert 

de docente met het uitdiepen van de betekenissen van woorden, inhoud 

toevoegen, corrigeren en inhoud samenvatten. 

Docente: ‘Zullen we op het bord?’ Zij maakt een ronde langs de duo’s.

Deelnemer duo 1: ‘Om iets te leren.’

Docente schrijft deze zin op het bord.

Deelnemer duo 2: ‘Om te winkelen.’

Ook deze zin schrijft de docente op het bord

Deelnemer duo 3: ‘Om ervaring te geven.’

Docente: ‘Hoe zeg je dat?’

Deelnemer: ‘Om ervaring te hebben.’

Docente schrijft op het bord: ‘ervaringen opdoen’ en stelt: ‘Zo zeg je dat’

(…)

Docente kijkt nog eens kritisch naar het rijtje zinnen op het bord en ze vraagt: 

‘Winkelen, is dat goed?’

Deelnemer: ‘Is voorbeeld.’

Docent veegt de zin ‘om te winkelen’ uit en schrijft ‘(bijvoorbeeld winkelen)’ 

achter de zin ‘om iets te leren.’
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In dit voorbeeld gaan het stimuleren van actief taalgebruik en het uitleg-

gen van vakinhoud hand in hand. In de nabespreking van bovenstaande 

lesobservatie vertelde de docent dat zij, naarmate zij langer in geïnte-

greerd tweede-taal- en vakonderwijs les geeft, steeds minder lesstof in 

haar lessen is gaan stoppen. Als de docent teveel stof wil of moet behan-

delen, komt het actief taalgebruik door de deelnemers in het gedrang. 

In een geobserveerde vakles van de opleiding winkelassistent (1) neemt de 

vakdocent een bijzonder ingewikkeld onderwerp bij de kop: individua-

liteit en collectiviteit. Hij kiest ervoor - vanuit zijn gevoeligheid voor de 

taalproblemen van de deelnemers - om de vakinhoud in zo eenvoudig 

mogelijk Nederlands mondeling over te dragen. Hij onderbreekt zijn 

verhaal met het geven van betekenissen van woorden die hij zelf gebruikt 

en vervult daarmee een woordenboekfunctie binnen zijn eigen monoloog. 

De deelnemers komen in deze les nauwelijks aan het woord. De docent 

is zich ervan bewust dat hij veel stof over de deelnemers heeft uitgestort. 

Hij vraagt aan het eind van de les: ‘Jullie zijn zeker wel murw?’. Hij 

schrijft ‘murw’ op het bord en vraagt vervolgens : ‘Wat betekent murw?’ 

Een deelnemer weet dit precies en zegt lachend: ‘Jij praten, praten, mijn 

hoofd zit vol.’

Tweede-taalles in subgroepen

Werken in subgroepen schept voor de deelnemers bij uitstek de gele-

genheid om de Nederlandse taal actief te gebruiken. In zeven van de 

acht geobserveerde tweede-taallessen gaan de deelnemers enige tijd in 

subgroepen uiteen en is er sprake van vakgesprekken of communicatie-

oefeningen. De deelnemers gaan niet altijd uit zichzelf met elkaar in 

gesprek en in dat geval nemen de tweede-taaldocenten een stimulerende 

en sturende rol. Ter illustratie is hier een voorbeeld uit de geobserveerde 

les bij de opleiding assistent-elektrotechniek. In het eerste deel van de 

tweede-taalles besteedt de docent bijna alle tijd aan het uitleggen van de 

vakinhoud. In het tweede deel gaat het hem op de eerste plaats om het 

stimuleren van actief taalgebruik. De deelnemers krijgen een opdracht 

“vertel en teken”. Zij werken in duo’s. Een van beide deelnemers krijgt 
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een tekening - heel eenvoudig - van een elektrische installatie. De andere 

deelnemer moet tekenen, op basis van de instructies van de eerste, zonder 

zelf op de tekening te kijken. Het duurt enige tijd voordat de deelnemers 

snappen wat de bedoeling is, maar als het zover is gaan ze actief met de 

opdracht aan de slag. Ze controleren zelf door beide versies te vergelijken. 

Vakles in subgroepen

Deelnemers werken in zes van de elf geobserveerde vaklessen in 

subgroepen. Dat de stimulerende rol van de docent belangrijk is bij 

het aan de praat krijgen van de deelnemers blijkt uit de geobserveerde 

vakles bij de opleiding assistent-elektrotechniek. Bij deze opleiding is een 

bedrijfssimulatie ingericht. Maar zelfs een nagebootste werkvloer zet de 

deelnemers niet automatisch aan tot actief taalgebruik. De deelnemers 

werken individueel aan opdrachten. Als zij vastlopen moeten zij de 

hulp inroepen van collega-deelnemers. Beoordeling van uitgevoerde 

opdrachten vindt plaats door meer ervaren collega-deelnemers. Dit is 

een situatie waarin vakgesprekken tussen groepjes deelnemers kunnen 

ontstaan. In de geobserveerde les is hiervan echter nauwelijks sprake. 

Deelnemers raken soms wel met elkaar in gesprek, maar met voordoen 

en wijzen komen ze vaak ook een heel eind. In deze vakles wordt vooral 

gewerkt en weinig gepraat. Of de deelnemers praten in hun moedertaal. 

De docent - in de rol van chef werkplaats in de bedrijfssimulatie - zit op 

grote afstand van de deelnemers achter een balie en signaleert dit niet. 

In de andere geobserveerde vaklessen waar in subgroepen wordt gewerkt, 

pakken de vakdocenten deze stimulerende rol wel op. Soms gaan ze bij 

de subgroepjes zitten en gaan ze vakinhoud uitleggen. Daarmee trekken 

ze de actieve rol weer naar zichzelf toe. In een van de geobserveerde 

lessen (algemeen beveiligingsmedewerker) geeft de vakdocent observatie-

opdrachten. Daarmee bereikt ze dat de deelnemers naar elkaar luisteren 

en elkaar terugkoppeling geven. In deze les oefenen de deelnemers met 

zakelijk telefoneren.Tijdens het spelen ontstaan steeds vakgesprekjes 

onder de deelnemers, over hoe je iets wel of niet moet zeggen. Hieronder 

ter illustratie een fragment. 
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Deelnemer 1 : ‘Ring, ring.’

Deelnemer 2: ‘Goedemorgen met PEC BV, u spreekt met (…).’

Deelnemer 1: ‘Goedemorgen, ik heb een klacht over mijn rekening.’

Deelnemer 2 : ‘Wilt u naam herhalen?’

Deelnemer 1 gaat zijn naam spellen en vervolgt: ‘U begrijpt mijn (…). Klacht 

over rekening.’

Deelnemer 2: ‘Wilt u even wachten alstublieft.’

Een deelnemer die observeert grijpt in: ‘Jij bent boos.’

Het spel gaat door:

Deelnemer 2: ‘Wat is precies gebeurd?’

Deelnemer 1: ‘Veel geld van rekening af. Wil met mijnheer Groen praten.’

Deelnemer 2: ‘Hoe heet hij, Groen?’

Een deelnemer die observeert: ‘Je moet zeggen: wat vervelend voor u. Hij is 

boos. Je moet hem kalmeren.’

Spel vervolgt. 

Deelnemer 2: ‘Wat vervelend. Hij is hier niet, spijt me.’

Uit onderstaande tabellen blijkt in welke geobserveerde tweede-taallessen 

en vaklessen in subgroepen is gewerkt. 

Tabel 5.3-3  Werken in subgroepen tijdens de tweede-taallessen

admin bevei elek-

tro

factair handel horeca mo-

torv

z & w

Subgroepen  x  x  x  x  x x   x

Tabel 5.3-4  Werken in subgroepen tijdens de vaklessen          

ad-

min

bev 

(1)

bev 

(2)

elek fac-

tair

ha 

(1)

ha 

(2)

hor 

(1)

hor 

(2)

mo-

torv

z & 

w

Subgroepen  x  x   x      x  x  x

Resultaten 

Wat betreft onderzoeksvraag 5 -  stimuleren tweede-taaldocenten en 

vakdocenten de deelnemers tot actief taalgebruik? - zijn samenvattend 

de volgende resultaten gevonden. De resultaten van de drie onder-

zoeksinstrumenten wijzen niet eenduidig in dezelfde richting. Volgens 

de enquête zijn de docenten vrij positief over hun rol in het stimuleren 
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van deelnemers tot actief taalgebruik. In de interviews spreken de 

docenten zich niet eenduidig positief uit. Dat laatste komt overeen met 

de conclusies uit de lesobservaties. Woordgesprekken in de geobserveerde 

tweede-taallessen leiden niet tot actief taalgebruik zoals bedoeld in het 

betreff ende didactische kenmerk van geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs. Betekenisonderhandeling in de interactie met de 

deelnemers en terugkoppeling op inhoud en vorm van hun taalgebruik 

zijn daarvan immers wezenlijke bestanddelen. Hiermee is overigens niet 

gezegd dat woordgesprekken in tweede-taallessen zinloos zouden zijn. 

Deelnemers die hun woordenschat opbouwen moeten de nieuwe woorden 

opslaan in hun mentaal lexicon en het oefenen met woorden via woord-

gesprekken kan daarin zeker een rol vervullen. 

In de geobserveerde lessen benutten tweede-taaldocenten de mogelijkheid 

tot actief taalgebruik via vakgesprekken nog weinig. Dat is jammer, want 

de tweede-taalles is een ideale plek om met de deelnemers te praten 

over aan vakinhoud gelieerde onderwerpen waarin zij kunnen oefenen 

met algemene beroepstaal en die dichtbij hun ervaringswereld staan. 

Tweede-taaldocenten laten de deelnemers in deze vakgesprekken vooral 

taalervaring opdoen en zijn terughoudend met het geven van terugkop-

peling aan de deelnemers op inhoud en vorm van hun taalgebruik. In de 

vakgesprekken met de hele klas participeert een klein aantal deelnemers. 

Als tweede-taaldocenten de deelnemers in subgroepen laten praten, 

bereiken zij dat er meer deelnemers meedoen. 

Veel meer dan tweede-taaldocenten grijpen vakdocenten in tijdens de 

interactie in de vakgesprekken. En dan kan het gebeuren dat zij de 

interactie gaan domineren. In de interviews geven vakdocenten blijk 

van een spanningsverhouding tussen de intentie om actief taalgebruik 

te stimuleren en hun taak om ingewikkelde en grote hoeveelheden 

vakinhoud over te dragen. Deze spanningsverhouding wordt ook in de 

lesobservaties zichtbaar. In een van de lesobservaties was het overdragen 

van een ingewikkelde theorie via een in simpel taalgebruik gehouden 

monoloog een uiterst redmiddel, waarbij de betekenisvolle interactie 

tussen docent en deelnemers er zelfs bijna helemaal bij inschoot. Actief 
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taalgebruik is echter een must in het geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs, om woordenschat te kunnen ontwikkelen en vakinhoud 

over te kunnen dragen. 

Op basis van deze onderzoeksresultaten worden de volgende conclusies 

getrokken. Tweede-taaldocenten stimuleren deelnemers van programma’s 

van W&O meestal wel tot praten, maar tijdens de tweede-taallessen lijkt 

er nog weinig sprake van actief taalgebruik door de deelnemers waarin 

zij terugkoppeling krijgen op inhoud en vorm van hun taalgebruik. Dat 

actief taalgebruik in de vaklessen in het gedrang kan komen als de lesstof 

ingewikkeld en omvangrijk is, is zowel in de interviews als tijdens de 

lesobservaties geconstateerd. Dat kan een reden zijn waarom samenwer-

ken in subgroepen in de vaklessen minder aan bod komt dan wenselijk is 

vanuit het oogpunt van het stimuleren van actief taalgebruik.  

Vakdocenten kunnen actief taalgebruik in de vaklessen op twee manieren 

stimuleren. Zij kunnen in de interactie meer ruimte aan de deelnemers 

geven door prioriteiten te stellen en de vakinhoud daardoor beter af te 

bakenen. Zij kunnen de interactie met deelnemers ook een kans geven 

door de vakinhoud concreet en praktisch te presenteren. Het is belangrijk 

dat vakdocenten - en ook tweede-taaldocenten - in geïntegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs ingewikkelde lesstof aanpassen, door de 

lessituatie zodanig in te richten dat vakinhoud praktisch is en in cognitief 

opzicht lage eisen stelt. Hierover handelt paragraaf 5.4.

5.4 Praktische en concrete presentatie van lessen

De theorieën van Krashen en Cummins worden verknoopt in het didac-

tisch kenmerk van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

waarin wordt gesteld dat vakinhoud praktisch en concreet moet zijn. 

Voor beginnende tweede-taalleerders moeten de (taal)taken weinig 

cognitieve belasting met zich meebrengen: de lesstof moet concreet zijn. 

Deelnemers moeten ook gesteund worden door (niet-talige) informatie 

uit de context waarin zij die (taal)taken uitvoeren: de lesstof moet 

praktisch zijn. Lesstof die concreet en praktisch is, is begrijpelijk voor 
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een beginnende tweede-taalleerder en een bron voor betekenisvolle input. 

De deelnemers kunnen hun vakkennis èn hun taalvaardigheid ontwik-

kelen. Vakdocenten zouden hun lesstof moeten opbouwen van praktische 

handelingen naar vakinhoud die van het handelen geabstraheerd is: dat 

laatste gebeurt al als deelnemers hun handelingen onder woorden gaan 

brengen. De lessituatie verschuift in Cummins’ Tweedimensionale Model 

van kwadrant A (=context afhankelijk en cognitief weinig eisend) in de 

richting van kwadrant B (=context afhankelijk en cognitief veeleisend). 

Vakgesprekken dienen voor beginnende tweede-taalleerders altijd in 

een context te worden gevoerd waarin visuele steun aanwezig is: in het 

vaklokaal, aan de hand van materialen, plaatjes of video’s. Daarna kan 

die visuele steun achterwege blijven, maar moet de vakinhoud wel zo 

concreet mogelijk worden gehouden. Dat kan bijvoorbeeld door in de 

lessen uit te gaan van kennis en ervaringen die deelnemers verwoorden of 

voorbeelden die de vakdocent of de deelnemers geven. Stage-ervaringen 

van deelnemers zijn een ideale bron voor zowel tweede-taaldocenten als 

vakdocenten om vakkennis op te bouwen èn te verwoorden. 

5.4.1 Presentatie van de lesstof 

Deze paragraaf bevat de resultaten die betrekking hebben op onder-

zoeksvraag 6: Presenteren tweede-taaldocenten en vakdocenten de 

vakinhoud praktisch en concreet? Er is onderzocht of tweede-taaldo-

centen de praktische en concrete vakinhoud als input voor hun lessen 

gebruiken en of vakdocenten hun lessen praktisch inrichten en vakinhoud 

concreet maken. Hoe tweede-taaldocenten en vakdocenten van elkaar 

verschillen in het concreet en praktisch presenteren van de lesstof, is 

daarbij aandachtspunt. 

Docenten over praktische en concrete presentatie van de lesstof

Aan vakdocenten en tweede-taaldocenten zijn vijf enquêtestellingen 

voorgelegd over de concrete en praktische presentatie van hun lesstof. 

Een van de stellingen gaat over het gebruik van het vaklokaal. Tweede-

taaldocenten die hun lessen in een vaklokaal geven, kunnen gebruik 
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maken van de fysieke aanwezigheid van het vakgebied. Dit is ook voor 

vakdocenten een argument om lessen in een vaklokaal te geven, uiteraard 

naast de mogelijkheid die een vaklokaal biedt om praktisch te oefenen. 

Tabel 5.4.1-1 laat zien dat tweede-taaldocenten de mogelijkheden van een 

vaklokaal weinig benutten. De lage scores op de frequentievariabele van 

deze stelling over het vaklokaal correleren niet signifi cant met de scores 

op de belangvariabele (tau-c =.370, p =.088). Tweede-taaldocenten laten 

zich bij het gebruik van het vaklokaal kennelijk niet of minder leiden 

door het belang dat ze eraan hechten. 

Tabel 5.4.1-1    Lessen in een vaklokaal, frequentie en belang, volgens tweede-taaldocenten          

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik haal de beroepspraktijk in 

mijn lessen door les te geven in 

een vaklokaal.

1.21 (.63)

19

3.44 (1.04)

18

.370

18

.088

De scores van de vakdocenten (zie tabel 5.4.1-2) zijn op de frequentievari-

abele signifi cant hoger dan die van de tweede-taaldocenten. Dit betekent 

dat vakdocenten zeggen meer van een vaklokaal gebruik te maken dan 

dat tweede-taaldocenten zeggen dit te doen (t = 3.716, df = 65, p < .001). 

Bij vakdocenten is er ook een samenhang tussen de scores op frequentie 

en belang van de stelling over het gebruik van het vaklokaal: de correlatie 

is signifi cant en sterk. 

Tabel 5.4.1-2  Lessen in een vaklokaal, frequentie en belang, volgens vakdocenten      

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik geef mijn lessen in een 

vaklokaal.

2.89 (1.88)

48

3.95 (1.06)

39

.515

39

.000

Tabel 5.4.1-3 bevat de gegevens van vier (andere) stellingen over concrete 

en praktische presentatie van lesstof door tweede-taaldocenten. De stel-

lingen zijn in de tabel geordend naar de gemiddelde hoogte van de scores 

van de docenten op de frequentievariabele. 
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Tabel 5.4.1-3   Vier vormen van praktische en concrete presentatie van lesstof, frequentie en belang, volgens 

tweede-taaldocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik haal de beroepspraktijk in 

mijn lessen door excursies en/of 

gastdocenten en/of audiovisu-

eel lesmateriaal.

2.26 (1.28)

19

3.78 (.81)

18

.324

18

.115

De leerstof van het tweede-

taal programma is geordend 

rondom de verschillende 

handelingen die de deelnemers 

moeten leren om in het beroep 

aan de slag te kunnen.

3.05 (1.13)

19

4.00 (.71)

17

.696

17

.000

Ik haal de beroepspraktijk in 

mijn lessen met voorbeelden uit 

die praktijk.

3.37 (1.16)

19

4.22 (.55)

18

.426

18

.029

In mijn lessen leren de 

deelnemers de communicatieve 

vaardigheden die zij op de 

werkvloer nodig hebben.

3.79 (.98)

19

4.50 (.51)

18

.432

18

.061

De gegevens in de tabellen 5.4.1-1 en 5.4.1-3 laten zien dat de hoogte 

van de scores op de frequenties van de vijf stellingen over de praktische 

en concrete presentatie van lesstof door tweede-taaldocenten uiteenloopt 

van laag (1.21) tot vrij hoog (3.79) en de frequenties verschillen meestal 

signifi cant van elkaar. Tweede-taaldocenten zeggen meer gebruik te 

maken van excursies en/of  gastdocenten en/of audiovisueel materiaal dan 

van een vaklokaal (t = - 4.064, df = 18, p = .001). Tweede-taaldocenten 

kunnen hun lessen praktisch en concreet maken door de leerstof te 

ordenen rondom de handelingen die deelnemers moeten leren om in 

het beroep aan de slag te komen (zie paragraaf 3.2.1). Zij zeggen dat zij 

deze wijze van leerstofordening meer toepassen dan dat zij in hun lessen 

gebruik maken van excursies, gastdocenten of audiovisueel materiaal 

(t = 2.535, df =18, p = .021). Op de stelling over het werken met 

voorbeelden uit de praktijk zijn de scores van tweede-taaldocenten op 

de frequentievariabele ongeveer even hoog als op de stelling over de 

ordening van lesstof rondom handelingen. Tenslotte zeggen tweede-

taaldocenten dat ze het leren van communicatieve vaardigheden op de 

werkvloer het meest frequent toepassen in hun lessen: signifi cant meer 

dan dat zij leerstof ordenen rondom de handelingen ten behoeve van de 
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beroepspraktijk (t = 2.590, df =18, p =.018). 

De correlaties tussen de scores op frequentie en belang zijn statistisch 

niet signifi cant voor de stelling over excursies, gastdocenten en audiovisu-

eel materiaal (tau-c = .324, p =.115) en voor de stelling over het leren van 

communicatieve vaardigheden op de werkvloer (tau-c = .432, p =.061). 

Op basis hiervan zou gesteld kunnen worden dat tweede-taaldocenten 

zich bij de toepassing van deze vormen van concrete en praktische 

presentatie van lesstof niet of minder laten leiden door het belang dat ze 

eraan hechten.  

Tabel 5.4.1-4 bevat de gegevens van vier (andere) stellingen over prak-

tische en concrete presentatie van de lesstof die aan vakdocenten zijn 

voorgelegd. 

Tabel 5.4.1-4  Vier vormen van  praktische en concrete presentatie van lesstof, frequentie en belang, volgens 

vakdocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

De theoretische kennis, die de 

deelnemers nodig hebben voor 

hun vak, leren zij door middel 

van praktische opdrachten.

3.40 (1.11)

50

3.85 (.66)

40

.465

39

.000

In mijn lessen leren de 

deelnemers de communicatieve 

vaardigheden die zij op de 

werkvloer nodig hebben.

3.45 (1.21)

47

4.28 (.66)

46

.671

42

.000

De leerstof van de vaklessen 

is geordend rondom de 

verschillende handelingen die 

de deelnemers moeten leren 

om in het beroep aan de slag 

te kunnen.

3.61 (1.08)

49

4.05 (.75)

43

.603

41

.000

In de lessen maak ik gebruik 

van voorbeelden uit de praktijk.

3.84 (.87)

50

4.17 (.49)

42

.453

41

.000

Uit de gegevens in de tabellen 5.4.1-2 en 5.4.1-4 blijkt dat de gemiddelde 

scores van de vakdocenten op de frequentievariabele van drie van de vijf 

stellingen over concrete en praktische presentatie van de lesstof vrij dicht 

bij elkaar liggen. De scores op frequentie van de stelling over het vaklo-

kaal zijn signifi cant lager (t= - 2.170, df = 46, p = .03513) en op de stelling 

over het gebruik van voorbeelden uit de praktijk zijn signifi cant hoger 

13   de non parametrische tekentest geeft geen signifi cante uitkomst: p = .23
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(t= - 2.144, df = 48, p = .03714) dan op de stelling over het leren van 

theorie over het vak via praktische opdrachten. Uit tabel 5.4.1-4 blijkt 

ook dat de correlaties steeds signifi cant en sterk zijn: er is een samenhang 

tussen de scores van de vakdocenten op frequentie en belang bij deze vier 

stellingen over praktische en concrete presentatie van lesstof.  

Samengevat kan over de resultaten van de enquêtestellingen over prak-

tische en concrete presentatie van lesstof het volgende gezegd worden. 

De scores van tweede-taaldocenten variëren van laag tot vrij hoog op de 

frequentievariabele van deze stellingen. De lage scores op de frequenties 

van de stellingen over het gebruik van vaklokaal en over het inzetten van 

excursies, gastdocenten en audiovisueel materiaal in de lessen, wijzen 

erop dat de visuele context het minst vertegenwoordigd is bij de concrete 

en praktische presentatie van de lesstof. Ook laten tweede-taaldocenten 

zich kennelijk bij het gebruik van de visuele context in de lessen minder 

leiden door het belang dat zij eraan hechten, want de correlaties tussen 

de frequentie en belang zijn bij deze stellingen niet signifi cant. Dat 

laatste geldt ook voor de stelling over communicatieve vaardigheden. 

Ook vakdocenten zetten de visuele context het minst in bij de concrete en 

praktische presentatie van de lesstof. 

Bij alle stellingen over praktische en concrete presentatie van lesstof bij de 

vakdocenten hangen de scores op de frequentievariabele en de belangva-

riabele met elkaar samen. Dat is bij tweede-taaldocenten bij twee van de 

vijf stellingen het geval.

De mening van tweede-taaldocenten en vakdocenten over het praktische 

en concrete gehalte van hun lessen is verder uitgediept via interviews. Uit 

deze interviews komt een gediff erentieerd beeld naar voren. Sommige 

tweede-taaldocenten missen de input uit de praktijk. De tweede-taalles-

sen bij de opleiding algemeen beveiligingsmedewerker bijvoorbeeld staan in 

het teken van het behalen van het theoretisch examen. Daarna gaan de 

deelnemers stage lopen. De tweede-taaldocent vindt dat de deelnemers 

juist tijdens hun stage taalondersteuning zouden moeten krijgen, maar 

dat gebeurt niet. Haar collega-vakdocent zegt dat de opleiding wel 

14   de tekentest geeft geen signifi cante uitkomst: p = .134
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theoretisch is, maar heel praktijkgericht is ingevuld. Bij het vak sociale 

vaardigheden bijvoorbeeld worden deelnemers met observatie-opdrachten 

naar de Albert Cuypmarkt gestuurd. Bij een les over brandpreventie gaat 

de groep de school in, naar de slangen en de brandaansluitingen kijken. 

Er zijn video’s beschikbaar over het werk van de beveiliger. Ook de 

tweede-taaldocent bij de opleiding winkelassistent mist de input vanuit de 

praktijk. Zij vindt dat casussen door de vakdocenten ingebracht zouden 

moeten worden. Nu verzint ze de casussen zelf, maar ze weet niet of 

die altijd kloppen met de praktijk. Evenals haar collega bij de opleiding 

algemeen beveiligingsmedewerker is ze van mening dat tweede-taaldocenten 

meer met de stage zouden moeten doen. De tweede-taaldocent van de 

opleiding administratie werkt in een gewoon lokaal, maar zou haar lessen 

in een kantooromgeving willen geven.

‘Bijvoorbeeld bij een spreekvaardigheidopdracht. “Je hebt een nieuwe collega 

die iets moet faxen. Leg hem uit hoe het faxapparaat werkt’”. Zo’n oefening 

gaat beter als er ook een faxapparaat staat. Nu gaat het wel, maar is het 

behelpen.’ 

Haar collega-vakdocent vindt de opleiding wel praktijkgericht. Er is geen 

kantoorsimulatie, maar er zijn wel praktijklokalen, waarin de tweede-

taaldocent overigens niet wordt ingepland. De tweede-taaldocente bij 

de opleiding zorg & welzijn is wel te spreken over het praktisch gehalte 

van haar lessen. Maar ze schetst een tegenstelling tussen de praktijkge-

richtheid van het geïntegreerd taal- en vakonderwijs van W&O en het 

theoretisch gehalte van de opleiding die daarop volgt. 

 

‘Alleen de opleiding zorghulp (MBO-niveau-1) is praktijkgericht. Op niveau 2 

krijgen deelnemers moeilijke teksten over parlementaire democratie. De toets 

die deelnemers moeten doen als ze naar verzorgende-3 of sociaal pedagogisch 

werker-3 willen, bevat woorden op HAVO-niveau. Het boek van het vak 

huishoudkunde bij verzorgende-3 is ingewikkeld, gaat bij wijze van spreken 

over de theorie van het stofzuigen.’
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Twee geïnterviewde tweede-taaldocenten zijn positief. Bij de opleiding 

assistent-motorvoertuigentechniek werken de tweede-taaldocent en de vak-

docenten in een gezamenlijke tweewekelijkse structuur, die start vanuit 

de les in het praktijklokaal. De lessen in het praktijklokaal zijn uitgangs-

punt. De tweede-taaldocent is daar soms bij aanwezig. De meeste van 

deze lessen zijn op video opgenomen. Een andere tweede-taaldocent (van 

de opleiding sociaal pedagogisch werker) bereidt de deelnemers voor op 

opdrachten die zij in hun stage moeten doen. 

‘Bijvoorbeeld het oefenen van een counselinggesprek. Daarbij wordt een basis 

verondersteld bij de deelnemers die er nog niet is: durven praten met collega’s 

en een mening durven geven. Durven praten met de ouders van de kinderen. 

Via rollenspelen werk je met de deelnemers aan die basis.’

Samengevat kan op basis van de interviews worden gesteld dat tweede-

taaldocenten erop gespitst zijn hun lessen praktijkgericht in te vullen. 

Een aantal signaleert dat het niet lukt en heeft daar onvrede mee. 

Vakdocenten zijn wel te spreken over het praktijkgerichte karakter van 

hun lessen. 

De lespraktijk van tweede-taaldocenten: praktische en concrete presentatie 

van lesstof

De wijze waarop tweede-taaldocenten vakinhoud selecteren is besproken 

in paragraaf 5.1.1. Gebleken is dat zij meestal vakinhoud uit de vakles-

sen gebruiken als input voor hun onderwijs. Uit tabel 5.4.1-5 is af te 

leiden hoe concreet en praktisch tweede-taaldocenten deze lesinhoud 

presenteren. Tabel 5.4.1-5 is op hetzelfde cijfermateriaal gebaseerd als 

tabel 5.1.1-2, maar in een andere ordening. De kolommen in tabel 5.4.1-5 

bevatten de gegevens van acht geobserveerde tweede-taallessen. De 

kolommen zijn aangeduid met de naam van de vakopleiding waaraan de 

betreff ende tweede-taalles gekoppeld is. De manieren van presenteren 

die de tweede-taaldocenten in de geobserveerde lessen hebben gebruikt, 
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zijn in de rijen vermeld. De percentages in de tabel zijn bedoeld als een 

kwantitatieve ondersteuning van kwalitatieve data die uit de lesobserva-

ties komen en zijn berekend op basis van het totaal aantal geobserveerde 

minuten. Hiermee wordt een indicatie gegeven voor de verhouding 

waarin de verschillende wijzen van presenteren van lesinhoud in de 

geobserveerde tweede-taallessen zijn toegepast. De gegevens in rij 7 zijn 

van toepassing op de onderzoeksvraag of docenten de vakinhoud plaatsen 

in de context van kennis en ervaringen van de deelnemers, en komen in 

paragraaf 5.4.2 aan de orde. 

Tabel 5.4.1-5   Concrete en praktische presentatie van lesstof, tweede-taaldocenten, in percentages van het 

aantal geobserveerde minuten

Wijze van presenteren ad-

min

be-

vei

elek-

tro

fac-

tair

han-

del

ho-

reca

mo-

torv

z & 

w

tot

1 Oorspronkelijke abstracte 

vaktekst

36 57 9 47 49 27

2 Gemakkelijker vaktekst 49 73 11

3 Tekst op basis van 

handelingssituatie

33 72 14

4 Verwerkingsopdrachten 64 48 53 10 22

5 Oefeningen / casussen 50 35 24 9 15

6 Aan beroepspraktijk 

ontleende voorbeelden en 

materiaal uit het vaklokaal 

8 9 3

7 Kennis en ervaringen 

deelnemers

1 9 18 27 9 8

Totaal aantal geobser-

veerde lesminuten 

68 85 69 75 64 106 49 79 595

Het is opvallend dat tweede-taaldocenten in alle geobserveerde lessen 

schriftelijk lesmateriaal gebruiken. Soms zijn dat moeilijke vaktheo-

retische teksten en moeten zij deelnemers helpen om zich de abstracte 

materie eigen te maken. Soms kiezen de tweede-taaldocenten een andere 

weg: zij zoeken of schrijven gemakkelijker materiaal. Of zij selecteren 

zelf schriftelijk lesmateriaal - aanvullend op dat van de vakdocenten, op 

basis van handelingssituaties die zowel in de tweede-taalles als de vakles 

centraal staan. Deze drie benaderingen van het werken met schriftelijk 

materiaal worden hieronder met voorbeelden toegelicht. 
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Sommige tweede-taaldocenten kiezen ervoor om juist de abstracte 

teksten in hun lessen te behandelen, met het doel deelnemers te onder-

steunen bij het zich eigen maken van deze ingewikkelde materie (rij 1). 

In de geobserveerde les bij de opleiding horeca-assistent loopt de tweede-

taaldocent met de deelnemers een vaktekst door over communicatie. Dit 

neemt een aanzienlijk deel van de tweede-taalles in beslag. In de tweede-

taalles bij de opleiding winkelassistent behandelt de tweede-taaldocent de 

structuur van een samenvattende paragraaf over product-presentatie. Zij 

geeft deelnemers de tijd om de tekst van het hoofdstuk tijdens de les te 

lezen. Bij de opleiding assistent-elektrotechniek projecteert de tweede-taal-

docent een tekening op het bord die eerder die week aan de orde was in 

een vakles over assembleren en bedraden van installatiekasten en gaat hij 

de stof herhalen. Bij de opleiding algemeen beveiligingsmedewerker loopt 

de tweede-taaldocent nog een laatste keer door de tekst die deelnemers 

voor een tentamen moeten leren. Lastige lesstof is ook toegankelijk 

te maken voor de deelnemers door teksten te herschrijven (rij 2). De 

tweede-taaldocent bij de opleiding assistent-motorvoertuigentechniek heeft 

gemerkt dat technische vakteksten veel onnodige obstakels opwerpen 

voor tweede-taalleerders. Dat geldt zelfs voor teksten op MBO-niveau-1. 

Bijvoorbeeld omdat de teksten in de lijdende vorm staan of ingewikkelde 

zinsconstructies bevatten. Om dit de deelnemers te besparen heeft hij de 

teksten zelf herschreven. Ook bij het verwerken van deze herschreven 

teksten hebben deelnemers nog ondersteuning nodig en dat krijgen ze in 

de tweede-taalles. De deelnemers bij de opleiding administratie hebben 

zelf gevraagd om gemakkelijker teksten. De tweede-taaldocent heeft de 

tekst niet herschreven, maar behandelt in haar les een bestaande tekst 

met een vergelijkbare inhoud. Ook de tweede-taaldocenten die zich bij 

selectie van lesstof op handelingssituaties baseren bouwen hun lessen op 

vanuit geschreven lesmateriaal (rij 3). De deelnemers bij de opleiding 

zorg & welzijn hebben per praktijksituatie een map met lesmateriaal. De 

tweede-taaldocent heeft daarin eigen teksten opgenomen, die uitgangs-

punt vormen voor haar lessen. De tweede-taaldocent bij de opleiding 

facilitair medewerker heeft - in het kader van de handelingssituatie 

Proefschrift_1210.indd   187Proefschrift_1210.indd   187 22-10-2007   15:03:1922-10-2007   15:03:19



188 De praktijk van geïntegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs 

Hoofdstuk  5

“etiketten lezen” deelnemers gevraagd zelf verpakkingen mee te nemen. 

Ze gebruikt in deze les ook een - nogal abstracte - tekst van het Bureau 

voor de Voeding. 

Nadat het schriftelijk lesmateriaal is doorgenomen volgen in de geob-

serveerde tweede-taallessen soms verwerkingsopdrachten die tot doel 

hebben de stof voor de deelnemer te concretiseren (rij 4). Soms krijgen de 

deelnemers casussen aan de hand waarvan zij praktisch kunnen oefenen 

(rij 5). Zoals gebleken is in paragraaf 5.1.1, zijn deze opdrachten en 

oefeningen niet altijd gekoppeld aan de vakinhoud die eerder in de les 

met zoveel moeite is behandeld. 

Verder valt op dat geen enkele geobserveerde tweede-taalles in een prak-

tijklokaal plaatsvindt en dat audiovisueel lesmateriaal afwezig is15. Alleen 

de tweede-taaldocent bij de opleiding assistent-elektrotechniek gebruikt 

gereedschappen uit het vaklokaal bij het oefenen van woordenschat (rij 6). 

De docente bij de opleiding horeca-assistent gebruikt als enige tijdens het 

doorlopen van de schriftelijke tekst voorbeelden die ontleend zijn aan de 

beroepspraktijk van de horeca (rij 6). 

De lespraktijk van vakdocenten: praktische en concrete presentatie van 

 lesstof

Uit tabel 5.4.1-6 is af te leiden hoe vakdocenten de vakinhoud presente-

ren. De kolommen bevatten de gegevens van elf geobserveerde vaklessen. 

Ook hier zijn de cijfers bedoeld als kwantitatieve ondersteuning van 

kwalitatieve data en zijn zij indicatief. De gegevens in rij 7 komen in 

paragraaf 5.4.2 aan de orde. In tien van de elf geobserveerde vaklessen 

maken vakdocenten geen gebruik van schriftelijke bronnen. Dit valt op, 

omdat tweede-taaldocenten dat juist wel doen (zie tabel 5.4.1.-5). Alleen 

een vakdocent van de opleiding winkelassistent (2) werkt overwegend 

vanuit het boek. In vijf van de geobserveerde lessen zijn deelnemers de 

hele les of een groot deel van de les praktisch bezig, aan de hand van 

casussen of in het vaklokaal. Het uitleggen van lesstof via praktische 

voorbeelden neemt een groot deel van twee van de vaklessen in beslag. 

15   Het was de bedoeling dat de geobserveerde les bij motorvoertuigentechniek zou starten met 

een videoband uit het praktijklokaal. Helaas liet de techniek het op dat moment afweten. 
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Eén vakdocent werkt met audio-lesmateriaal. 

Tabel 5.4.1-6  Concrete en praktische presentatie van lesstof, vakdocenten, in percentages van het aantal 

geobserveerde minuten

 Wijze van 

presenteren

ad-

min

bev-

1

bev-

2 

elek fac-

tair

ha-1 ha-2 hor-

1

hor-

2 

mo-

tor

z & 

w

tot

1 Praktisch 

oefenen: doen

100 100 100 34

2 Cases 47 70 8

3 Toelichting 

via praktische 

voorbeelden

84 12 67 2 13

4 Audio-visueel 

lesmateriaal

53 3 2 1 3

5 Vaktekst / geen 

context

66 6

6 Uitleg / geen 

context

4 16 9 10 3

7 Kennis en 

ervaringen 

deelnemers

27 77 23 29 100 99 33

Totaal aantal 

geobserveerde 

minuten

30 82 69 110 94 61 83 141 82 45 79 876

Hieronder volgt een toelichting op deze manieren van presenteren van 

de vakinhoud. Bij de vakdocenten van de opleidingen assistent-horeca (1), 

assistent-elektrotechniek, assistent-motorvoertuigentechniek, algemeen bevei-

ligingsmedewerker (1) en administratie staat het praktisch oefenen voorop. 

Bij de opleiding assistent-horeca (1) maken de deelnemers erwtensoep 

volgens recept (rij 1). Ze doorlopen het hele proces: van het klaarleggen 

en afwegen van ingrediënten tot en met het gebruiksklaar maken voor 

verkoop in het winkeltje van de opleidingen horeca en bakken. De 

opleiding assistent-elektrotechniek heeft een bedrijfssimulatie ingericht (rij 

1). Deelnemers werken individueel en op hun eigen niveau aan opdrach-

ten vanaf tekening. De les van de opleiding assistent-motorvoertuigentech-

niek (rij 1) vindt plaats in en rondom een spuitcabine. In de les van de 

vakdocent van de opleiding algemeen beveiligingsmedewerker (1) oefenen 

de deelnemers met zakelijk telefoneren, aan de hand van casussen. Zij 
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spelen in subgroepen en wisselen de rollen af (rij 2). De vakdocent bij de 

opleiding administratie evalueert in het eerste deel van de les klachten-

gesprekken, waarin drie deelnemers de rol van baliemedewerker hebben 

en hijzelf de rol van klager (rij 4). Deze klachtengesprekken zijn eerder 

gespeeld. De docent evalueert aan de hand van de bandopnames die hij 

toen heeft gemaakt. In het tweede deel van de les bereiden de deelnemers 

aan de hand van casussen nieuwe klachtengesprekken voor tussen balie-

medewerker en klant (rij 2).

De vakdocenten bij de opleidingen winkelassistent (1) en algemeen 

beveiligingsmedewerker (2) behandelen beiden vakinhoud die voor de 

deelnemers tamelijk abstract is. Zij maken hun uitleg concreet aan de 

hand van voorbeelden (rij 3). Ter illustratie onderstaand fragment uit de 

les van de vakdocent van de opleiding algemeen beveiligingsmedewerker (2). 

De vakdocent legt uit wat het verschil is tussen een buitengewone en een 

algemene opsporingsambtenaar. 

Docent: ‘Waarom is douane een bijzondere opsporingsambtenaar? Douane 

(…) politie? Waar zit het verschil?’

Deelnemer: ‘Bevoegdheden?’

Docent: ‘Nee, dezelfde bevoegdheden.’

Deelnemer: ‘Kleine stukjes.’

Docent: ‘Waarom wordt het verschil gemaakt? Een algemene die alles mag en 

een speciale voor kleine stukjes?’

Deelnemer: ‘Bevoegdheden?’

Docent: ‘Nee, de bevoegdheden zijn hetzelfde. Het werkterrein is verschillend. 

Douane controleert op drugs, je mag geen krokodil de grens mee overnemen. 

Maar hij mag niets doen als je door het rode licht rijdt, of als je auto rijdt met 

een borrel op.’

Uit tabel 5.4.1-6 blijkt dat bij vakdocenten bij het concreet en praktisch 

maken van lesstof meestal één stijl voorop staat. In slechts een van de 

geobserveerde vaklessen stelt de vakdocent vooral de vaktekst centraal 

zonder deze tekst praktisch en concreet te presenteren (rij 5). Vier 
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vakdocenten geven soms mondelinge toelichting op vakinhoud, zonder 

praktische of concrete toespitsing (rij 6), maar dat staat in geen van de 

geobserveerde lessen voorop. 

Resultaten

Wat betreft onderzoeksvraag 6 -  presenteren tweede-taaldocenten en 

vakdocenten de vakinhoud praktisch en concreet? - zijn samenvattend de 

volgende resultaten gevonden. Tweede-taaldocenten maken in de helft 

van de geobserveerde lessen gebruik van abstracte teksten die ver van 

de praktijk af staan. Zij ondersteunen de deelnemers bij het zich eigen 

maken van deze lesstof door zich tijdens de les samen met hen door de 

stof heen te werken, soms te worstelen. Vergeleken met de tweede-taal-

docenten maken vakdocenten in de geobserveerde lessen weinig gebruik 

van schriftelijk lesmateriaal. Zij ondersteunen de deelnemers door de 

vakinhoud mondeling uit te leggen of praktisch te oefenen. Vakdocenten 

slagen er meestal in om lesstof concreet en praktisch te maken, door 

het praktisch handelen centraal te stellen of door lesstof te verbinden 

met casussen, voorbeelden en audio-materiaal. Dit komt overeen met de 

resultaten van de enquête en de mening van de geïnterviewde vakdocen-

ten die allen positief zijn over het praktisch gehalte van hun lessen. In de 

helft van de geobserveerde lessen laten ook de tweede-taaldocenten de 

abstracte lessen links liggen en zoeken zij naar alternatieven. Maar het 

blijft opvallend dat zij meestal op schriftelijke vakteksten terugvallen. 

Zij benutten geen praktijklokalen en maken nauwelijks gebruik van 

materialen uit het praktijklokaal of praktische voorbeelden. Dit resultaat 

uit de lesobservaties is in overeenstemming met de scores op de enquête-

stellingen, waaruit naar voren komt dat tweede-taaldocenten vrijwel 

geen praktijklokalen gebruiken en weinig middelen benutten waarmee 

zij de praktische beroepspraktijk een plek in hun lessen zouden kunnen 

geven. De zorg van geïnterviewde tweede-taaldocenten over het weinig 

praktijkgerichte gehalte van hun lessen ligt in één lijn met het resultaat 

op een aantal enquêtestellingen, waaruit blijkt dat tweede-taaldocenten 

zich bij het concreet en praktisch presenteren van hun lessen niet altijd 
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laten leiden door het belang dat zij eraan hechten.  

Vakdocenten maken meer dan tweede-taaldocenten gebruik van moge-

lijkheden om de lesstof praktisch en concreet te maken. Uit de enquête 

komt niet naar voren dat zij vormen waarin zij vakinhoud kunnen 

visualiseren vaker toepassen of belangrijker vinden dan andere vormen 

van concrete en praktische presentatie van de lesstof. Maar uit taaldidac-

tisch oogpunt maakt het zeker uit of de docent vakinhoud bijvoorbeeld 

oefent in een praktijklokaal of vakinhoud aan de orde stelt aan de hand 

van geverbaliseerde voorbeelden. Dit zijn twee kanten van de verticale 

dimensie in het model van Cummins: de cognitieve belasting verschilt, 

ook al staat de vakinhoud in beide gevallen in een context. Voor tweede-

taalleerders maakt dit veel verschil en een taalgerichte vakdocent zou hier 

oog voor moeten hebben. In dit verband kan worden teruggekomen op 

een van de conclusies in paragraaf 5.3. Daar is gesteld dat vakdocenten 

van W&O een spanningsverhouding ervaren tussen de intentie om actief 

taalgebruik te stimuleren en hun taak om ingewikkelde vakinhoud over 

te dragen. Het is van belang dat vakdocenten hun lesstof voor beginnen-

de tweede-taalleerders positioneren in kwadrant A van Cummins’ model 

en het praktisch handelen of de visualisering daarvan tot uitgangspunt 

nemen. Als de inhoud van de vakles te snel abstraheert van de praktische 

en visuele context (en daarmee in kwadrant B belandt), krijgen interactie 

en betekenisonderhandeling in de les minder kansen. Dit is precies wat 

er gebeurde in een aantal van de hierboven geciteerde lesfragmenten. In 

programma’s waarin de eisen van een theoretisch examen uitgangspunt 

zijn voor leerstofordening (zie paragraaf 3.2.1) is het geen eenvoudige 

zaak om abstracte lesstof te visualiseren, maar dat wil niet zeggen dat 

er geen mogelijkheden zouden zijn. De tweede-taaldocent kan hierin 

een rol vervullen. Wellicht leren deelnemers meer van een bezoek aan 

de rechtbank dan van een tweede-taalles waarin de docent de lastige 

vaktekst met hen doorneemt. Zo’n bezoek zou stof voor vakgesprekken 

kunnen opleveren aan de hand waarvan de tweede-taaldocent hen tot 

actief taalgebruik zou kunnen stimuleren en terugkoppeling kan proberen 

te geven op inhoud en vorm. Vakdocenten zouden zich moeten afvragen 

Proefschrift_1210.indd   192Proefschrift_1210.indd   192 22-10-2007   15:03:2322-10-2007   15:03:23



193Hoofdstuk  5

welke vakinhoud teveel theoretische ballast bevat en om die reden uit het 

programma geschrapt zou moeten worden.   

Tenslotte kan in dit kader nog worden verduidelijkt waarom in paragraaf 

5.2.1 is betreurd dat vakdocenten van W&O weinig gebruik maken 

van “ondertitelen” van handelingen. Tweede-taalleerders kunnen veel 

opsteken van vakdocenten die in het praktijklokaal “het plaatje” en “het 

praatje” steeds aan elkaar koppelen.

Bovenstaande onderzoeksresultaten leiden tot de volgende conclusie: 

Tweede-taaldocenten van W&O lijken de praktische en concrete vak-

inhoud minder als input voor hun lessen te gebruiken dan wenselijk is 

vanuit taaldidactisch oogpunt. Vakdocenten richten hun lessen meestal wel 

praktisch in en maken de vakinhoud concreet voor de deelnemers. Het 

onderzoek geeft ook aanwijzingen die suggereren dat vakdocenten daarbij 

minder gebruik maken van gevisualiseerde contexten dan wenselijk is 

voor tweede-taalleerders.

  

Waarom laten tweede-taaldocenten de mogelijkheden liggen om te 

oefenen met vakgesprekken naar aanleiding van materiaal uit het prak-

tijklokaal of visueel materiaal dat uit de beroepspraktijk afkomstig is? 

Waarom gebruiken ze abstracte lesstof om lastige vaktermen te oefenen 

en benutten ze authentiek materiaal minder, waarmee ze deelnemers 

mogelijk beter kunnen ondersteunen bij het verwerven van algemene 

beroepstaal? Wellicht hebben zij nog niet de balans gevonden tussen 

de twee componenten in hun taak: het ondersteunen van deelnemers 

bij het zich eigen maken van vakinhoud èn bij het verwerven van een 

tweede taal. In het geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs 

van W&O zou meer naar prioriteiten moeten worden gekeken, want niet 

alles kan evenveel aandacht krijgen en keuzes zijn altijd noodzakelijk. 

Dat is een zaak van tweede-taaldocenten en vakdocenten gezamenlijk 

en vraagt ook om afstemming en duidelijkheid over ieders rol (zie verder 

paragraaf 5.7). 
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5.4.2  Werken vanuit kennis en ervaringen van de 

 deelnemers 

In deze paragraaf komen de resultaten aan de orde die betrekking hebben 

op onderzoeksvraag 7: Werken docenten vanuit de kennis en ervaringen 

van de deelnemers? In het onderzoek is nagegaan of docenten kennis 

en ervaringen van de deelnemers gebruiken als een bron voor input in 

hun lessen of hun lesstof verbinden met kennis en ervaringen van de 

deelnemers. Ook bij onderzoeksvraag 7 zijn verschillen tussen tweede-

taaldocenten en vakdocenten aandachtspunt. 

Lesstof laten aansluiten bij wat deelnemers al kunnen en weten, is een 

didactisch principe dat vele toepassingen kent. Veel docenten in Neder-

land werken hier al mee sinds de opkomst van het volwassenenonderwijs 

in de jaren zeventig. Volgens Verhallen & Snoeken (1995) is activeren 

van voorkennis de eerste stap in het werken aan uitbreiding van woor-

denschat. Snow & Brinton (1997) stellen dat inhoudsgericht tweede-taal-

onderwijs eff ectief is in combinatie met een didactiek die ervaringen van 

deelnemers tot uitgangspunt neemt. Verschillende andere deskundigen 

halen aan dat het positief werkt om tweede-taalleerders lesstof aan 

eigen ervaringen te laten koppelen, niet alleen voor het bevorderen van 

taalvaardigheid, maar ook voor het stimuleren van kritisch denken en het 

zich eigen maken van thematisch lesmateriaal (Van Schooten & Emme-

lot, 2004). Het activeren van voorkennis en ervaring van de deelnemers is 

een van de didactische kenmerken van geïntegreerd tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs en wordt gezien als een manier om lesstof concreet en 

praktisch te presenteren. 

Docenten over het werken vanuit kennis en ervaringen van de 

 deelnemers 

Docenten hebben hun mening gegeven over twee stellingen: “De bij de 

deelnemers aanwezige kennis vormt het startpunt van mijn lessen” en “In 

mijn lessen sluit ik aan bij de ervaringen van de deelnemers”. Uit tabel 

5.4.2-1 blijkt dat de scores van de tweede-taaldocenten op de beide stel-

lingen vrij hoog zijn en dicht bij elkaar liggen. Zij hebben als het ware 
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op de stellingen gereageerd zoals gebruikelijk is in het didactisch spraak-

gebruik, waarin “kennis en ervaringen” in een adem worden genoemd. 

De correlaties zijn signifi cant en sterk. Dit betekent dat de scores van 

de tweede-taaldocenten op frequentie en belang bij deze stellingen met 

elkaar samenhangen.   

Tabel 5.4.2-1  Aansluiten bij kennis en ervaring van deelnemers, frequentie en belang, volgens tweede-

 taaldocenten

Stelling hoe vaak ? hoe belangrijk? Tc p

De bij de deelnemers aanwezige kennis 

vormt het startpunt van mijn lessen.

3.37 (1.21)

19

3.94 (.94)

18

.708

18

.000

In mijn lessen sluit ik aan bij de 

ervaringen van de deelnemers.

3.74 (.93)

19

4.22 (.65)

18

.694

18

.000

De scores van de vakdocenten in tabel 5.4.2-2 hebben hetzelfde patroon 

als die van de tweede-taaldocenten: de scores op de stellingen over het 

uitgaan van kennis en ervaring van de deelnemers zijn vrij hoog en liggen 

dicht bij elkaar. Er is samenhang tussen de frequentievariabele en de 

belangvariabele van de beide stellingen.

Tabel 5.4.2-2  Aansluiten bij kennis en ervaring van deelnemers, frequentie en belang, volgens vakdocenten

Stelling hoe vaak ? hoe belangrijk? Tc p

De bij de deelnemers aanwezige kennis 

vormt het startpunt van mijn lessen.

3.61 (1.06)

49

3.98 (.66)

44

.721

42

.000

In mijn lessen sluit ik aan bij de 

ervaringen van de deelnemers.

3.50 (.89)

50

4.02 (.60)

43

.592

42

.000

Hieronder komt aan de orde of kennis en ervaringen daadwerkelijk uit-

gangspunt zijn in de lespraktijk van tweede-taaldocenten en vakdocenten.

De lespraktijk van tweede-taaldocenten: kennis en ervaringen als 

 uitgangspunt 

Tabel 5.4.1-5 liet al zien dat tweede-taaldocenten vrijwel altijd schrif-

telijke vakteksten tot uitgangspunt nemen voor hun lessen. Alleen de 

geobserveerde les bij de opleiding assistent-motorvoertuigentechniek start 

met een vakgesprek naar aanleiding van de ervaringen van de deelnemers 

in het praktijklokaal. Maar in de enquête scoren de tweede-taaldocenten 

hoog op de stellingen over het uitgaan van kennis en ervaringen van de 
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deelnemers en in de interviews hebben zij bijna allemaal gezegd dat de 

vakinhoud vaak via de (stage)ervaringen van de deelnemers de lessen in 

komt (paragraaf 5.1.1). Dat lijkt een tegenstrijdigheid, maar is het niet. 

In vier van de acht geobserveerde lessen - bij de opleidingen facilitair 

medewerker, zorg & welzijn, winkelassistent en beveiliging - baseren 

tweede-taaldocenten zich wel degelijk op kennis en ervaringen van de 

deelnemers. Maar deze komen pas in tweede instantie - naar aanleiding 

van vakinhoudelijke teksten of verwerkingsopdrachten - aan de orde. 

In de geobserveerde tweede-taalles bij de opleiding zorg & welzijn 

bijvoorbeeld wordt een tekst besproken die de deelnemers thuis hebben 

moeten lezen. De tekst gaat over de vijf gouden schoonmaakregels. Dit 

onderwerp staat dicht bij de ervaringswereld van de deelnemers en levert 

veel stof voor vakgesprekken naar aanleiding van de kennis en ervaringen 

van de deelnemers. Deelnemers in de les van de opleiding facilitair 

medewerker hebben zelf verpakkingen meegebracht. De docent gebruikt 

deze verpakkingen om de kennis van deelnemers te activeren die zij van 

de woordenschat hebben opgebouwd. Nog een ander voorbeeld komt 

uit de tweede-taalles bij de opleiding algemeen beveiligingsmedewerker. 

De docent heeft zelf een verwerkingsopdracht gemaakt in de vorm van 

een spel. Allerlei aspecten van de stof die in de lessen aan de orde zijn 

geweest komen in wedstrijdvorm aan de orde. De deelnemers kunnen 

op speelse wijze toetsen of zij vakinhoudelijke kennis en grammaticale 

vaardigheid paraat hebben. 

De lespraktijk van vakdocenten: kennis en ervaringen als 

uitgangspunt

Bij de meeste vakdocenten in de geobserveerde lessen staat één manier 

voorop bij het concreet en praktisch maken van vakinhoud. Bij de 

opleidingen facilitair medewerker, horeca-assistent (2) en zorg & welzijn 

is dat het uitgaan van de kennis en de ervaringen van de deelnemers 

(zie tabel 5.4.1-6, rij 7). De docent van de geobserveerde vakles van de 

opleiding facilitair medewerker bijvoorbeeld start met een herhaling van 

een onderdeel uit de voedingsleer. Hij schrijft op het bord: koolhydraten, 
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vet, eiwit, mineralen, vitamines. Daarna maakt hij een ronde langs de 

deelnemers. Zij moeten allemaal om de beurt een voorbeeld geven van 

een voedingsmiddel dat koolhydraten bevat. Zij noemen: rijst, couscous, 

brood, aardappelen. Vervolgens legt hij uit wat koolhydraten doen: zij 

leveren brandstof voor energie. Een aantal deelnemers doet actief mee: zij 

zeggen de woorden na, zij praten mee, stellen soms een vraag en vullen 

aan, zonder dat er overigens een vakgesprek ontstaat waarin docent 

en deelnemers op elkaar reageren. De docent pakt “vet” op dezelfde 

manier aan. Eerst moeten de deelnemers om de beurt een voorbeeld 

geven van een voedingsmiddel waar vet in zit. Daarna gaat hij uitleggen, 

deelnemers zeggen de woorden na, praten mee, vullen aan. Bij “eiwit”, 

“mineralen” en “vitamines” krijgt de docent tijdnood en beperkt hij zich 

tot uitleggen, maar blijft ruimte geven voor deelnemers die nazeggen, 

meepraten en aanvullen. In het tweede deel van de les voeren docent 

en deelnemers een vakgesprek over maaltijden in verpleeghuizen. Wat 

krijgen de mensen bij het ontbijt? Waarom warm eten tussen de middag? 

Deelnemers vertellen wat zij ervan weten, de docent vat steeds samen. 

In de nabespreking van deze geobserveerde les benadrukt de docent dat 

facilitair medewerkers zelf geen gezonde maaltijden hoeven samen te 

stellen. Wel moeten ze erop letten dat bewoners van een verpleeghuis de 

maaltijden opeten. En daarvoor moeten ze weten dat er bij de samenstel-

ling van de maaltijd op de gezondheid van de bewoners is gelet. Ze 

moeten weten dat er ergens vet in kan zitten zonder dat je het kunt zien. 

De vakdocent is erop gericht die aspecten van de voedingsleer over te 

dragen en dat doet hij door uitleg van abstracte lesstof op te hangen aan 

de kennis en ervaringen van deelnemers en veel te herhalen. 

Een ander voorbeeld komt uit de les van de opleiding horeca-assistent 

(2). De vakdocent controleert wat de deelnemers onthouden hebben 

over de 6 P’s van de bedrijfsformule en sluit daarop aan met het verder 

uitleggen van vakinhoud. Hij stimuleert hen om de abstracte kennis toe 

te passen op de eigen situatie, via een opdracht: de deelnemers moeten 

de bedrijfsformule opstellen voor een eigen bedrijf, zoals ze dat zelf 

zouden willen hebben. Hij vraagt hun om dat eerst ieder voor zich op 
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papier te zetten. Maar de deelnemers begrijpen niet wat de docent van 

hen verwacht en reageren op schoolse wijze op de opdracht. Ze gaan de 

zes P’s en de defi nities ervan opschrijven, zoals die in het boek staan. De 

meeste deelnemers slagen erin deze kennis schriftelijk en uit het hoofd te 

reproduceren. Ze staan vlak voor hun tentamen en hebben de defi nities 

er blijkbaar ingestampt. Maar een bedrijfsformule voor een eigen bedrijf 

komt niet op papier. Dit is een duidelijk voorbeeld van lesinhoud die 

erg abstract is voor een MBO-1-opleiding. In het vakgesprek dat volgt, 

slaagt de docent er nauwelijks in de abstracte stof naar de ervaringswereld 

van de deelnemers te brengen. Uit dit vakgesprek is eerder geciteerd in 

paragraaf 5.2.1. 

In nog drie andere geobserveerde lessen (van de opleidingen winkelas-

sistent (1), winkelassistent (2), algemeen beveiligingsmedewerker (1)) nemen 

kennis en ervaringen van deelnemers - naast de dominante stijl van 

de vakdocent om lesstof te concretiseren en praktisch te maken - een 

substantieel deel van de les in beslag (tabel 5.4.1-6, rij 7). Net zoals bij 

de tweede-taaldocenten komen ook bij vakdocenten kennis en ervaringen 

van deelnemers soms wel aan de orde, maar pas in tweede instantie. Dit 

is bijvoorbeeld het geval bij de lessen in het praktijklokaal. Het “doen” 

staat centraal, maar deelnemers bouwen bij dit “doen” op hun eigen ken-

nis en ervaringen voort. In de geobserveerde les bij de opleiding algemeen 

beveiligingsmedewerker (2) concretiseert de vakdocent de abstracte lesstof 

door voortdurend voorbeelden te geven. Soms komen op basis van een 

voorbeeld de kennis en ervaringen van de deelnemers aan bod. Dan 

ontstaat ook een vakgesprek. Hierbij ter illustratie een fragment. Het 

vakgesprek gaat over “op heterdaad betrappen” en hoe je als beveiliger op 

mag treden.

De docent geeft een voorbeeld: ‘Ik loop langs de kassa. De paaltjes doen: piep, 

piep, piep. Ben ik verdachte?’

Deelnemer: ‘Nee.’

Docent: ‘Heb je bevoegdheden? Mag je staande houden? Mag dat? Mag je 

überhaupt staande houden? Ben je een opsporingsambtenaar? Heb je die 
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bevoegdheid?’ 

Deelnemer: ‘Nee.’

Docent: ‘Mag je staande houden? Mag je aanhouden? Nee. Je moet verdachte 

zijn. Alleen op heterdaad. Zien, horen, proeven, ruiken, etc. Je constateert 

alleen dat de belletjes gaan. Kan je iets doen? Je kan vragen. Je manieren 

bewaren. Wat gebeurt er? Heeft u een bonnetje? Je overrompelt.’

Deelnemer: ‘Wordt boos.’

Docent: ‘Hij heeft geen bonnetje.’

Deelnemer: ‘Diefstal.’

Docent: ‘Ja? Als hij het boek gisteren gekocht heeft? Hij hoeft het niet aan te 

tonen.’

Docent waarschuwt: ‘In Almere is tegenover de Hema een Blokker. Geeft heel 

vaak vals alarm. Kijk uit wat je doet! ‘

Een deelnemer komt met een ander voorbeeld: ‘Ik denk dat hij wil stelen. In 

zijn tas gestopt.’

Docent: ‘Wat denk je dat hij gaat doen? Wat mag ik doen?’

Deelnemer: ‘Achter hem lopen?’

Docent: ‘Wat wil je van hem?’

Deelnemer: ‘Ding blijven in zakken of niet. Ik achter hem lopen?’

Docent: ‘Natuurlijk mag dat. De hele tijd iemand volgen. Dat mag. In de 

gaten houden. Dan stopt hij ermee.’

Resultaten

Wat betreft onderzoeksvraag 7 -  werken docenten vanuit de kennis en 

ervaringen van de deelnemers? - zijn samenvattend de volgende resultaten 

gevonden. In eerste instantie lijkt het alsof de tweede-taaldocenten in 

de geobserveerde lessen weinig gebruikmaken van kennis en ervaringen 

van de deelnemers. Nadere analyse van de observatiedata geeft een ander 

beeld. Hoewel niet altijd precies te kwantifi ceren in geobserveerde lesmi-

nuten, kan toch worden gesteld dat tweede-taaldocenten en vakdocenten 

in de geobserveerde lessen meestal uitgaan van kennis en ervaringen van 

de deelnemers. Dit komt overeen met de resultaten van de enquête en de 

interviews. In de enquête zeggen tweede-taaldocenten en vakdocenten 
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dat zij aansluiten bij de kennis en ervaringen van de deelnemers. De 

geïnterviewde tweede-taaldocenten zeggen vrijwel allemaal dat kennis en 

ervaringen van deelnemers een belangrijke bron vormen om hun lessen 

praktijkgericht te maken. 

De gegevens uit de drie onderzoeksinstrumenten zijn indicatief, maar 

omdat ze eenduidig zijn kan er de volgende conclusie aan verbonden 

worden. De meeste tweede-taaldocenten en vakdocenten van W&O 

gebruiken de kennis en de ervaringen van de deelnemers als een bron 

voor input in hun lessen of verbinden hun lesstof met de kennis en de 

ervaringen van de deelnemers. Het onderzoek geeft geen aanleiding 

om te veronderstellen dat er verschillen zijn tussen tweede-taaldocenten 

en vakdocenten wat betreft de plaats die kennis en ervaringen van de 

deelnemers in hun lessen innemen. De docenten handelen overeenkom-

stig het derde didactisch kenmerk dat in paragraaf 3.2.2 is genoemd: 

activeren van kennis en ervaringen. 

Het volgende dient nog te worden opgemerkt. Kennis en ervaringen zijn 

geverbaliseerde bronnen voor vakinhoud. Docenten moeten oog hebben 

voor de cognitieve eisen die eraan kunnen vastzitten voor tweede-taal-

leerders. Zij moeten er ook voor waken dat de praktische context niet 

verloren gaat, als schoolse kennis van de deelnemers tot uitgangspunt van 

de lessen wordt genomen. Het voorbeeld hierboven - over de 6 P’s van 

de bedrijfsformule - illustreert dit. De vakdocent nam de kennis van de 

deelnemers tot uitgangspunt die zij uit het hoofd hadden geleerd. Het 

bleek moeilijk om deze kennis, die in cognitief opzicht hoge eisen aan de 

deelnemers stelde, aan een praktische context te verbinden. En daarmee 

belandde de les in kwadrant D van Cummins’ Tweedimensionale Model: 

de vakinhoud was cognitief lastig, terwijl de deelnemers weinig op 

contextuele steun konden terugvallen.  
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5.5  Denken over de lesstof,  leerstrategieën en 

 leesstrategieën

Voor tweede-taalleerders is het belangrijk dat docenten de lesstof concreet 

en praktisch presenteren. Maar dat wil niet zeggen dat het vakonderwijs 

versimpeld moet worden. De lesstof kan worden opgebouwd van prak-

tisch naar theoretisch. 

Deze paragraaf  bevat de resultaten die betrekking hebben op onder-

zoeksvraag 8: Besteden docenten aandacht aan de taal die de deelnemers 

nodig hebben voor het denken over de lesstof? Er is onderzocht of de 

docenten in hun lessen de woordenschat behandelen die deelnemers 

moeten ontwikkelen om lesstof te kunnen verdiepen en om tekeningen, 

schema’s of tabellen te kunnen maken of interpreteren. 

Verder komt in deze paragraaf onderzoeksvraag 9 aan de orde: Besteden 

docenten aandacht aan leerstrategieën en leesstrategieën? Onderzocht is 

of docenten de deelnemers leren hoe ze moeten leren. Ook is onderzocht 

of zij de deelnemers leren hoe ze leesstrategieën kunnen gebruiken bij het 

lezen van een tekst. 

Bij beide onderzoeksvragen is gekeken naar verschillen tussen tweede-

taaldocenten en vakdocenten. 

Docenten over lesstof verdiepen en interpreteren

De tabellen 5.5-1 en 5.5-2 laten zien dat zowel tweede-taaldocenten als 

vakdocenten zeggen vrij vaak aandacht te besteden aan de taal die de 

deelnemers nodig hebben voor de theoretische verwerking van de lesstof. 

De docenten vinden dit ook belangrijk. De correlatie tussen frequentie en 

belang op deze stelling is bij beide groepen docenten signifi cant en sterk. 
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Tabel 5.5-1   Lesstof verdiepen en interpreteren, frequentie en belang, volgens tweede-taaldocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik besteed aandacht aan de taal die de deel-

nemers nodig hebben voor de theoretische 

verwerking van de stof.

3.67 (1.03)

18

4.35 (.61)

17

.467

17

.003

Bijv. meer-minder (=vergelijken), zitten 

in…(=lokaliseren), eerst-daarna (=chrono-

logie aanbrengen), net als (=relateren), 

als…dan (condities), zijn goed voor… 

(=selecteren), omdat (=oorzaak en gevolg).

Tabel 5.5-2   Lesstof verdiepen en interpreteren,  frequentie en belang, volgens vakdocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik besteed aandacht aan de taal die de deel-

nemers nodig hebben voor de theoretische 

verwerking van de stof.

3.26 (1.10)

50

4.09 (.52)

44

.501

43

.000

Bijv. meer-minder (=vergelijken), zitten 

in…(=lokaliseren), eerst-daarna (=chrono-

logie aanbrengen), net als (=relateren), 

als…dan (condities), zijn goed voor… 

(=selecteren), omdat (=oorzaak en gevolg).

Gezien de hoogte van de scores in de tabellen 5.5-1 en 5.5-2 is het opval-

lend dat er in geen enkele geobserveerde les sprake was van behandeling 

van de woordenschat waarmee de deelnemers de lesstof kunnen verdiepen 

of tekeningen, schema’s en tabellen kunnen maken of interpreteren. De 

uitkomsten van de enquête komen dan ook niet overeen met die van de 

lesobservaties.  

Docenten over leerstrategieën en leesstrategieën

Uit de tabellen 5.5-3 en 5.5-4 blijkt dat zowel tweede-taaldocenten als 

vakdocenten zeggen vrij vaak aandacht te besteden aan leerstrategieën in 

hun lessen en dat zij dit belangrijk vinden. De correlatie tussen de scores 

op belang en frequentie voor de stelling over leerstrategieën is bij beide 

groepen docenten signifi cant en sterk. Tweede-taaldocenten zeggen ook 

dat ze vrij vaak met leesstrategieën bezig zijn in hun lessen; de scores van 

de vakdocenten op deze stelling zijn signifi cant lager. Dat geldt zowel 

voor de frequentievariabele (t = -3.030, df = 68, p = .003) als voor de 

belangvariabele (t = -3.234, df = 58, p = .002). 
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Tabel 5.5-3   Leerstrategieën en leesstrategieën, frequentie en belang, volgens tweede-taaldocenten       

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

In mijn lessen leer ik de deelnemers niet 

alleen wat ze moeten leren, maar ook hoe ze 

iets moeten leren.

3.44 (1.15)

18

4.35 (.49)

17

.623

17

.011

Ik leer de deelnemers hoe zij leesstrategieën 

kunnen gebruiken bij het lezen van een tekst.

3.47 (.96)

19

4.28 (.57)

18

.481

18

.000

Tabel 5.5-4   Leerstrategieën en leesstrategieën, frequentie en belang, volgens vakdocenten       

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

In mijn lessen leer ik de deelnemers niet 

alleen wat ze moeten leren, maar ook hoe ze 

iets moeten leren.

3.40 (1.11)

48

4.05 (.57)

44

.564

41

.000

Ik leer de deelnemers hoe zij leesstrategieën 

kunnen gebruiken bij het lezen van een tekst.

2.53 (1.22)

51

3.71 (.64)

42

.475

42

.000

In de geobserveerde lessen heeft geen van de tweede-taaldocenten en 

vakdocenten aandacht aan leerstrategieën of leesstrategieën besteed. Ook 

hier komen de uitkomsten van de enquête en van de lesobservaties dan 

ook niet met elkaar overeen. 

Resultaten

De resultaten van de twee instrumenten die zijn gebruikt voor onder-

zoeksvraag 8 - besteden docenten aandacht aan de taal die de deelnemers 

nodig hebben voor het denken over de lesstof? - leveren geen eenduidig 

beeld op. Blijkbaar lopen hier perceptie en praktijk van de docenten 

uiteen. Dit geldt ook voor onderzoeksvraag 9: uit het onderzoek komt 

niet duidelijk naar voren of de docenten aandacht besteden aan leerstrate-

gieën en leesstrategieën.  

 

5.6  Voorbereiding op stage/werk of op het behalen 

van het diploma

In paragraaf 5.4 is het concrete en praktische gehalte van de lessen 

geanalyseerd uit taaldidactisch perspectief. Voor beginnende tweede-taal-

leerders is het van belang dat vakinhoud niet te abstract en theoretisch 

is. Zij leren gemakkelijker als de lesstof gepresenteerd wordt in de 

context van praktisch handelen of visualisering daarvan, praktische 

voorbeelden of casussen of de eigen kennis en ervaringen. Deze paragraaf 
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gaat ook over het praktijkgerichte gehalte van de lessen, maar dan 

vanuit het perspectief van de leerdoelen van W&O. Tijdens de fulltime 

onderwijsperiode van W&O - die een half jaar tot een jaar duurt - zou 

de prioriteit moeten liggen bij het verwerven van die taalvaardigheden 

en beroepsvaardigheden die de deelnemers interessant maken voor een 

werkgever of een aanbieder van een stage. Het behalen van een diploma 

met bijbehorende theoretische vereisten blijft doel van de vakopleidingen, 

maar pas in tweede instantie (zie paragraaf 3.1.3). 

Hieronder volgen de resultaten die betrekking hebben op onderzoeks-

vraag 10: hoe verhouden de praktijkgerichte en de diplomagerichte 

doelstelling van de lessen van vakdocenten en tweede-taaldocenten zich 

ten opzichte van elkaar? Er is onderzocht of docenten vinden dat de 

beide doelstellingen in hun lessen met elkaar in balans zijn. Ook is bij 

deze onderzoeksvraag  nagegaan of vakdocenten en tweede-taaldocenten 

van elkaar verschillen in hun meningen over de praktijkgerichte en 

diplomagerichte doelstelling van hun lessen.

Docenten over de praktijkgerichte en diplomagerichte doelstelling van hun 

lessen

Tabel 5.6-1 bevat de gegevens van twee stellingen voor tweede-taaldo-

centen over de doelstellingen van hun programma’s. Tweede-taaldocenten 

zeggen dat ze de deelnemers vaak de specifi eke taal leren die voor het 

functioneren op de stage en het werk nodig is, en dat ze dit belangrijk 

tot zeer belangrijk vinden. Ook op de stelling over het leren van de taal 

die deelnemers nodig hebben om het vakonderwijs te kunnen volgen, 

zijn de scores van de tweede-taaldocenten hoog: tweede-taaldocenten 

leggen blijkbaar geen prioriteit bij de ene (de praktijkgerichte) dan wel bij 

de andere (de diplomagerichte) doelstelling van hun lessen. De correlatie 

tussen de scores op frequentie en belang is voor beide stellingen signifi -

cant en sterk. 
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Tabel 5.6-1   Praktijkgerichte en diplomagerichte doelstellingen van de lessen, frequentie en belang, volgens 

tweede-taaldocenten 

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

In de tweede-taallessen leren de deelnemers 

de specifi eke taal die zij nodig hebben op de 

stage en het werk

4.00 (.94)

19

4.42 (.61)

19

.623

19

.000

In de tweede-taallessen leren de deelnemers 

de specifi eke taal die zij nodig hebben om 

het vakonderwijs te kunnen volgen.

3.68 (1.2)

19

4.42 (.69)

19

.582

19

.000

Tabel 5.6-2 laat zien dat vakdocenten zeggen vaak tot zeer vaak bezig 

te zijn met het voorbereiden van de deelnemers op stage of werk, en 

dat ze dit belangrijk tot zeer belangrijk vinden. De correlatie tussen de 

scores van vakdocenten op de frequentievariabele en de belangvariabele 

van de praktijkgerichte doelstelling is signifi cant en sterk. Maar de 

vakdocenten zeggen ook dat in hun lessen voorop staat dat de deelnemers 

een diploma willen halen. In tegenstelling tot de tweede-taaldocenten is 

er bij de vakdocenten wel een verschil tussen het belang dat zij hechten 

aan de praktijkgerichte en diplomagerichte doelstelling van hun lessen: 

vakdocenten vinden de praktijkgerichte doelstelling belangrijker dan de 

diplomagerichte doelstelling (t = 2.128, df = 38, p = .040). De correlatie 

tussen belang en frequentie voor de stelling over het behalen van het 

diploma is niet signifi cant (tau-c = .240, p = .144). Dit betekent dat er 

bij de vakdocenten geen samenhang is tussen de scores op frequentie en 

belang van de enquêtestelling over de diplomagerichte doelstelling. 

Tabel 5.6 -2   Praktijkgerichte en diplomagerichte doelstellingen van de lessen, frequentie en belang, volgens 

vakdocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Het voorbereiden van de deelnemers op 

stage en werk vormt de rode draad in mijn 

programma.

3.86 (1.29)

49

4.24 (.92)

41

.570

40

.000

In mijn lessen staat voorop dat de deelnemers 

een diploma willen halen.

3.92 (1.11)

48

3.85 (1.01)

41

.240

39

.144

Hierboven is gebleken dat de docenten in reactie op de enquêtestellingen 

zeggen dat ze even vaak aan de diplomagerichte doelstelling als aan de 

praktijkgerichte doelstelling werken in hun lessen. Dit roept de vraag 

op of  “opleiden voor de praktijk of opleiden voor een diploma” zich aan 
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de docenten als een dilemma voordoet. De verschillen tussen de manier 

waarop vakdocenten de leerstof in hun programma’s ordenen, is aanlei-

ding voor dezelfde vraag (zie paragraaf 3.2.1). Daarom is in de interviews 

gevraagd of docenten vinden dat de beide doelstellingen in hun lessen 

met elkaar in balans zijn. 

De meeste geïnterviewde tweede-taaldocenten zijn ontevreden over 

hun rol bij de voorbereiding van de deelnemers op hun stage en de 

ondersteuning die zij de deelnemers tijdens de stage kunnen geven. De 

tweede-taaldocent bij de opleiding administratie vindt dat het accent 

in haar programma ligt op het ondersteunen van de deelnemers bij het 

behalen van hun diploma. Zij vindt dat haar lessen meer toegespitst 

zouden moeten worden op het ondersteunen van de deelnemers in de 

praktijk en is ontevreden over de balans tussen beide doelen. Bij de 

opleiding algemeen beveiligingsmedewerker verdwijnt de taalscholing uit 

het programma, zodra de deelnemers hun theoretisch examen hebben 

gedaan. De tweede-taaldocent betreurt dat, omdat de deelnemers dan 

pas aan hun stage beginnen en juist tijdens die stage taalondersteuning 

nodig hebben. De tweede-taaldocent bij de opleiding winkelassistent 

vindt dat de deelnemers onvoldoende op de stage worden voorbereid. 

Zij kunnen de boeken niet lezen en daar kunnen de tweede-taaldocenten 

iets aan doen. Maar eenmaal aan het werk hebben zij het niveau van de 

studieboeken niet meer nodig. Voor het examen moeten ze dat niveau wel 

beheersen. Er is te weinig tijd om een taalaanbod te geven dat deelne-

mers helpt om in hun beroep te functioneren. Een van de geïnterviewde 

tweede-taaldocenten ziet wel aanknopingspunten om deelnemers in hun 

stage te ondersteunen. Ze maakt casussen van hun stage-opdrachten, 

zodat deelnemers kunnen oefenen met het maken van deze opdrachten. 

Stage-ervaringen die de deelnemers inbrengen, bieden eveneens stof 

om de ondersteuning van de deelnemers gestalte te geven. Zo heeft zij 

bijvoorbeeld gemerkt dat deelnemers het minder moeilijk vinden om met 

patiënten te praten dan met collega’s. De taal van patiënten is gemak-

kelijker. Deelnemers weten niet wat zij tegen een collega kunnen zeggen, 

doen voor hun gevoel niet mee en zitten tijdens de pauze alleen. 
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De geïnterviewde vakdocenten denken als volgt over de balans in hun 

programma’s tussen gerichtheid op stage / werk enerzijds en examen / di-

ploma anderzijds. De vakdocent van de opleiding algemeen beveiligingsme-

dewerker is duidelijk: dit is een opleiding die op een examen voorbereidt, 

want zonder diploma kom je niet aan de slag in de beveiligingsbranche. 

De deelnemers doen eerst een theoretisch MBO-examen. Daarna gaan 

zij minimaal twaalf weken stage lopen op het ROC van Amsterdam en 

moeten zij een praktijkexamen doen dat niet door de school, maar door 

een brancheorganisatie wordt afgenomen. Volgens deze vakdocent is 

taalondersteuning eigenlijk kort voor dit praktijkexamen nodig, want de 

deelnemers zijn erg onzeker. Ook bij de opleiding sociale dienstverlening 

krijgen de deelnemers in het eerste jaar veel theorie en zijn de inspan-

ningen gericht op het halen van de examens. De deelnemers gaan pas 

in het tweede jaar stage lopen. De geïnterviewde vakdocent is tevens 

stagebegeleider. Zij stimuleert de deelnemers om in het eerste jaar alvast 

een dag in de week ervaring op te doen in het vrijwilligerswerk. Ze 

vindt de voorbereiding op de stage het belangrijkste van de opleiding, 

want daarmee bereiden de deelnemers zich voor op werk. Maar zij weet 

niet of haar collega’s daar ook zo over denken. Bij de opleiding assistent-

elektrotechniek is het roer omgegooid toen bleek dat deelnemers wel het 

theoretisch deel van hun examen haalden, maar de praktijkonderdelen 

niet konden afronden bij gebrek aan een stage. Nu krijgen zij veel 

praktische oefening en vinden bijna allemaal een stage. Maar het diploma 

willen ze uiteraard ook halen en ook voor werkgevers is dat belangrijk. 

De balans tussen de theoretische en de praktische delen van de opleiding 

is volgens de geïnterviewde vakdocent nog niet gevonden. De docenten 

zijn van mening dat dit alleen opgelost kan worden door het verhogen 

van het aantal lesuren. Deelnemers struikelen ook over niet-technische 

examenvakken zoals Maatschappelijk Culturele Vorming en Nederlands. 

De vakdocent bij de opleiding administratie vindt de opleiding prak-

tijkgericht, maar weet niet precies of de deelnemers voldoende worden 

toegerust om op hun stageplek te functioneren. Voor deze vraag verwijst 

hij naar de stagecoördinator. De betreff ende stagecoördinator is positief 
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over de stagevaardigheden van de deelnemers in de secretariële richting. 

Het is vooral belangrijk dat de deelnemers instructies en opdrachten 

begrijpen en voortgang boeken in de verwerving van de Nederlandse taal. 

Dat lukt niet altijd, maar dat zijn uitzonderingen. Stages in de bedrijfs-

administratie zijn moeilijker te vinden voor deze deelnemers. Zij kiezen 

voor bedrijfsadministratie, omdat zij zich zekerder voelen met cijfers en 

ten onrechte denken dat het Nederlands in deze beroepsrichting minder 

belangrijk is. Ook in deze sector moet een stagiaire klanten te woord 

kunnen staan.

Resultaten

Wat betreft onderzoeksvraag 10 -  hoe verhouden de praktijkgerichte 

en de diplomagerichte doelstelling van de lessen van vakdocenten en 

tweede-taaldocenten zich ten opzichte van elkaar? -  zijn samenvattend 

de volgende resultaten gevonden. Vakdocenten zijn soms nog op zoek 

naar de juiste balans tussen het voorbereiden van de deelnemers op stage 

/ werk of op examen / diploma. Maar zij vinden dat dit gelijkwaardige 

onderdelen zijn van een en dezelfde opleiding. Zij voelen zich meestal 

betrokken bij een goede voorbereiding van de deelnemers op de stage, 

maar praten over de stages als een onderdeel van de opleiding en niet als 

een stap richting arbeidsmarkt. De geïnterviewde tweede-taaldocenten 

richten de taalondersteuning meestal op de diplomagerichte onderdelen 

van de vakinhoud of het examen en spreken daar hun onvrede over 

uit. Dit is niet in overeenstemming met hun reacties op de betreff ende 

enquête stellingen, maar wel met de conclusies in paragraaf 5.4 over het 

weinig praktijkgerichte gehalte van de geobserveerde tweede-taallessen. 

De onderzoeksresultaten leiden tot de volgende conclusie. Vakdocenten 

lijken de praktijkgerichte en diplomagerichte doelstellingen als gelijk-

waardig aan elkaar te beschouwen. Wat de tweede-taaldocenten betreft 

zijn er aanwijzingen dat zij hun lessen meer zouden willen gebruiken 

om deelnemers op de praktijk voor te bereiden en vanuit de praktijk te 

ondersteunen. 
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5.7  Samenwerking tussen tweede-taaldocenten en 

 vakdocenten 

Geïntegreerd tweede-taal- en vakonderwijs stelt hoge eisen aan de 

samenwerking tussen vakdocenten en tweede-taaldocenten. Dat is extra 

moeilijk als de docenten in gescheiden teams werken, zoals het geval is 

op het ROC van Amsterdam (zie paragraaf 3.2.3). Op de eerste plaats is 

afstemmen en gezamenlijk evalueren van belang. Als tweede-taaldocen-

ten vakondersteunend bezig willen zijn in hun lessen, is afstemming met 

de lessen van de vakdocenten noodzakelijk. Vakdocenten kunnen deze 

ondersteuning benutten, als zij hun programma’s laten aansluiten op die 

van de tweede-taaldocenten. Als tweede-taaldocenten en vakdocenten 

hun programma’s gezamenlijk evalueren en samen kijken naar de resul-

taten die zij met de deelnemers bereiken, staan zij ook samen voor de 

kwaliteit van hun lessen. Verder is het belangrijk dat tweede-taaldocen-

ten en vakdocenten elkaar weten te vinden voor collegiale ondersteuning. 

Als zij van elkaars expertise gebruik willen maken, moeten ze immers bij 

elkaar met vragen kunnen aankloppen en informatie kunnen uitwisselen. 

Tenslotte is lesbezoek en samenwerking tijdens de lessen van betekenis 

in geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. Tweede-taal-

docenten die vaklessen bezoeken, krijgen greep op de vakinhoud en 

kunnen ideeën opdoen over de aard van de ondersteuning die zij de 

deelnemers zouden kunnen bieden. Ook kunnen zij hun collega’s advise-

ren, naar aanleiding van observaties in het klaslokaal van het taalgebruik 

van vakdocenten en van de taalondersteuning die vakdocenten in hun 

lessen inbouwen.

5.7.1 Afstemmen en evalueren 

Deze paragraaf bevat de resultaten die betrekking hebben op onder-

zoeksvraag 11: Stemmen tweede-taaldocenten en vakdocenten hun 

programma’s af? Ook de resultaten met betrekking tot onderzoeksvraag 

12 komen in deze paragraaf aan de orde: Evalueren tweede-taaldocenten 

en vakdocenten hun programma’s? Kijken zij samen naar de vorderingen 

van de deelnemers?
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Er is onderzocht hoe de docenten denken over en gestalte geven aan 

afstemmen, gezamenlijk evalueren en vorderingen bespreken. 

Docenten over afstemmen en evalueren

Tabel 5.7.1-1 laat zien dat tweede-taaldocenten zeggen dat ze hun pro-

gramma’s niet zo vaak afstemmen met die van de vakdocenten. Uit tabel 

5.7.1-1 blijkt ook dat er geen correlatie is tussen de scores van tweede-

taaldocenten op frequentie en belang (tau-c = .111, p = .684): hieruit 

zou opgemaakt kunnen worden dat tweede-taaldocenten zich bij het 

afstemmen van programma’s op die van de vakdocenten niet of minder 

laten leiden door het belang dat zij eraan hechten. Andersom zeggen ook 

de vakdocenten dat ze hun programma’s niet zo vaak afstemmen met die 

van de tweede-taaldocenten, zoals blijkt uit tabel 5.7.1-2. De scores van 

de vakdocenten op frequentie en belang bij de stelling over afstemmen 

van programma’s vertonen wel enige samenhang (tau-c = .340, p = .007).

De tweede enquêtestelling in de tabellen 5.7.1-1 en 5.7.1-2 gaat ook over 

de afstemming tussen tweede-taaldocenten en vakdocenten, maar dan 

op het niveau van het lesgeven zelf. Gaat de tweede-taaldocent door op 

de taal die in de vakles aan de orde is geweest? Gaat de vakdocent ervan 

uit dat taalproblemen die in zijn lessen zijn gebleken door de tweede-

taaldocent worden opgepakt? Uit de tabellen 5.7.1-1 en 5.7.1-2 blijkt dat 

beide docentgroepen zeggen het lesgeven niet zo vaak op elkaar af te 

stemmen. Wat de correlaties betreft, is er bij de stelling over afstemmen 

van het lesgeven hetzelfde patroon als bij de stelling over afstemmen 

van programma’s. De scores van de tweede-taaldocenten correleren niet 

(tau-c = .241, p = .298): kennelijk laten tweede-taaldocenten zich bij het 

afstemmen van het lesgeven niet of minder leiden door het belang dat 

zij eraan hechten. De scores van de vakdocenten op frequentie en belang 

correleren signifi cant en middelmatig hoog (tau-c = .416, p < .001).   
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Tabel 5.7.1-1   Afstemmen, frequentie en belang, volgens tweede-taaldocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik stem mijn programma af met de 

vakdocent(en).

2.63 (1.07)

19

4.47 (.51)

17

.111

17

.684

In mijn lessen ga ik door op de taal die aan 

de orde is geweest in de vaklessen.

3.21 (1.13)

19

4.28 (.57)

18

.241

18

.298

Tabel 5.7.1-2   Afstemmen, frequentie en belang, volgens vakdocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik stem mijn programma af met de tweede-

taaldocent(en).

2.28 (.99)

50

3.83 (.79)

42

.340

42

.007

Taalproblemen die tijdens mijn lessen naar 

voren komen worden behandeld in de 

tweede-taallessen.

2.49 (.93)

47

3.81 (1.01)

43

.416

39

.000

Uit een vergelijking van de scores van de tweede-taaldocenten en de 

vakdocenten blijkt ook nog het volgende. Voor de stelling over het 

afstemmen van programma’s is er een signifi cant verschil op de belangva-

riabele tussen de beide groepen docenten (t = - 3.052, df = 57, p = .003): 

tweede-taaldocenten vinden het afstemmen van programma’s belangrijker 

dan vakdocenten dat vinden. De vergelijking van de scores van tweede-

taaldocenten en vakdocenten op de stelling over het afstemmen van het 

lesgeven laat een signifi cant verschil zien op de frequentievariabele 

(t = - 2.676, df = 64, p = .009). Dit betekent dat tweede-taaldocenten 

zeggen het lesgeven vaker af te stemmen dan dat vakdocenten zeggen dit 

te doen.  

Uit de tabellen 5.7.1-3 en 5.7.1-4 blijkt dat de gemiddelde scores 

van zowel tweede-taaldocenten als vakdocenten vrij laag zijn op de 

frequentievariabele van de stelling over gezamenlijk evalueren van de 

programma’s. Deze tabellen laten ook zien dat de correlatie tussen de 

scores op frequentie en belang bij deze stelling niet signifi cant is, zowel 

bij tweede-taaldocenten (tau-c = 1.00, p = .520) als bij vakdocenten 

(tau-c = .178, p = .180): beide docentgroepen lijken zich bij het geza-

menlijk evalueren van programma’s niet of minder te laten leiden door 

het belang dat ze eraan hechten. Ook de geringe variatie in antwoorden 

speelt een rol bij het ontbreken van de correlatie voor de stelling over het 
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gezamenlijk evalueren van de programma’s. 

Uit de tabellen 5.7.1-3 en 5.7.1-4 is af te leiden dat zowel tweede-taal-

docenten als vakdocenten zeggen dat het gezamenlijk bespreken van 

vorderingen van deelnemers meer aandacht krijgt dan de gezamenlijke 

evaluatie van de programma’s (tweede-taaldocenten: t = - 4.025, df = 

18, p = .001; vakdocenten: t = -3.871, df = 49, p < .001). Zij vinden het 

ook belangrijker (tweede-taaldocenten: t = -2.882, df = 18, p = .010; 

vakdocenten: t = -3.007, df = 39, p = .005). Uit tabel 5.7.1-3 blijkt verder 

dat de scores van tweede-taaldocenten op de frequentie- en de belangva-

riabele van de stelling over het gezamenlijk bespreken van vorderingen 

niet correleren (tau-c = .091, p = .677). De scores van de vakdocenten op 

frequentie en belang op de stelling over het gezamenlijk bespreken van 

vorderingen correleren wel signifi cant, de correlatie is middelmatig hoog 

(tau-c = .383, p = .002).

Tabel 5.7.1-3   Gezamenlijk evalueren en vorderingen bespreken, frequentie en belang, volgens tweede-

taaldocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik evalueer mijn programma samen met de 

vakdocent(en).

1.89 (.94)

19

4.05 (.40)

19

.100

19

.520

Ik bespreek met de vakdocent(en) de 

vorderingen van de deelnemers.

2.68 (.95)

19

4.37 (.60)

19

.091

19

.677

Tabel 5.7.1-4   Gezamenlijk evalueren en vorderingen bespreken, frequentie en belang, volgens vakdocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik evalueer mijn programma samen met de 

tweede-taaldocent(en).

1.88 (.87)

50

3.57 (.89)

42

.178

41

.180

Ik bespreek met de tweede-taaldocent(en) de 

vorderingen van de deelnemers. 

2.54 (1.13)

50

3.98 (.77)

40

.383

40

.002

Vergelijking van de scores van tweede-taaldocenten en vakdocenten op 

de stelling over gezamenlijk evalueren van programma’s laat een verschil 

zien: de scores van de tweede-taaldocenten zijn signifi cant hoger dan die 

van de vakdocenten op de belang variabele van de stelling (t = - 2.252, 

df = 59, p = .028): tweede-taaldocenten vinden samen evalueren van 

programma’s belangrijker dan de vakdocenten. Tweede-taaldocenten 

vinden ook het gezamenlijk bespreken van vorderingen belangrijker dan 
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vakdocenten (t = -1.966, df = 57, p =.054). Op de frequentievariabele 

zijn er voor deze stellingen geen signifi cante verschillen tussen de beide 

docentgroepen.

In de interviews hebben docenten verteld hoe zij met de afstemming 

en evaluatie bezig zijn en wat zij missen. Zij melden allemaal dat er 

gezamenlijke afspraken zijn tussen het vakonderwijs en het tweede-

taalonderwijs. Maar er zijn belangrijke verschillen. Een aantal docenten 

zegt dat de grote lijnen van vakinhoud en tweede-taalonderwijs ooit 

zijn afgestemd, maar dat er weinig energie wordt gestoken in het 

onderhouden van de afspraken. Van evaluatie en vernieuwing van de 

programma’s is geen sprake meer en de docenten zijn er ontevreden over. 

Een vakdocent bij de opleiding administratie meldt bijvoorbeeld dat er bij 

de start van W&O samen met de tweede-taaldocenten een programma is 

gemaakt, maar die mappen kijkt hij zelf nooit meer in. Er zijn afspraken 

over de taakverdeling die wel functioneren, maar er is geen evaluatie en 

geen vernieuwing. Docenten vinden elkaar nog wel op onderdelen van 

het programma, maar over het geheel genomen is er geen band tussen de 

tweede-taaldocenten en de vakdocenten. Een tweede-taaldocent van de 

opleiding administratie meldt dat er bij de start van W&O iets is bedacht; 

docenten zijn begonnen maar hebben nooit geëvalueerd. Ook zij vindt 

dat het allemaal wel loopt, maar dat het veel beter kan. Zij zou willen 

dat docenten beter met elkaar communiceren, dat er meer openheid is 

over en weer en dat er meer tijd is om over de programma’s te overleggen. 

Een andere vakdocent van de opleiding administratie onderstreept dit 

laatste punt: ‘We vergaderen wel, maar met de verkeerde agenda’s. We 

mogen meepraten over de stoelen die voor de deelnemers worden aange-

schaft. Voor overleg over de inhoud van het onderwijs is geen tijd’.

Docenten van vijf van de negen opleidingen van W&O waar interviews 

zijn afgenomen, zijn wel te spreken over de samenwerking. Soms 

hebben tweede-taaldocenten en vakdocenten met elkaar een structuur 

afgesproken voor een gezamenlijk programma. Zij functioneren als een 

team dat verantwoordelijkheid neemt voor de lessen. Zo komt er iets 
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tot stand waar men tevreden mee is. Bij de opleiding algemeen beveili-

gingsmedewerker is er een programma met een duidelijke structuur. De 

geïnterviewde docenten zijn te spreken over hun functioneren als team, 

ook op andere aspecten dan de integratie van tweede-taal- en vakon-

derwijs. Vier keer per jaar hebben zij een vergadering waarop zij samen 

besluiten nemen. Die gaan over van alles, ook over inhoudelijke punten. 

Bij de opleiding assistent-motorvoertuigentechniek hebben de lessen een 

duidelijke tweewekelijkse opbouw met bijbehorende taakverdeling tussen 

de tweede-taaldocent en de vakdocenten. De tweede-taaldocent zit in één 

team met de vakdocenten. Ook bij de opleiding horeca-assistent werken de 

tweede-taaldocent en de vakdocenten in één team en stemmen de lessen 

programmatisch op elkaar af.

Weer andere docenten hebben de taken duidelijk afgebakend en overleg-

gen op gezette tijden met elkaar over de inhoud van de programma’s en 

de lesmaterialen, maar behouden als vakdocenten en tweede-taaldocenten 

een eigen verantwoordelijkheid. Ook deze vorm van afstemmen functi-

oneert naar tevredenheid. Bij de programma’s van de opleidingen zorg & 

welzijn en facilitair medewerker hebben tweede-taaldocenten en vakdocen-

ten voor hun programma’s een gezamenlijke ordening afgesproken. Een 

of twee weken werken zij aan dezelfde handelingssituatie. Bijvoorbeeld: 

dagbesteding; zorg voor gezonde voeding; zorg voor een sfeervolle 

omgeving; gesprekken voeren. Per handelingssituatie ligt er één map 

met lesmateriaal; programma en materiaal worden jaarlijks geëvalueerd. 

Vakdocenten en tweede-taaldocenten werken met hun eigen deel van het 

materiaal, vanuit hun eigen invalshoek. 

Vakdocenten en tweede-taaldocenten vinden dat zij te weinig tijd hebben 

voor inhoudelijk overleg. De tijd die zij wel hebben, besteden zij voor 

een groot deel aan gezamenlijke besprekingen van de vorderingen van 

de deelnemers. Bijna alle geïnterviewde docenten melden dat dit overleg 

plaatsvindt en een bepaalde regelmaat heeft: twee of meer keer per jaar zijn 

er rapportvergaderingen of andere vergaderingen waarin vakdocenten en 

tweede-taaldocenten samen praten over de voortgang van de deelnemers.
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Resultaten

De volgende resultaten zijn gevonden wat betreft onderzoeksvraag 11 - 

stemmen tweede-taaldocenten en vakdocenten hun programma’s af? 

- en wat betreft onderzoeksvraag 12 - evalueren tweede-taaldocenten en 

vakdocenten hun programma’s? Kijken zij samen naar de vorderingen van 

de deelnemers?

In reactie op de enquêtestellingen zeggen beide groepen docenten dat 

zij niet zo vaak afstemmen en gezamenlijk evalueren. Ze zeggen ook 

dat ze vaker samen vorderingen van deelnemers bespreken dan dat ze 

samen programma’s evalueren. Verder lijken tweede-taaldocenten van 

W&O gemotiveerder dan de vakdocenten in hun wens om af te stemmen 

en te evalueren. Dat blijkt uit het gegeven dat de scores van de tweede-

taaldocenten op de stellingen over afstemmen en evalueren meestal 

signifi cant hoger zijn dan die van de vakdocenten. Uit de constatering 

dat tweede-taaldocenten zich bij de vier stellingen over het afstemmen 

en evalueren niet of minder laten leiden door het belang dat zij eraan 

hechten, zou afgeleid kunnen worden dat er in de praktijk minder van 

terecht komt dan tweede-taaldocenten zouden willen. Bij vakdocenten is 

deze constatering alleen van toepassing op het gezamenlijk bespreken van 

vorderingen. 

Uit de interviews komt naar voren dat de stand van de samenwerking 

tussen de opleidingen verschilt. Soms is men ooit begonnen met geza-

menlijke afspraken, maar stagneert de voortgang van de samenwerking. 

Het gevolg is dat docenten op onderdelen nog wel afstemmen, maar over 

het geheel genomen ontevreden zijn, omdat van evaluatie en vernieuwing 

van de programma’s geen sprake meer is. Soms loopt de samenwerking 

wel goed. Dan liggen er duidelijke afspraken over een gezamenlijk pro-

gramma. Tweede-taaldocenten en vakdocenten zijn ofwel met elkaar een 

teamverband aangegaan of zij stemmen hun programma’s af met behoud 

van eigen verantwoordelijkheid. Docenten van alle beroepsrichtingen 

melden dat er gezamenlijke deelnemersbesprekingen zijn. 

De onderzoeksresultaten leiden tot volgende conclusies. Het toch 

enigszins sombere beeld over gezamenlijk afstemmen en evalueren dat 
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uit de enquête naar voren komt, lijkt door de resultaten uit de interviews 

gerelativeerd te worden. Er zijn opleidingen waar tweede-taaldocenten en 

vakdocenten manieren hebben gevonden om afstemmen en gezamenlijk 

evalueren gestalte te geven. Verder is uit het onderzoek gebleken dat 

tweede-taaldocenten meer willen met de samenwerking ten aanzien 

van afstemmen en evalueren dan vakdocenten. Ook willen tweede-taal-

docenten meer dan de praktijk volgens hen laat zien. De noodzaak die 

tweede-taaldocenten - meer dan vakdocenten - voelen om programma’s 

af te stemmen en gezamenlijk te evalueren komt waarschijnlijk voort uit 

de onduidelijkheid over hun rol (hoofdstuk 2). Dat een tweede-taaldocent 

niet te veel op de stoel van de vakdocent mag gaan zitten, wordt in 

vaktijdschriften van docenten benadrukt. Andersom worden vakdocenten 

niet gewaarschuwd dat ze ervoor moeten waken te veel in de rol van 

tweede-taaldocent terecht te komen. In paragraaf 5.4.1 is gesuggereerd 

dat tweede-taaldocenten op zoek zijn naar de balans tussen de twee 

componenten in hun taak: het ondersteunen van deelnemers bij het zich 

eigen maken van vakinhoud èn bij het verwerven van een tweede taal. 

Ook hieruit zou hun wens tot afstemmen en gezamenlijk evalueren met 

vakdocenten kunnen voortkomen. 

5.7.2 Collegiale ondersteuning 

Deze paragraaf gaat over de resultaten die betrekking hebben op 

onderzoeksvraag 13: Kunnen tweede-taaldocenten en vakdocenten bij 

elkaar terecht voor collegiale ondersteuning? Er is onderzocht of tweede-

taaldocenten en vakdocenten bij elkaar met vragen kunnen aankloppen 

en of zij informatie uitwisselen. Ook is nagegaan of zij tevreden zijn over 

de onderlinge contacten.  
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Docenten over collegiale ondersteuning 

Aan de docenten zijn twee stellingen voorgelegd die op deze onderzoeks-

vraag betrekking hebben. De tabellen 5.7.2-1 en 5.7.2-2 laten zien dat de 

scores op beide stellingen vrij laag zijn: beide groepen docenten zeggen 

dat ze niet zo vaak met vragen bij elkaar terecht kunnen en niet zo vaak 

informatie uitwisselen. De scores van tweede-taaldocenten op frequentie 

en belang van de stelling over informatie uitwisselen correleren niet 

(tau-c = .033, p = .881). Dit kan betekenen dat zij zich bij het uitwisselen 

van informatie niet laten leiden door het belang dat zij eraan hechten. De 

scores op frequentie en belang van de stelling over het aankloppen met 

vragen correleren wel; de correlatie is sterk. Ook de scores van vakdocen-

ten op frequentie en belang van beide stellingen correleren signifi cant; 

deze correlaties zijn middelmatig hoog.

Als de beide docentgroepen met elkaar worden vergeleken, blijkt ook nog 

dat tweede-taaldocenten het belangrijker vinden dan vakdocenten om 

bij elkaar met vragen terecht te kunnen (t = -2.070, df = 58, p = .043)16. 

Verder zijn er geen verschillen tussen de beide docentgroepen op deze 

stellingen.

Tabel 5.7.2-1   Collegiale ondersteuning, frequentie en belang, volgens tweede-taaldocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik klop met mijn vragen bij de vakdocent(en) 

aan.

2.26 (1.19)

19

3.95 (.78)

19

.565

19

.004

Ik wissel informatie uit met de vakdocent(en). 2.53 (1.02)

19

4.16 (.50)

19

.033

19

.881

Tabel 5.7.2-2   Collegiale ondersteuning, frequentie en belang, volgens vakdocenten

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik klop met mijn vragen bij de tweede-

taaldocent(en) aan.

1.94 (.77)

50

3.46 (.87)

41

.428

40

.000

Ik wissel informatie uit met de tweede-

taaldocent(en).

2.64 (1.05)

50

3.93 (.69)

41

.435

41

.001

16   De Mann Whitney toets geeft geen signifi cante uitkomst: z =-1.91, p = .056
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In de interviews geven vakdocenten en tweede-taaldocenten hun mening 

over de contacten met “de andere partij”. Sommige tweede-taaldo-

centen en vakdocenten zijn ontevreden over het incidentele karakter 

van de onderlinge contacten. Een tweede-taaldocent bij de opleiding 

 administratie meldt dat zij af en toe met de vakdocenten spreekt en met 

de een meer dan met de ander. Soms vraagt een vakdocent aan haar om 

aandacht te besteden aan problemen die tijdens de vakles zijn gebleken. 

Bij het opstellen van een zakelijke brief bleek bijvoorbeeld dat sommige 

deelnemers het verschil tussen een hoofdzin en een bijzin niet kenden. 

Of een deelnemer is van de stage weggestuurd omdat hij onvoldoende 

Nederlands beheerst. Zij hoort niets terug op wat zij gedaan heeft met 

de problemen en gaat er zelf ook niet achteraan. Een vakdocent bij de 

opleiding administratie meldt wat de oorzaak is van het feit dat tweede-

taaldocenten niet als vraagbaak functioneren voor de vakdocenten: 

‘De docenten van het beroepsonderwijs weten niet welke deelnemers bij 

welke tweede-taaldocenten in de groepen zitten. Dat komt omdat het 

beroepsonderwijs en het volwassenenonderwijs de groepen met verschil-

lende codes aanduiden en dat geeft Babylonische spraakverwarring.’ Een 

andere vakdocent van deze opleiding meldt dat zij graag een vast maatje 

zou hebben. Iemand die de stof met de deelnemers doorleest, moeilijke 

woorden behandelt en opdrachten doorneemt. Maar de samenwerking 

is niet van de grond gekomen. Dat heeft volgens haar te maken met het 

feit dat er steeds weer andere docenten worden ingeroosterd. Er is geen 

tijd om bij te praten. Een vakdocent bij de opleiding sociale dienstverlening 

kijkt met plezier terug op de start van de samenwerking. ‘Vroeger kon 

je problemen direct terugkoppelen. Je zat bij elkaar in de les.’ Maar die 

samenwerking is verwaterd: ‘Nu is er nauwelijks overleg. Ik loop veel 

rond, als ik collega’s van het volwassenenonderwijs moet spreken.’ Bij de 

opleiding algemeen beveiligingsmedewerker zijn de docenten wel tevreden. 

Zij geven les op verschillende leslocaties. Dat vinden zij niet ideaal, maar 

zij overbruggen de afstand via email en telefoon. Zij hebben veel contact 

met elkaar over dagelijkse problemen. Docenten mailen bijvoorbeeld de 

presentie aan elkaar door en de mentor spreekt de deelnemers er zo nodig 

Proefschrift_1210.indd   218Proefschrift_1210.indd   218 22-10-2007   15:03:4422-10-2007   15:03:44



219Hoofdstuk  5

op aan. Er is ook telefonisch contact tussen docenten naar aanleiding van 

problemen, bijvoorbeeld over agressie in de klas. Is er iets heel heftigs 

gebeurd, dan kan een telefoongesprek wel een half uur duren. Bij de 

opleidingen assistent-motorvoertuigentechniek en horeca-asssistent functione-

ren de docenten als team en zijn de onderlinge contacten gemakkelijk en 

vanzelfsprekend geworden. 

Tweede-taaldocenten melden opvallend vaak dat de samenwerking met 

de vakdocenten groeiende is, maar dat de liefde van hun kant moet 

komen. Tweede-taaldocenten bij de opleidingen zorg & welzijn, admini-

stratie, winkelassistent en sociale dienstverlening vinden dat het initiatief tot 

samenwerking vooral van hen uit moet gaan. Eerst is er wantrouwen en 

de contacten lopen stroef: ‘Alsof we een last waren.’ Het lesmateriaal en 

informatie over de planning van de examens krijgen zij in eerste instantie 

niet via de vakdocenten zelf, maar via de deelnemers. Zij vinden de 

verwachtingen van de vakdocenten hoog maar ongericht of onrealistisch: 

‘Leer ze de basis’ of ‘zorg dat ze over een maand een rapport kunnen 

schrijven.’ Of vakdocenten hebben een verkeerd beeld van de lessen van 

tweede-taaldocenten: ‘Hun beeld komt overeen met het vak Nederlands 

op de beroepsopleidingen. Dat is iets anders dan tweede-taalonderwijs.’ 

Of de verwachtingen lopen niet synchroon: ‘Vakdocenten zijn erin ge-

sprongen en gewoon met de reguliere lesstof begonnen. Hun idee was dat 

zij hun taalgebruik zouden aanpassen en dat wij ernaast tweede-taallessen 

zouden geven. Maar wij wilden weten wat de lessen inhielden en hoe we 

de link konden leggen tussen de vaklessen en de tweede-taallessen.’ 

Tweede-taaldocenten voelen zich vaak onzeker: ‘Ik weet niet wat ik met de 

deelnemers kan doen en wat ik voor hen kan betekenen.’ Zij voelen zich 

tegelijkertijd overvraagd èn ondergewaardeerd: ‘Vakdocenten weten niet 

wat er zou gebeuren als de tweede-taallessen er niet waren. Deelnemers 

zouden het niet redden.’ En: ‘We horen nog niet: het is goed dat jullie er 

zijn.’ Maar de tweede-taaldocenten melden meestal ook dat het vertrou-

wen gaandeweg groeit, zodat tweede-taaldocenten en vakdocenten beter 

weten wat ze aan elkaar kunnen hebben. ‘Ik heb nu contact met twee 

vakdocenten en kan al mijn lessen vakgericht invullen,’ aldus een docent. 
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Resultaten

Wat betreft onderzoeksvraag 13 - kunnen tweede-taaldocenten en 

vakdocenten bij elkaar terecht voor collegiale ondersteuning? - zijn 

samenvattend de volgende resultaten gevonden.

Uit de enquête komt naar voren dat tweede-taaldocenten en vakdocenten 

vrij weinig informatie uitwisselen en ook weinig als elkaars vraagbaak 

functioneren. Dit beeld wordt ondersteund door de interviews bij een 

aantal, maar niet bij alle opleidingen. Sommige tweede-taaldocenten 

en vakdocenten zijn wel tevreden over de onderlinge contacten. Uit 

de reacties van de docenten op beide enquêtestellingen en ook uit alle 

interviews met tweede-taaldocenten blijkt dat vooral tweede-taaldocenten 

gemotiveerd zijn om collegiale ondersteuning bij vakdocenten te zoeken. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan de volgende conclusie getrok-

ken worden. Hoewel er opleidingen zijn waar de contacten wel naar 

wens verlopen, kunnen tweede-taaldocenten en vakdocenten over het 

algemeen weinig bij elkaar terecht voor collegiale ondersteuning. Dat 

één tweede-taaldocent meestal te maken heeft met meerdere vakdocen-

ten van de vakopleiding en soms ook nog van meerdere opleidingen, 

maakt het er niet gemakkelijker op om de contacten te onderhouden. 

Tweede-taaldocenten lijken gemotiveerder om met vakdocenten samen 

te werken dan andersom. Dat kwam al naar voren bij het aangaan van 

de samenwerking bij afstemmen en evalueren (paragraaf 5.7.1) en lijkt 

ook van toepassing op het zoeken van collegiale ondersteuning bij 

vakdocenten. Tweede-taaldocenten roepen het beeld op dat ze blijven 

proberen, optimistisch blijven over de groei in de samenwerking en 

de moed niet opgeven: zij lijken zich afhankelijker te maken van de 

samenwerking dan vakdocenten of zich zelfs ondergeschikt te voelen 

aan vakdocenten. 

5.7.3 Bi j  elkaar in de klas

Hieronder komen de resultaten aan de orde die betrekking hebben op 

onderzoeksvraag 14: Komen tweede-taaldocenten en vakdocenten bij 

elkaar in de klas? 
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Docenten over het bezoeken van lessen

Over deze onderzoeksvraag zijn aan de docenten twee stellingen voorge-

legd. De tabellen 5.7.3-1 en 5.7.3-2 laten zien dat beide groepen docenten 

zeggen dat tweede-taaldocenten nauwelijks de lessen van de vakdocenten 

bijwonen. Uit de tabellen 5.7.3-1 en 5.7.3-2 blijkt ook dat beide groepen 

docenten zeggen dat het weinig voorkomt dat ze samen lessen uitvoeren. 

Tweede-taaldocenten vinden het samen uitvoeren van lessen overigens 

ook minder belangrijk dan het bijwonen van de lessen van de vakdocen-

ten (t = 3.076, df = 18, p = .007).  

De correlaties tussen de scores van tweede-taaldocenten op frequentie 

en belang zijn bij de stellingen over het bij elkaar in de klas komen niet 

signifi cant (tau-c = .307, p = .052 ; tau-c = .222, p = .189). Bij vakdo-

centen is voor een van beide stellingen de correlatie tussen frequentie en 

belang niet signifi cant (tau-c = .167, p =.094). De signifi cante tau-c (.321) 

bij de vakdocenten is overigens middelmatig hoog (en verschilt wat de 

sterkte betreft nauwelijks van een van de niet-signifi cante correlaties bij 

tweede-taaldocenten).  

Als beide docentgroepen met elkaar worden vergeleken valt ook nog 

op, dat tweede-taaldocenten het belangrijker vinden om lessen van de 

vakdocenten bij te wonen dan vakdocenten dat vinden (t = - 3.811, df = 

44, p < .001).

Tabel 5.7.3-1   Bij elkaar in de klas, frequentie en belang, volgens tweede-taaldocenten                           

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

Ik woon (delen van) de lessen van de 

vakdocenten bij.

1.26 (.65)

19

3.84 (.69)

19

.307

19

.052

Ik voer de lessen samen met de vakdocent(en) 

uit.

1.16 (.37)

19

3.21 (.85)

19

.222

19

.189

Tabel 5.7.3-2   Bij elkaar in de klas, frequentie en belang, volgens vakdocenten                                                    

Stelling hoe vaak? hoe belangrijk? Tc p

De tweede-taaldocent(en) woont/wonen 

(delen van) mijn lessen bij.

1.34 (.72)

50

3.05 (.88)

42

.167

41

.094

Ik voer de lessen samen met de tweede-

taaldocent(en) uit.

1.22 (.51)

49

2.81 (.91)

43

.321

41

.001
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In de interviews is dit onderwerp meestal zijdelings aan de orde geweest. 

Twee van de geïnterviewde docenten zijn ooit bij de ander in de klas 

geweest en zij zijn positief over deze ervaringen. Andere docenten wijzen 

het idee niet af, maar het heeft bij hen geen prioriteit, en dat betekent dat 

ze er ook niet aan toe komen om het te doen. 

Resultaten

Wat betreft onderzoeksvraag 14 -  komen tweede-taaldocenten en 

vakdocenten bij elkaar in de klas? kan de volgende conclusie worden 

getrokken. Tweede-taaldocenten en vakdocenten komen weinig bij 

elkaar in de klas. Beide groepen docenten zien wel het belang in van het 

bijwonen van de vakles door de tweede-taaldocent, maar het komt er 

gewoon niet van. Samen lesgeven lijkt bij beide groepen docenten weinig 

prioriteit te hebben.

5.8 Samenvatting

De probleemstelling die in dit hoofdstuk centraal staat luidt: Hoe 

werkt de integratie van tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in het 

 onderwijsproces? Van deze probleemstelling zijn veertien onderzoeks-

vragen afgeleid, waaraan onderstaande conclusies verbonden kunnen 

worden. 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat tweede-taaldocenten van W&O er 

meestal in slagen het tweede-taalonderwijs in belangrijke mate vakon-

dersteunend in te vullen. Maar er zijn ook aanwijzingen dat zij moeite 

hebben om de balans te vinden tussen de beide componenten in hun taak 

- deelnemers ondersteunen bij het zich eigen maken van vakinhoud èn bij 

het verwerven van een tweede taal. Het gebruik van schriftelijk materiaal 

in de tweede-taalles lijkt meer nadruk te krijgen dan het werken vanuit 

de praktische of gevisualiseerde beroepspraktijk. Tweede-taaldocenten 

zeggen ontevreden te zijn met deze situatie, waarin de praktijkgerichte 

doelstelling en praktijkgerichte invulling van hun lessen in hun ogen te 

weinig aan bod komt. Interactie krijgt volop kans in de tweede-taallessen 

van W&O - in de vorm van vakgesprekken - maar dit is vaak niet het 
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actief taalgebruik waarin deelnemers terugkoppeling krijgen op inhoud 

en vorm van hun taalhandelingen. 

De meeste vakdocenten van W&O zijn gevoelig voor de taalproblemen 

van de deelnemers en bouwen taalactiviteiten als een vanzelfsprekend 

onderdeel in hun lessen in. In deze lessen zijn er volop vakgesprekken, 

maar er zijn ook aanwijzingen dat de vakdocenten de interactie domine-

ren en te weinig ruimte laten voor actief taalgebruik door de deelnemers, 

waarin de deelnemers vaktaal kunnen ontwikkelen en zich vakinhoud 

eigen kunnen maken. Vakdocenten plaatsen hun lessen in de context van 

het beroep en sluiten aan bij de kennis en de ervaring van de deelnemers, 

maar als zij meer vanuit praktische of gevisualiseerde beroepshandelingen 

zouden werken, zouden zij beter aansluiten bij beginnende tweede-taal-

leerders. De meeste vakdocenten van W&O kunnen taalgericht worden 

genoemd, maar er zijn aanwijzingen dat zij hun lessen voor beginnende 

tweede-taalleerders soms nog te veel binnen kwadrant B van Cummins’ 

Tweedimensionale Model positioneren: de lesstof is dan weliswaar con-

textafhankelijk, maar de lessituatie blijft voor beginnende tweede-taal-

leerders in cognitief opzicht te veeleisend. Niet al het vakonderwijs kan in 

een praktijklokaal worden gegeven, maar ook vaktheorie kan vanuit steun 

uit de praktische en visuele omgeving worden opgebouwd. In aanmerking 

nemend dat het veel tijd kost om een curriculum te herschrijven, lijkt 

het toch aan te raden om leerstof vanuit de praktische eisen van stage en 

beroep te ordenen en niet vanuit de eisen van theoretisch examens. 

Samenwerken tussen tweede-taaldocenten en vakdocenten lijkt bij W&O 

minder te gebeuren dan wenselijk is in gekoppeld tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs. Dat geldt voor alle aspecten van samenwerken die in de 

huidige studie zijn onderzocht: afstemming van programma’s en tijdens 

het lesgeven, gezamenlijk evalueren van programma’s en van de vorde-

ringen van de deelnemers, collegiale ondersteuning bieden en bij elkaar 

in de klas komen. Deze vorm van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs ontleent zijn kracht nu juist aan het feit dat van de expertise 

van beide vakdisciplines gebruik kan worden gemaakt. Die mogelijkheid 

zou beter benut kunnen worden.  Tweede-taaldocenten van W&O kunnen 
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terugvallen op taalgerichte collega’s in het vakonderwijs en vakdocenten 

op tweede-taaldocenten die hun lessen vakondersteunend invullen. Er 

is echter nog veel te winnen bij betere afstemming van programma’s 

van W&O door samenwerkende tweede-taaldocenten en vakdocenten. 

Tweede-taaldocenten en vakdocenten zouden gezamenlijk naar les-

stofordening en lesstofafbakening moeten kijken en naar ieders rol in de 

uitvoering van de programma’s. Tweede-taaldocenten zouden hun rol 

duidelijker kunnen afbakenen en daarmee de beide componenten in hun 

taak: deelnemers ondersteunen bij tweede-taalverwerving en bij het zich 

eigen maken van vakinhoud. Het concept van handelingssituaties zou bij 

het maken van programma’s meer kunnen worden ingezet. Volgens dit 

concept start de lesstofordening vanuit de eisen van de beroepspraktijk. 

Het maken van programma’s vanuit handelingssituaties kan tweede-

taaldocenten en vakdocenten helpen om ieders rol te omschrijven, maar 

geeft tweede-taaldocenten en vakdocenten ook de nodige ruimte voor 

een eigen aandeel, zodat zij niet in samenwerkingsverbanden hoeven te 

stappen die hun te veel tijd zouden gaan kosten. 
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In het vorige hoofdstuk is de eerste probleemstelling behandeld: hoe 

werkt de integratie van tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in het 

onderwijsproces? In dit hoofdstuk komt de tweede probleemstelling aan 

de orde: wat zijn de resultaten voor de deelnemers?  

De probleemstelling valt uiteen in vijf onderzoeksvragen. In paragraaf 6.2 

wordt belicht of de deelnemers hun programma van W&O afronden en of 

dat per opleiding verschilt. In paragraaf 6.3 wordt behandeld of deelne-

mers die hun programma hebben afgerond erin slagen betaald of onbetaald 

werk te vinden en doorgaan met werken èn leren. In paragraaf 6.4 vindt 

nadere analyse plaats van de doorstroomresultaten van W&O. Er wordt 

onderzocht of er invloed is van kenmerken van deelnemers, wat betreft 

geslacht, leeftijd en vooropleiding, op het gegeven dat sommige deelne-

mers een betaalde baan verwerven en andere deelnemers een onbetaalde 

stage. In paragraaf 6.5 wordt de vraag belicht of de doorstroomresultaten 

duurzaam zijn. Slagen deelnemers die na W&O betaald werk hebben 

gevonden erin betaald werk te behouden? Zien deelnemers die na W&O 

met een onbetaalde stage zijn gestart kans om alsnog betaald werk te 

vinden? Paragraaf 6.6 gaat over de vraag of deelnemers een MBO-diploma 

behalen. Dit resultaat wordt vergeleken met de percentages MBO-gediplo-

meerden in Nederland. Paragraaf 6.7 bevat een samenvatting. 

Om de resultaten van W&O te kunnen beoordelen, moeten die vergeleken 

worden met de resultaten van andere programma’s. In paragraaf 6.1 

wordt daarom eerst een korte beschrijving gegeven van drie programma’s 

waarmee deze vergelijking wordt uitgevoerd. 

6.1 Vergeli jkbare programma’s 

Deze paragraaf bevat drie korte beschrijvingen van programma’s die met 

hetzelfde doel en voor dezelfde doelgroep zijn opgezet als de program-

ma’s van W&O: duale trajecten voor oudkomers (zie ook paragraaf 2.3), 

de programma’s van de Stimuleringsprojecten Allochtone Groepen 

(SPAG) en de activeringsprogramma’s voor bijstandsgerechtigden in 

Amsterdam. Per programma zijn ook geslacht, leeftijd en vooropleiding 

aangegeven van de deelnemers die eraan hebben meegedaan. Bekeken 
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is of deze deelnemerskenmerken verschillen van die van de deelnemers 

die W&O hebben afgerond. Als die verschillen er zijn, moet hiermee 

rekening worden gehouden bij de interpretatie van de vergelijking tussen 

het doorstroomresultaat van W&O en het doorstroomresultaat van het 

betreff ende programma. De deelnemerskenmerken zijn vergeleken via 

de X2 toets. Om de sterkte van een signifi cant verschil te bepalen is de 

contingentiecoëffi  ciënt berekend. De omschrijvingen van de sterkte van 

de contingentiecoëffi  ciënten in de teksten bij de tabellen (groot ≥ 0.447;  

0.287 ≤ middelmatig < 0.447; 0.100 ≤ klein < 0.287; zeer klein < 0.100) 

zijn gebaseerd op Cohen (1988). Bepaling van de adjusted residuals (AR) 

maakt het mogelijk om na te gaan waaraan een geconstateerd verschil 

toegerekend kan worden.   

6.1.1 Oudkomers

Voor immigranten die vóór de invoering van de Wet Inburgering 

Nieuwkomers 1998 (WIN) naar Nederland zijn gekomen gold geen 

verplichting om een inburgeringstraject te volgen. Deze groep heeft, ter 

onderscheiding van de nieuwkomers waarop de WIN van toepassing 

is, de naam “oudkomers” gekregen. Dit begrip is geïntroduceerd in een 

rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Tesser & Van der 

Erf, 2001). Het Sociaal en Cultureel Planbureau signaleerde dat juist 

deze mensen in een achterstandspositie verkeren: ze hebben een laag 

opleidingsniveau, beheersen de Nederlandse taal niet voldoende en zijn 

bovenmatig vaak afhankelijk van een uitkering (Kwalitatieve rapportage 

monitor oudkomers, 2003). Om iets te doen aan de achterstandspositie van 

de oudkomers is de Taskforce Inburgering in het leven geroepen. Deze 

Taskforce Inburgering werkte (tot 2002) in opdracht van de ministeries 

van Justitie, OCenW, VWS en SZW en heeft gemeenten gestimuleerd 

duale trajecten op te zetten. Onder duaal traject verstond de Taskforce 

Inburgering een onderwijsprogramma met Nederlands als tweede taal 

in combinatie met een tweede onderdeel: opvoeding, onderwijs en 

gezondheidszorg voor de opvoeders en beroepsgerichte activiteiten voor 

de werkzoekenden. Hiermee defi nieerde de Taskforce Inburgering het 
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begrip duaal anders dan gebruikelijk is. Meestal verstaat men onder duaal 

de combinatie leren en werken. Via de fi nancieringsstroom oudkomers, 

die in het leven werd geroepen, schreef het Ministerie van Justitie deze 

didactische aanpak voor. Dat wil overigens niet zeggen dat alle oudko-

mers die sinds 2002 Nederlandse les hebben gevolgd deze programma’s 

kregen. Dat gold alleen voor de oudkomers wier programma via deze 

fi nancieringsstroom werd betaald. 

Het is interessant om de resultaten van de oudkomersprogramma’s te 

vergelijken met de resultaten van de onderzoeksgroepen van W&O. 

Daarvoor zijn twee redenen aan te geven. De programma’s hebben in 

didactisch opzicht overeenkomsten, omdat de duale trajecten voor werk-

zoekende oudkomers een thematische invulling bieden van geïntegreerd 

taal- en vakonderwijs (zie paragraaf 2.3). De vergelijking is ook interes-

sant, omdat deze programma’s niet alleen op ROC’s werden uitgevoerd, 

maar ook bij andere taalaanbieders. 

Aan de monitoring van de oudkomersprogramma’s is veel aandacht 

besteed. Voor de vergelijking met de resultaten van W&O zijn de evalu-

aties van toepassing, die in 2003 en 2004 zijn verschenen, op basis van 

rapportages van 54 gemeenten17. De rapportage 2003 gaat over 15.241 

deelnemers (Kwalitatieve rapportage monitor oudkomers, 2003: 31), de 

rapportage 2004 over 32.000 deelnemers (De inburgering van oudkomers, 

2004: 38-39). Omdat de betrouwbaarheid van de data die gemeenten 

hebben aangeleverd varieert, baseren de onderzoekers zich steeds op 

selecties uit deze data. De aantallen waarop de vergelijking met de 

onderzoekgroepen W&O zijn gemaakt variëren dus en zullen hieronder 

steeds gespecifi ceerd worden. 

Gegevens over deelnemerskenmerken zijn uit de rapportage 2004 ge-

haald, omdat hierin deelnemerskenmerken van werkzoekende deelnemers 

zijn onderscheiden van die van de opvoeders. Van de deelnemers aan 

oudkomersprogramma’s is 42% man en 58% vrouw. Deze percentages 

verschillen niet signifi cant van deelnemers van W&O: daar is 41% man 

17   25 gemeenten van het grote stedenbeleid, waaronder Amsterdam, Utrecht, Den Haag en 

Rotterdam, 17 gemeenten met meer dan 7% etnische minderheden op een totale bevolking 

van meer dan 60.000 en 12 gemeenten met meer dan 7% etnische minderheden op een 

totale bevolking van meer dan 18.000.
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en 59% vrouw. Uit de gegevens in tabel 6.1.1-1 is af te leiden dat de 

leeftijden van deelnemers aan oudkomersprogramma’s en van deelnemers 

van W&O signifi cante, maar kleine verschillen laten zien  (X2 = 167, df 

= 2, p = .000; C = .18). Meer mensen van 29 jaar en jonger (AR = 11.4) 

en minder mensen van 40 jaar en ouder (AR = - 10.6) hebben aan de 

programma’s van W&O deelgenomen. De leeftijdgroep tussen 30 en 39 

jaar was in de beide programma’s evenredig vertegenwoordigd. Omdat de 

leeftijdsverschillen klein zijn, zullen ze de vergelijkbaarheid van W&O18 

en oudkomers nauwelijks negatief beïnvloeden. 

Tabel 6.1.1-1   Leeftijd deelnemers W&O en Oudkomers, in percentages

  W&O (N=466) Oudkomers (N=4487)

Leeftijd 29 jaar en jonger 47 23

30-39 jaar 37 36

 40 jaar en ouder 16 41

Over vooropleiding is in de rapportage niets vermeld. Het startniveau 

van taalvaardigheid van deze deelnemers is wel bekend: het grootste 

deel van de deelnemers had niveau 0 of 1 (De inburgering van oudkomers, 

2004: 64).

6.1.2 Stimuleringsprojecten Allochtone Groepen

Een ander rapport dat vergelijkende cijfers biedt, is de evaluatie van de 

SPAG-projecten (Mateman, Mandos, Hello, Flapper, Klaver & Groot-

scholte, 2004). Deze projecten lopen sinds 1994, met fi nanciële steun van 

het Ministerie van SZW, en waren aanvankelijk alleen voor Antilliaanse 

jongeren bestemd. In de periode 2001 - 2004 is de leeftijdsgrens losge-

laten, konden ook mensen met een andere allochtone achtergrond mee 

gaan doen en werden 44 SPAG-projecten in 28 gemeenten uitgevoerd. 

De vergelijking met de resultaten van W&O is interessant vanwege 

een van de doelstellingen van de SPAG-projecten: het ontwikkelen 

van een aanpak die de aansluiting van de doelgroepen bij het reguliere 

arbeidsmarktinstrumentarium bevordert. Programmatisch en didactisch 

was er geen duidelijke afbakening, zoals bij de oudkomersprogramma’s. 

 ‘Projecten hebben deels een geheel eigen methodiek en inhoud, bijvoor-

18   zie ook paragraaf 6.4.4
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beeld afhankelijk van het type organisatie waarin het project is onder-

gebracht, de specifi eke doelgroep waarop men zich richt en de doelstel-

lingen die zijn geformuleerd.’ (Mateman e.a., 2004: 11). Er was een scala 

aan activiteiten mogelijk, bijvoorbeeld bemiddeling naar werk, oriëntatie 

op de arbeidsmarkt, beroepsgerichte scholing, Nederlands, inburgering, 

sollicitatietraining en empowerment-training. Ook zorghulpverlening en 

schuldhulpverlening zaten in het pakket. In de periode 2001 - 2004 

hebben bijna 6.000 allochtonen deelgenomen aan deze projecten. Vooral 

welzijnsinstellingen, afdelingen sociale zaken/sociale dienst van gemeen-

ten en reïntegratiebedrijven voerden de projecten uit.

Uit de gegevens in de tabellen  6.1.2-1, 6.1.2-2 en 6.1.2-3 is af te leiden 

dat er signifi cante, maar zeer kleine verschillen zijn tussen SPAG-deel-

nemers (Mateman e.a., 2004: 18) en deelnemers van W&O: in geslacht 

(X2 = 24, df = 1, p = .000; C = .062), leeftijd (X2 = 30, df = 2, p = .000; 

C = .068) en vooropleiding (X2 = 21, df = 1, p = .000; C = .059).

Tabel 6.1.2-1   Geslacht  deelnemers W&O en SPAG, in percentages

  W&O (N=470) SPAG (N=5883)

Geslacht man 41 53

vrouw 59 47

Aan de SPAG projecten nemen relatief meer mannen deel dan aan W&O 

(AR = 5).

Tabel 6.1.2-2   Leeftijd deelnemers W&O en SPAG , in percentages

  W&O (N=466) SPAG (N=5824)

Leeftijd 30 jaar en jonger 51 64

31 - 40 jaar 34 24

41 jaar en ouder 15 12

Relatief meer deelnemers in de SPAG-projecten zijn 30 jaar en jonger 

(AR = 5.3). In W&O zijn relatief meer deelnemers tussen 31 en 40 jaar 

(AR = 4.7). 

Proefschrift_1210.indd   231Proefschrift_1210.indd   231 22-10-2007   15:03:5422-10-2007   15:03:54



232 Doorstroming van de deelnemersHoofdstuk  6 

Tabel 6.1.2-3   Vooropleiding deelnemers W&O en SPAG, in percentages  

  W&O (N=313) SPAG (N=5883)

Vooropleiding laag 45 58

midden/hoog 55 42

In de SPAG-projecten hebben relatief meer deelnemers maximaal 

basisonderwijs en enkele jaren vervolgonderwijs, in de tabel aangeduid als 

‘laag’ (AR = 4.6). 

Omdat bovengenoemde verschillen in deelnemerskenmerken zeer klein 

zijn, zullen ze de vergelijkbaarheid van W&O en SPAG nauwelijks 

negatief beïnvloeden. 

6.1.3 Bi jstandsgerechtigden in Amsterdam

Een derde bron voor vergelijking van de resultaten van W&O vormen de 

voortgangsrapportages Agenda voor de Toekomst. In 2001, in de aanloop 

naar de nieuwe Wet Werk en Bijstand hebben de minister van SZW 

en de Vereniging Nederlandse Gemeenten maatregelen afgesproken die 

ertoe moeten leiden dat bijstandsgerechtigden sneller aan het werk gaan 

of maatschappelijk actief worden. De voortgangsrapportages, opgesteld 

door het ministerie SZW, geven informatie over de resultaten die 

gemeenten daarmee boeken. Cijfers voor de vergelijking komen uit de 

tweede (Agenda voor de Toekomst, 2003) en derde (Agenda voor de Toe-

komst, 2004) voortgangsrapportage. Deze cijfers zijn interessant vanwege 

de veronderstelling dat de deelnemers van W&O door het volgen van deze 

programma’s hun kansen op een betaalde baan verbeteren. Verder reikt de 

vergelijking niet. Klanten van de sociale dienst die “op een traject worden 

gezet” krijgen meestal geen scholing. Zij behoren doorgaans tot de meest 

kansrijke werklozen en kunnen zowel van autochtone als allochtone 

afkomst zijn. Cijfers die ter vergelijking uit de voortgangsrapportages zijn 

geselecteerd, gaan over de prestaties in de gemeente Amsterdam. De rap-

portages vermelden geen gegevens over geslacht, leeftijd en vooropleiding 

van de cliënten.
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6.2  Afronding van het programma en verschil len tus-

sen de opleidingen 

Deze paragraaf bevat de resultaten die betrekking hebben op onder-

zoeksvraag 15: Ronden de deelnemers hun programma van W&O af en 

verschilt dat per opleiding? De cijfers van W&O over de afronding van 

de programma’s zijn berekend voor de deelnemers die in 2001 - 2002 of 

in  2002 - 2003 met hun opleiding bij W&O zijn begonnen (paragraaf 

6.2.1). Ter beoordeling van dit resultaat zijn de cijfers vergeleken met die 

van de oudkomersprogramma’s (paragraaf 6.2.2) en de SPAG-projecten 

(paragraaf 6.2.3). Van bijstandsgerechtigden zijn geen cijfers beschikbaar 

over het aantal mensen dat hun programma afronden. Paragraaf 6.2.4 

bevat de samenvatting van de resultaten en de conclusie. 

6.2.1 Afronding en uitval bi j  Werk & Opleiding 

Uit tabel 6.2.1-1 blijkt dat 76% van alle deelnemers die in 2001 - 2002 of 

2002 - 2003 zijn begonnen met W&O het programma heeft afgemaakt. 

Er is een signifi cant, maar klein verschil tussen de opleidingen (X2 = 

27, df = 7, p = .000; C = .21). Uit de berekening van de adjusted residuals 

blijkt dat het verschil kan worden toegerekend aan de deelnemers die 

programma’s hebben gevolgd van zorg en welzijn, handel, beveiliging 

en sociale dienstverlening. In de opleidingen van zorg en welzijn zijn 

relatief meer deelnemers uitgevallen (AR = 3.2). Bij de opleidingen 

winkelassistent (AR = 2.8), algemeen beveiligingsmedewerker (AR = 2.6) 

en sociale dienstverlening (AR = 2.2) hebben relatief meer deelnemers het 

programma afgemaakt. 

Tabel 6.2.1-1   Afronding deelnemers W&O, aantallen en percentages per opleiding, 

2001 - 2002 en 2002 - 2003 samen

Opleiding*) adm bevei handel hor ict socd techn z & w Totaal

N 67 20 29 28 29 31 83 159 446

% 82 100 97 74 69 91 74 69 76

*) adm = administratief medewerker; bevei=algemeen beveiligingsmedewerker;  handel= 

winkelassistent; hor = horeca-assistent;  ict = servicemedewerker ict; socd = sociale 

dienstverlening; techn = assistent-metaal,  assistent-elektrotechniek en assistent-

motorvoertuigentechniek; z & w= opleidingen in zorg en welzijn. 
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6.2.2 Resultaten vergeleken met oudkomers

In de monitor van de oudkomersprogramma’s zijn verschillende groepen 

deelnemers over diverse periodes gevolgd. Voor de vergelijking met 

de data van W&O is het resultaat geselecteerd van de werkzoekenden, 

die in de eerste helft van 2003 zijn begonnen en over wie eind 2004 is 

gerapporteerd. Dit is een groep waarvoor relatief betrouwbare gegevens 

beschikbaar zijn. 

De meeste deelnemers namen niet meer aan het programma deel tijdens 

het meetmoment: 95% van de deelnemers had de cursus toen afgerond 

of was uitgevallen en 5% zat nog wel in een programma. Deze groep 

bestaat uit totaal 1.468 werkzoekenden uit 54 gemeenten. Afronding 

en uitval is berekend over deelnemers van 42 van deze 54 gemeenten 

die (betrouwbare) resultaten hebben aangeleverd (De inburgering van 

oudkomers, 2004: 47). 

Van deze 42 gemeenten is het totaal aantal werkzoekenden over wie 

afronding en uitval is berekend niet vermeld. Er zijn alleen percentages 

beschikbaar die hier als populatieparameter worden gebruikt (terwijl de 

data van de oudkomersevaluatie elders in dit hoofdstuk als steekproef 

worden beschouwd). Omdat de gegevens dichotoom zijn, is de binomial 

test gebruikt voor het maken van de vergelijking. 65% van de werkzoe-

kende oudkomers uit deze 42 gemeenten heeft de cursus afgemaakt en 

30% is uitgevallen. Uitgaande van de veronderstelling dat de 5% die het 

programma nog volgde in dezelfde verhouding zal uitstromen, komt het 

totaal van werkzoekende oudkomers die het programma hebben afgerond 

op 65/95*100 = 68%. Uit tabel 6.2.2-1 blijkt dat de binomial test een 

signifi cant, maar klein verschil laat zien (p = .000) tussen het resultaat 

van W&O en het resultaat van de oudkomerscursussen. Deelnemers van 

W&O over beide cursusjaren hebben de cursus vaker afgerond dan de 

groep werkzoekende oudkomers19, maar het verschil is klein. 

19   Als de 5% oudkomers die tijdens de meting nog in het programma zaten hun cursus 

allemaal zouden afronden, zou de test proportie .70 worden. Ook dan is het verschil tussen 

onderzoeksgroep en oudkomers signifi cant: p = .002.
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Tabel 6.2.2-1  Afronding programma, vergelijking W&O en oudkomers, aantallen en percentages

afronding afronding uitval uitval totaal

N % N % N

W&O 446 76 144 24 590

Oudkomers  68  32  

6.2.3  Resultaten vergeleken met Stimuleringsprojecten 

Allochtone Groepen

Totaal 5.896 deelnemers hebben sinds 2001 aan de projecten van SPAG 

meegedaan. Op de peildatum van de evaluatie, 1 mei 2004, volgde 

nog 46% een programma. De gemiddelde duur van deelname is een 

jaar en twee maanden en een groot deel (747) van de 1.210 deelnemers 

die in mei 2003 zijn begonnen, was op de peildatum dan ook nog niet 

uitgestroomd of uitgevallen (Mateman e.a., 2004: 20). De vergelijking 

is gemaakt met de 54% van de deelnemers die wel op de peildatum zijn 

uitgestroomd. Tabel 6.2.3-1 laat een signifi cant, maar zeer klein verschil 

zien tussen W&O en SPAG (X2 = 12.5, df = 1, p = .000; C = .057). Meer 

deelnemers van W&O (AR = 3.6) dan van SPAG (AR = - 3.6) hebben 

hun programma afgerond. 

Tabel 6.2.3 - 1  Afronding programma,  vergelijking W&O en SPAG, aantallen en percentages

afronding afronding uitval uitval totaal

N % N % N

W&O 446 76 144 24 590

SPAG 2238 68 1043 32 3281

6.2.4 Conclusies

Wat betreft onderzoeksvraag 15 - ronden de deelnemers hun programma 

van W&O af en verschilt dat per opleiding? - zijn samenvattend de 

volgende resultaten gevonden. 

Ongeveer driekwart van de deelnemers heeft het programma van W&O 

afgerond. Iets meer deelnemers bij W&O dan bij de oudkomers en de 

SPAG-projecten hebben hun programma afgerond.

Er zijn enkele kleine verschillen tussen de opleidingen van W&O. In de 

opleidingen van zorg en welzijn zijn relatief meer deelnemers uitgevallen. 
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Bij de opleidingen winkelassistent, algemeen beveiligingsmedewerker en 

sociale dienstverlening hebben relatief meer deelnemers het programma 

afgemaakt. Op basis van deze onderzoeksresultaten kan worden gecon-

cludeerd dat deelnemers bij W&O hun programma’s ongeveer net zo vaak 

afronden als de deelnemers bij de twee andere programma’s waarmee de 

resultaten van W&O zijn vergeleken. De deelnemers van de verschillende 

opleidingen van W&O presteren ongeveer even goed wat betreft de 

afronding van hun programma’s. 

6.3  Betaald werk of een stage en doorgaan met 

 werken en leren 

In deze paragraaf worden de resultaten belicht die betrekking hebben op 

onderzoeksvraag 16: Vinden de deelnemers na afronding van W&O een 

baan of een stage en gaan zij door met werken èn leren? Daarbij wordt 

tussen de beide cursusjaren 2001 - 2002 en 2002 - 2003 een onderscheid 

gemaakt: de gevolgen van de economische recessie werden voelbaar in 

2002 - 2003 (Vacatures gemeente Amsterdam Top 100, 2003) en dit kan 

de uitstroom naar banen hebben bemoeilijkt (Raaphorst, 2004). 

In paragraaf 6.3.1 wordt belicht of de deelnemers een betaalde baan 

vinden of in een (onbetaalde) stage stappen. Deelnemers die geen baan 

of stage vinden, zijn in twee categorieën onderverdeeld: zij hebben 

gekozen voor (beroeps)onderwijs waarvoor geen werk of stage nodig is20 

(alleen opleiding) of ze zijn afgehaakt, zonder door te gaan met betaald 

of onbetaald werk of een opleiding (werk noch opleiding). In paragraaf 

6.3.2 komt aan de orde of de deelnemers werk of stage combineren met 

een beroepsopleiding. De doorstroming van de deelnemers van W&O 

wordt vergeleken met de doorstroomresultaten van deelnemers aan 

oudkomersprogramma’s (paragraaf 6.3.3), SPAG-programma’s (paragraaf 

6.3.4) en met de doorstroming naar werk van bijstandsgerechtigden in 

Amsterdam (paragraaf 6.3.5). Paragraaf 6.3.6 bevat de samenvatting van 

de resultaten en de conclusies. 

20   Dat wil zeggen: in eerste instantie. Stage maakt onderdeel uit van alle MBO-opleidingen, 

ook van de fulltime programma’s. 
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6.3.1 Doorstroomresultaten 

Van de deelnemers uit het cursusjaar 2001 - 2002 die W&O hebben 

afgerond is de doorstroom van 96% bekend (van N = 205). Tabel 6.3.1-1 

laat zien dat 44% van deze deelnemers naar een betaalde baan ging en 

36% naar een stage. 7% ging door met een (beroeps)opleiding waarvoor 

zij geen baan of stage nodig hadden. 13% haakte alsnog af: deze mensen 

vonden geen baan of een stage en ze gingen ook niet door met een 

fulltime (beroeps)opleiding. Van de deelnemers uit het cursusjaar 2002 

- 2003 die W&O hebben afgerond is de doorstroom van 95% (van N = 

265) bekend. Van deze deelnemers vond 9% een betaalde baan en 63% 

een stage. 4% ging door met een (beroeps)opleiding waarvoor zij geen 

baan of stage nodig hadden. 24% van de mensen haakte af.

Tabel 6.3.1-1   Doorstroomresultaten W&O 2001 - 2002 en 2002 - 2003, aantallen en percentages

baan stage alleen 

opleiding

werk noch 

opleiding

totaal 

W&O N 87 70 14 26 197

2001-2002 % 44 36 7 13

W&O N 23 158 9 61 251

2002-2003 % 9 63 4 24  

De verschillen tussen de beide cursusjaren zijn signifi cant en qua grootte 

middelmatig (X2 = 81, df = 3, p = .000; C = .39). Relatief meer mensen 

vonden na 2001 - 2002 een betaalde baan dan na 2002 -2003 (AR = 

8.5). Bij de stages ligt het andersom: relatief meer onbetaalde stages 

na 2002 - 2003 dan na 2001 - 2002 (AR = 5.8). Ook wat het aantal 

afhakers betreft, is er een verschil tussen beide cursusjaren: relatief meer 

mensen haakten af na het cursusjaar 2002 - 2003 dan na 2001 - 2002 

(AR = 2.9). 

6.3.2  Baan en stage in combinatie met een beroeps-

opleiding

Uit tabel 6.3.2-1 blijkt dat alle deelnemers uit het cursusjaar 2001 - 2002 

die een stage hebben gevonden met een beroepsopleiding doorgaan. 

Van de deelnemers die een baan hebben gevonden, gaat 78% met een 
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beroepsopleiding door. In het totaal continueert 88% van de deelnemers 

met werk of een stage hun beroepsopleiding21. 

Tabel 6.3.2-1  Stages, banen en beroepsopleiding, cursusjaar 2001 - 2002, aantallen en percentages

baan  stage totaal

 N % N % N %

Beroepsopleiding: ja 68 78 70 100 138 88

Beroepsopleiding: nee 19 22   19 12

Totaal 87 70 157

Tabel 6.3.2-2 bevat de gegevens uit het cursusjaar 2002 - 2003. Alle 

deelnemers met een stage gaan door met de beroepsopleiding. Van 

de mensen die een betaalde baan hebben gevonden gaat 74% met de 

beroepsopleiding door. Totaal continueert 97% de beroepsopleiding22. 

Tabel 6.3.2 -2  Stages, banen en beroepsopleiding, cursusjaar 2002 - 2003, aantallen en percentages

baan  stage totaal

 N % N % N %

Beroepsopleiding: ja 17 74 158 100 175 97

Beroepsopleiding: nee 6 26   6 3

Totaal 23 158 181

Het verschil tussen mensen met een stage en mensen met een betaalde 

baan is signifi cant, zowel in 2001 - 2002 (X2 = 15, df = 1, p = .000; C = 

.32) als in 2002 - 2003 (X2 = 35, df = 1, p = .000; C = .44)23. De grootte 

van de verschillen is middelmatig. Meer mensen met een stage dan met 

een betaalde baan gingen door met de beroepsopleiding (2001 - 2002: 

AR = 4.2 ; 2002 - 2003: AR = 6.5). 

Uit tabel 6.3.2-3 is af te leiden dat er een signifi cant en middelmatig 

groot verschil is tussen de beide cursusjaren wat betreft de combinatie 

betaald of onbetaald werken en leren (X2 = 70, df = 2, p = .000; C = .41). 

21   Daarbovenop gaan nog 7 mensen zonder werk verder met hun beroepsopleiding en 2 

mensen van wie het doorstroomresultaat onbekend is.

22   Daarbovenop gaan nog 9 mensen zonder werk verder met hun beroepsopleiding en 2 

mensen van wie het doorstroomresultaat onbekend is.

23   De cel baan / beroepsopleiding nee heeft een expected value < 5, nl .8. Dat maakt de 

X2 test minder betrouwbaar.
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Relatief meer deelnemers uit 2001 - 2002 dan uit 2002 - 2003 combi-

neerden baan en beroepsopleiding (AR = 7.2). Relatief meer deelnemers 

met een baan uit 2001 - 2002 dan uit 2002 - 2003 stopten met hun 

beroepsopleiding (AR = 3.1). Relatief meer deelnemers uit 2002 - 2003 

dan uit 2001 - 2002 combineerden stage en beroepsopleiding (AR = 8.4). 

Tabel 6.3.2 - 3  Stages, banen en beroepsopleiding 2001-2002 en 2002 -2003, aantallen en percentages

baan met 

beroepsopleiding

baan zonder 

beroepsopleiding

stage met 

beroepsopleiding

totaal (N)

W&O 2001-2002 N 68 19 70 157

 % 43 12 45

W&O 2002-2003 N 17 6 158 181

 % 9 3 87

6.3.3  Doorstroomresultaten Werk & Opleiding 

 vergeleken met oudkomers

Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers is het nodig de defi nities van het 

doorstroomresultaat van de beide programma’s naast elkaar te zetten. In 

de evaluatie van de oudkomersprogramma’s is de categorie “doorstroom 

naar werk” in vier subcategorieën ingedeeld: “werk”, “gesubsidieerd werk”, 

“sociale activering” en “overig werk”. Onder “werk” (als subcategorie) ver-

staan de onderzoekers een betaalde baan voor meer dan 12 uren per week 

gedurende meer dan zes maanden. De cijfers onder de categorieën “werk” 

en “gesubsidieerd werk” in het oudkomersonderzoek zijn samengenomen 

en vergeleken met “doorstroom naar een baan” in het onderzoek van 

W&O. Ook de deelnemers van W&O zijn immers naar regulier werk of 

naar gesubsidieerd werk doorgestroomd. Maar de aantallen bij W&O 

zijn te klein om regulier werk en gesubsidieerd werk te kunnen onder-

scheiden. De cijfers onder de categorieën “sociale activering” en “overig 

werk” in het oudkomersonderzoek zijn samengenomen en vergeleken 

met de doorstroom naar “stages” bij W&O. De overeenkomst tussen een 

stage en sociale activering is dat het in beide gevallen vrijwilligerswerk 

betreft zonder of met een kleine fi nanciële vergoeding. Respondenten 

kunnen ook de subcategorie “overig werk” in het oudkomersonderzoek 
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gebruikt hebben om doorstroom naar stages onder te brengen. In het 

oudkomersonderzoek wordt niet gevraagd naar de combinatie werken en 

beroepsopleiding, wel naar “vervolgopleiding”. De categorie “vervolgop-

leiding” is vergeleken met de categorie “alleen opleiding” van W&O. De 

categorie “werk noch opleiding” komt bij de oudkomers en bij W&O voor.  

Deelnemers van W&O die gestart zijn in het cursusjaar 2001 - 2002 

worden vergeleken met de groep werkzoekende oudkomers die in de 

eerste helft van 2003 een cursus heeft afgerond (Kwalitatieve rapportage 

monitor oudkomers, 2003: 52-53). Dit zijn deelnemers uit 46 gemeenten. 

Alleen de deelnemers van wie het doorstroomresultaat bekend is, zijn 

in deze rapportage meegenomen, in totaal 412. Deelnemers die in 2002 

- 2003 zijn gestart, zijn met de groep werkloze oudkomers vergeleken 

die in 2004 heeft afgerond (De inburgering van oudkomers, 2004: 59). Dit 

zijn resultaten uit 51 gemeenten. Ook hier gaat het alleen om deelnemers 

van wie het doorstroomresultaat bekend was, in totaal 1657. De fasering 

in de tijd wat betreft uitstroom of doorstroom van oudkomers loopt 

dan ook niet helemaal parallel met de doorstroom van deelnemers van 

W&O. Er zijn twee argumenten om toch te kiezen voor gegevens uit de 

rapporten over 2003 en 2004. De resultaatgegevens in deze rapporten 

zijn uitgesplitst naar werkzoekenden en opvoeders en de kwaliteit van 

de gegevens die gemeenten over deze perioden hebben aangeleverd is 

beter dan van de gegevens over eerdere perioden (Kwalitatieve rapportage 

monitor oudkomers, 2003: 16-19).

Uit de gegevens in tabel 6.3.3-1 kan worden afgeleid dat de verschillen 

tussen de verdelingen signifi cant zijn en middelmatig groot (X2 = 85, df = 

3, p = .000; C = .35). Bij de deelnemers die W&O in 2001 - 2002 hebben 

afgerond, ligt relatief meer accent op doorstroom naar betaald werk (AR 

= 4.2) of onbetaald werk (AR = 5.7). Uit paragraaf 6.3.2 is gebleken 

dat W&O-deelnemers meestal werken in combinatie met een opleiding. 

Oudkomers zijn relatief meer gericht op doorstroom naar opleidingen 

(AR = 7.5). Bij oudkomers zijn relatief meer mensen afgehaakt dan bij 

W&O (AR = 2.6).
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Tabel 6.3.3-1  Doorstroom deelnemers W&O en oudkomers, in percentages, 2001 - 2002

baan stage alleen 

opleiding

werk noch 

opleiding

W&O 2001 - 2002 (N=197) 44 36  7 13

Oudkomers  (N=412) 27 15 36 22

Op basis van de gegevens in tabel 6.3.3-2 kan worden gesteld dat de 

doorstroom van deelnemers van W&O die in 2002 - 2003 zijn gestart 

signifi cant verschilt van de groep oudkomers waarmee de cijfers zijn ver-

geleken (X2 = 181, df = 3, p = .000; C = .29). Het verschil is middelmatig 

groot. Bij W&O ligt het accent in dit cursusjaar vooral op het onbetaalde 

werk (AR = 11.4), in combinatie met een opleiding (zie paragraaf 6.3.2). 

Oudkomers zijn ook nu vooral opleidingsgericht (AR = 10). Zij doen 

het wat betreft de doorstroom naar betaalde banen beter dan deelnemers 

van W&O (AR = 4.4). Nu zijn er meer mensen van W&O dan van de 

oudkomersprogramma’s afgehaakt (AR = 2.8). De percentages van de 

doorstroom van deelnemers van de oudkomers lijken stabieler dan die van 

W&O. 

Tabel 6.3.3 -2  Doorstroom deelnemers W&O en oudkomers, in percentages, 2002 - 2003

baan stage alleen 

opleiding

werk noch 

opleiding

W&O 2002 - 2003 (N=251) 9 63 4 24

Oudkomers  (N=1657) 21 27 35 17

6.3.4  Doorstroomresultaten Werk & Opleiding 

vergeleken met SPAG 

De doorstroomresultaten van SPAG gaan over deelnemers die tussen 

2001 en 1 mei 2004 hun programma hebben afgerond. Dit zijn 2.238 

deelnemers, 37% van het totaal (Mateman e.a., 2004: 20). Deze data 

worden vergeleken met de uitstroomresultaten van W&O, over beide 

cursusjaren, totaal 470 deelnemers. De SPAG-projecten kennen wel de 

combinatie werk en scholing als doorstroomcategorie (in tegenstelling tot 

de oudkomersprogramma’ s) en dat maakt een vergelijking op dat punt 

mogelijk met W&O. In het SPAG-rapport hebben de onderzoekers de 
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categorie “werk” niet nader gedefi nieerd. Gezien de verscheidenheid aan 

projecten waarover de onderzoekers rapporteren, is het redelijk om aan 

te nemen dat het bij de categorie “werk en scholing” zowel om betaald 

als om onbetaald werk kan gaan. Dit kan ook worden gesteld omdat veel 

welzijnsinstellingen in de projecten participeerden en deze streven niet 

per se naar doorstroom van deelnemers naar betaald werk - in tegenstel-

ling tot reïntegratiebedrijven. Voor de vergelijking tussen SPAG en W&O 

zijn de doorstroomresultaten van W&O als volgt geordend. De categorie 

“werk en scholing” betreft de deelnemers die naar die combinatie zijn 

doorgestroomd. Werk kan daarbij betaald werk zijn of een stage. Er 

is een categorie “werk”. Deze categorie bevat de deelnemers die naar 

betaald werk zijn uitgestroomd en niet tevens aan een beroepsopleiding 

zijn begonnen. Verder is er de categorie “alleen opleiding” voor mensen 

die een opleiding zijn gaan doen waarvoor vooralsnog geen werk (betaald 

of onbetaald) nodig is. De categorie “’werk noch opleiding” kent het 

SPAG-rapport niet. Deelnemers van W&O in deze categorie zijn samen 

met de deelnemers in de categorie “onbekend” in een restcategorie 

ondergebracht. Tabel 6.3.4-1 geeft de percentages van deze ordening van 

de doorstroomgegevens.

De signifi cantietoetsing geeft aan dat er grote en signifi cante verschil-

len zijn tussen SPAG en W&O (X2 = 1052, df = 3, p = .000; C = .53). 

Deelnemers aan programma’s van W&O stromen vaker door naar de 

combinatie werk en scholing dan SPAG-deelnemers (AR = 31.6). 

SPAG-deelnemers gaan vaker door met alleen werk (AR = 15.9) of 

alleen scholing (AR = 8.9). SPAG-projecten zijn vooral werkgericht. 

De combinatie werk en scholing bestaat wel, maar is een uitstroomca-

tegorie met een relatief kleine omvang. W&O is sterk in de combinatie 

werken en leren. Uitstroom naar alleen opleiding komt bij deelnemers 

van W&O relatief weinig voor. Bij SPAG is dit wel een belangrijke 

uitstroomcategorie. 
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Tabel 6.3.4-1  Doorstroom deelnemers W&O en SPAG, in percentages, 2001-2002 en 2002 - 2003 samen

werk en 

scholing

werk zonder 

scholing

alleen opleiding anders, 

onbekend

W&O (N=470) 67 5 5 23

SPAG (N=2238) 7 44 23 26

6.3.5  Doorstroomresultaten Werk & Opleiding vergele-

ken met Agenda voor de Toekomst Amsterdam

De rapporten Agenda voor de Toekomst gaan over twee resultaten: het 

aantal bijstandsgerechtigden dat geactiveerd is en het aantal bijstandsge-

rechtigden dat uitstroomt naar werk. Deze rapporten gaan in 2002 over 

14.326 en in 2003 over 7.435 uitkeringsgerechtigden in Amsterdam. In 

de rapporten is niet gespecifi ceerd hoeveel cliënten scholing gaan doen: 

noch de combinatie leren en werken, noch scholing zonder werken wordt 

vermeld. Eerstgenoemd resultaat - het totaal aantal geactiveerde cliënten 

ten opzichte van het totaal aantal bijstandsgerechtigden - is voor de 

vergelijking niet van toepassing. Dat geldt wel voor het laatstgenoemde 

resultaat: het aantal geactiveerde cliënten dat naar werk uitstroomt. Voor 

deze vergelijking zijn de deelnemers van W&O ondergebracht in een 

categorie “betaald werk” en een categorie “overig”. De categorie “overig” 

voor de bijstandsgerechtigden bestaat uit het totaal aantal cliënten dat is 

geactiveerd, verminderd met het aantal dat naar werk is uitgestroomd. 

Tabel 6.3.5-1 bevat de percentages van de doorstroom naar betaald werk 

van deelnemers van W&O die in het cursusjaar 2001 - 2002 zijn gestart 

en van bijstandsgerechtigden die in het jaar 2002 naar werk zijn begeleid 

(Agenda voor de Toekomst, 2003: 15). De toetsing laat zien dat het verschil 

signifi cant, maar zeer klein is (X2 = 60, df = 1, p = .000; C = .064). Rela-

tief meer deelnemers van W&O hebben betaald werk gevonden (AR = 7.7). 

Tabel 6.3.5-1  Doorstroom deelnemers W&O en AvdT, in percentages, 2001 - 2002

betaald werk overig

W&O (N=205) 42 58

AvdT (N=14326) 20 80
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Tabel 6.3.5-2 bevat gegevens over de vergelijking tussen deelnemers 

van W&O die in het cursusjaar 2002 - 2003 en bijstandsgerechtigden in 

Amsterdam die in het jaar 2003 naar werk zijn begeleid. Ook hier is er 

een signifi cant en zeer klein verschil (X2 = 69.09, df = 1, p = .000 ; 

C = .094), maar nu andersom: meer bijstandsgerechtigden in Amsterdam 

dan deelnemers van W&O hebben betaald werk gevonden (AR = 8.3). 

Tabel 6.3.5 -2 Doorstroom deelnemers W&O en AvdT, in percentages, 2002 - 2003

betaald werk overig

W&O (N=265) 9 91

AvdT (N=7435) 33 67

6.3.6 Conclusies

Wat betreft onderzoeksvraag 16 - vinden de deelnemers na afronding van 

Werk & Opleiding een baan of een stage en gaan zij door met werken èn 

leren? - zijn samenvattend de volgende resultaten gevonden. Deelnemers 

waren na afronding van W&O in 2001 - 2002 succesvol in het verwerven 

van betaald werk. Van deze deelnemers verwierf 44% een baan. Dat is 

relatief meer dan deelnemers in de oudkomersprogramma’s en cliënten 

van de sociale dienst Amsterdam in dezelfde periode. Het resultaat heeft 

men bij W&O echter niet kunnen continueren. Na het cursusjaar 2002 

- 2003 was de uitstroom naar betaald werk minder dan na 2001 - 2002: 

slechts 9%. Dit resultaat was ook minder dan de uitstroom naar betaalde 

banen bij zowel de oudkomers als bijstandsgerechtigden Amsterdam. 

De terugval bij W&O kan verklaard worden uit de gevolgen van de 

economische recessie die in 2003 merkbaar werden. Maar daarbij past de 

kanttekening dat deze eff ecten blijkbaar minder hebben doorgewerkt in 

de beide andere projecten. 

Het grootste deel van de deelnemers ging na W&O door met de com-

binatie leren en werken. Na het cursusjaar 2001 - 2002 ging 88% van 

de deelnemers die werk hadden gevonden ook verder met een beroeps-

opleiding. Van deze mensen had 49% betaald werk en 51% onbetaald 

werk. Na 2002 - 2003 ging zelfs 97% door met werken en leren. Het 
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grootste deel van de doorstromers, 90%, vervolgde toen de beroepsop-

leiding, zonder dat er uit het werk meteen inkomsten verworven konden 

worden. Het lijkt voor de hand te liggen dat deelnemers die een tweede-

taalopleiding op een ROC gaan doen daar ook een beroepskwalifi catie 

gaan halen, maar dat is het niet. In 2000 nog stroomden er bij het ROC 

van Amsterdam nauwelijks deelnemers na hun taalcursus bij het volwas-

senenonderwijs door naar een beroepsopleiding (zie paragraaf 3.1.2). 

Deelnemers van W&O van beide cursusjaren stroomden vaker door naar 

de combinatie leren en werken dan deelnemers van de andere projecten. 

Na een oudkomersprogramma is de combinatie leren en werken niet aan 

de orde, maar kan een deelnemer kiezen tussen leren òf werken. Voor de 

Sociale Dienst Amsterdam telde alleen de uitstroom naar betaald werk. 

Bij de SPAG-projecten kent men wel de combinatie werken en leren als 

uitstroomcategorie, maar die weg volgden relatief minder deelnemers 

na een SPAG-cursus dan na W&O. Dit is opvallend, gezien de relatief 

jonge leeftijdsgroep bij SPAG en gezien het feit dat 60% van de SPAG-

deelnemers de school zonder startkwalifi catie had verlaten (Mateman 

e.a., 2004: 18). 

Deelnemers van W&O stromen nauwelijks door naar opleidingen 

waarvoor ze vooralsnog geen werk of stage nodig24 hebben: 7% na 2001 

- 2002 en 4% na 2002 - 2003. Bij oudkomers en SPAG zijn deze aantal-

len signifi cant hoger dan bij W&O. Het percentage deelnemers dat na het 

programma van W&O 2001 - 2002 met werk noch opleiding doorgaat, 

is kleiner dan het percentage afhakers na het cursusjaar 2002 - 2003. 

Minder deelnemers bij W&O dan bij de oudkomers haakten na 2001 

- 2002 af en dit is andersom in 2002 - 2003. Tussen W&O en SPAG zijn 

er in dit opzicht geen verschillen. 

Bovenstaande onderzoeksresultaten leiden tot de volgende conclusies. 

Het grootste deel van de deelnemers gaat na W&O werken en een oplei-

ding doen. Het werk is echter vaak onbetaald. Dat was zeker het geval 

na het cursusjaar 2002 - 2003. De verschillen met de andere projecten 

zijn opvallend. Dat is een conclusie die niet geheel vrijblijvend is, want 

24   Dat wil zeggen: in eerste instantie. Stage maakt onderdeel uit van alle MBO-opleidingen, 

ook van de fulltime programma’s. 
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deelnemers kiezen meestal niet voor een programma, maar komen in 

programma’s terecht al naar gelang de fi nancieringsstroom die van 

toepassing is. Afhankelijk van de fi nancieringsstroom waar deelnemers 

onder vallen, wordt hun loopbaan ingericht. Als zij een programma van 

W&O gaan doen, is de kans vrij groot dat ze doorgaan met de combinatie 

leren en werken; het werk is dan wel vaak onbetaald. Komen zij in een 

oudkomersprogramma terecht, dan maken ze na afronding van dit 

programma de keuze tussen werken òf leren en kan het werk betaald 

of onbetaald zijn. Deelnemers die een programma bij SPAG afronden, 

kunnen in de combinatie leren en werken terecht komen, maar heel groot 

is die kans niet. Meestal gaan zij werken òf leren.

De uitgangspositie van deelnemers van W&O is relatief gunstig. Via het 

behalen van een beroepskwalifi catie kunnen zij hun positie op de arbeids-

markt verstevigen. Leren en onbetaald stage lopen is altijd nog beter dan 

werkloos thuiszitten of alleen onbetaalde werkervaring opdoen. Of de 

deelnemers erin slagen die gunstige uitgangspositie te verzilveren - in de 

vorm van verwerving of behoud van betaald werk en een diploma - komt 

aan de orde in de paragrafen 6.5 en 6.6. 

6.4  Is  er invloed van deelnemerskenmerken op de 

 doorstroom naar baan dan wel stage?

In deze paragraaf worden de resultaten belicht die betrekking hebben 

op onderzoeksvraag 17: Is er invloed van deelnemerskenmerken op 

doorstroom naar baan dan wel stage? Deelnemers die gaan leren en 

werken, verwerven betaald werk of ze gaan stage lopen. In het cursusjaar 

2001 - 2002 was die verhouding ongeveer in evenwicht: iets meer 

mensen gingen betaald werken dan stage lopen. Had het verschil in 

doorstroom in dit cursusjaar te maken met verschillen in leeftijd, geslacht 

of vooropleiding van de deelnemers? Of is dit verschil eerder terug te 

voeren op de branches waarin deelnemers gaan werken of stage lopen: 

administratie, ict, sociale dienstverlening, techniek, zorg en welzijn of 

horeca en handel? Omdat de deelnemers die na het cursusjaar 2002 

- 2003 gingen leren en werken vrijwel allemaal stage gingen lopen, is de 
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onderzoeksvraag voor het cursusjaar 2002 - 2003 niet van toepassing.  

De bespreking van de resultaten met betrekking tot onderzoeksvraag 17 

is als volgt opgebouwd. Eerst wordt in paragraaf 6.4.1 belicht of er sprake 

is van seksespecifi eke, vooropleidingsspecifi eke of leeftijdsspecifi eke 

verschillen in doorstroom van de deelnemers naar werk dan wel naar 

stage. De verschillen die in paragraaf 6.4.1 worden geconstateerd, worden 

nader geanalyseerd in de paragrafen 6.4.2 en 6.4.3. In deze paragrafen 

wordt belicht of deze verschillen samenhangen met branchespecifi eke 

verschillen in beschikbaarheid van banen of stages voor de deelnemers 

van W&O. Paragraaf 6.4.4 bevat een samenvatting van de onderzoeksre-

sultaten en de conclusie.

6.4.1  Doorstroomresultaten naar geslacht, 

vooropleiding en leefti jd 

In  deze paragraaf komt aan de orde of de doorstroomresultaten in 2001 

- 2002 samenhangen met verschillen in geslacht, vooropleiding of leeftijd 

van de deelnemers. 

Uit de gegevens in tabel 6.4.1-1 kan worden afgeleid dat het doorstroom-

resultaat tussen vrouwelijke en mannelijke deelnemers van W&O signi-

fi cant verschilt (X2 = 9, df = 1, p = .003; C = .24). Het verschil is klein. 

Meer mannen verwierven een betaalde baan, meer vrouwen verwierven 

een stage (AR = 3.1).

Tabel 6.4.1-1   Doorstroom, naar banen of stages en geslacht, aantallen en percentages, 2001 - 2002

 man vrouw totaal

 N % N %

Baan 49 69 38 44 87

Stage 22 31 48 56 70

Totaal 71  86  157

Statistische toetsing van de gegevens in tabel 6.4.1-2 laat zien dat het 

verschil in doorstroomresultaat in 2001 - 2002 ook met de vooropleiding 

van deelnemers van W&O in verband gebracht kan worden (X2 = 7, df = 

1, p = .008; C = .24). Ook hier is het verschil klein. Meer laag-opgelei-
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den verwierven een betaalde baan (AR = 2.8). Laag-opgeleide deelnemers 

hebben maximaal basisonderwijs en twee jaar vervolgonderwijs gevolgd. 

Omdat de vooropleiding van een deel van de deelnemers onbekend is, 

zijn de gegevens berekend over 83% (N = 130) van de deelnemers die in 

2001 - 2002 naar een baan of een stage zijn doorgestroomd.

Tabel 6.4.1-2   Doorstroom, naar banen of stages en vooropleiding, aantallen en percentages, 2001-2002

 laag midden/hoog totaal

 N % N %

Baan 33 70 37 45 70

Stage 14 30 46 55 60

Totaal 47  83  130

De gegevens in tabel 6.4.1-3 zijn berekend over 98% (N = 154) van 

de deelnemers die in 2001 - 2002 naar een baan of een stage zijn 

doorgestroomd en van wie de leeftijd bekend is. Wat betreft de leeftijd 

van de deelnemers van W&O zijn er geen signifi cante verschillen in 

doorstroomresultaat. 

Tabel 6.4.1-3   Doorstroom, naar banen of stages en leeftijd, aantallen en percentages, 2001 - 2002

 18-29 jaar ≥30 jaar totaal

 N % N %

Baan 34 58 52 55 86

Stage 25 42 43 45 68

Totaal 59  95  154

De seksespecifi eke verschillen in doorstroom naar werk dan wel naar 

(onbetaalde) stage, die hierboven zijn geconstateerd op basis van de 

gegevens tabel 6.4.1-1, worden nader geanalyseerd in paragraaf 6.4.2. 

De opleidingsspecifi eke verschillen (zie tabel 6.4.1-2) volgen in paragraaf 

6.4.3. Verschillen in leeftijd zijn niet gevonden (zie tabel 6.4.1-3) en 

kunnen dan ook als eigenstandige invalshoek buiten beschouwing blijven.  
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6.4.2  Seksespecif ieke doorstroom naar stages of 

banen nader beschouwd

De analyse van de invloed van het geslacht van de deelnemers van W&O 

op de doorstroom naar betaald werk of (onbetaalde) stage vindt in vijf 

stappen plaats. 

 

Stap 1  Leeftijdsopbouw en vooropleiding van mannen en vrouwen

In stap 1 is uitgewerkt of het verschil in doorstroom naar banen en 

stages tussen mannen en vrouwen van W&O te maken kan hebben met 

verschil in leeftijdsopbouw of vooropleiding tussen mannen en vrouwen. 

Uit tabel 6.4.2-1 is af te leiden dat mannen en vrouwen die naar stages 

of banen doorstromen, niet signifi cant van elkaar verschillen in leeftijd 

en vooropleiding. Verschil in leeftijd en vooropleiding tussen mannen en 

vrouwen van W&O kan dan ook geen (alternatieve) verklaring zijn voor 

het verschil in doorstroom naar banen dan wel naar stages tussen man-

nen en vrouwen dat is vastgesteld in paragraaf 6.4.1.

Tabel 6.4.2-1  Deelnemerskenmerken van doorstromers in baan of stage, aantallen en percentages, 2001- 2002

18-29 jaar ≥30 jaar totaal laag midden/hoog totaal

N        % N        % totaal N        % N        % totaal

Man 27 46 42 44 22 47 38 46

Vrouw 32 54 53 56 25 53 45 54

Totaal 59 95 154 47 83 130

Stap 2 Vergelijking branches naar geslacht

In stap 2 wordt belicht of de doorstroom naar de branches seksespecifi ek 

is verdeeld. Met andere woorden is er sprake van “mannenbranches” en 

“vrouwenbranches” wat betreft de doorstroom van de deelnemers? Tabel 

6.4.2-2 bevat een overzicht van de doorstroom van mannen en vrouwen 

van W&O naar de verschillende branches waarin zij (betaald of onbe-

taald) zijn gaan werken. Uit deze gegevens kan worden afgeleid dat er een 

signifi cant en groot verschil is tussen mannen en vrouwen (X2 = 91, df = 

5, p = .000; C = .61). Het verschil kan aan de volgende branches worden 

toegeschreven. In  administratieve beroepen zijn relatief meer vrouwen 
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dan mannen gaan werken (AR = 3.5). Dat geldt ook voor beroepen in 

zorg en welzijn (AR = 6.2). In de ict (AR = 4.2) en in beroepen in de 

techniek (AR = 6.7) zijn relatief meer mannen dan vrouwen gaan werken. 

In de branches handel en horeca en in sociale dienstverlening is er geen 

verschil tussen mannen en vrouwen. 

Tabel 6.4.2-2  Doorstroom, naar geslacht en branche,  aantallen en percentages, 2001 - 2002

 bran-

ches*

adm h en h ict socd techn z & w Totaal

Man N 5 6 19 10 30 1 71

% 7 9 27 14 42 1

Vrouw N 25 11 3 9 38 86

% 29 13 4 11 44

totaal  30 17 22 19 30 39 157

*)  adm = administratieve beroepen;  h en h = beroepen in horeca en handel.; ict = beroepen in 

informatie- en communicatietechnologie,  socd = sociale dienstverlening; techn = beroepen in 

de metaal, elektrotechniek en motorvoertuigentechniek; z & w = beroepen in zorg en welzijn

Stap 3  Beschikbaarheid van banen of stages binnen branches

In stap 3 is de beschikbaarheid van banen dan wel stages binnen de 

branches in kaart gebracht. Tabel 6.4.2-3 geeft de verdeling naar branche 

aan van stages en banen voor deelnemers van W&O. Ook hier is er een 

groot en signifi cant verschil (X2 = 58, df = 5, p = .000; C = .52) dat 

aan de volgende branches kan worden toegerekend. Banen zijn vooral 

verworven in de ict (AR = 3.1), in technische beroepen (AR = 2.2) en 

beroepen in zorg en welzijn (AR = 2.7). Stages zijn vooral verworven in 

beroepen in de administratie (AR = 6.4) en in de sociale dienstverlening 

(AR = 2.7). 

Tabel 6.4.2-3  Doorstroom,  naar banen of stages en branche, aantallen en percentages, 2001 - 2002

 bran-

ches*

adm h en h ict socd techn z & w Totaal

Banen N 1 11 19 5 22 29 87

% 1 13 22 6 25 33

Stages N 29 6 3 14 8 10 70

% 41 9 4 20 11 14

totaal  30 17 22 19 30 39 157
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Stap 4  Mannen- en vrouwenbranches en beschikbaarheid van banen of 

stages 

In stap 4 worden de gegevens over mannen- en vrouwenbranches in 

tabel 6.4.2-2 gecombineerd met gegevens over beschikbaarheid van 

stages en banen binnen branches in tabel 6.4.2-3. Hieruit blijkt dat in 

twee branches waarin vooral banen zijn verworven vooral mannelijke 

deelnemers van W&O zijn gaan werken: ict en techniek. In één branche 

waarin vooral banen zijn verworven zijn vooral vrouwelijke deelnemers 

van W&O gaan werken: zorg en welzijn. In de branche administratie zijn 

vooral stages verworven en daar zijn met name vrouwen gaan werken. 

Bij sociale dienstverlening zijn ook vooral stages verworven, maar daar 

is geen verschil tussen het aantal mannen en vrouwen van W&O dat 

(betaald of onbetaald) in deze branche is gaan werken. 

Stap 5  Geslachtsspecifi eke verdeling van stages binnen mannen- en 

 vrouwenbranches

Dit is de laatste stap die gezet moet worden om de invloed van het 

geslacht van de deelnemers van W&O op de doorstroom naar betaald 

werk of (onbetaalde) stages te kunnen duiden.  

Om stap 5 te kunnen zetten is het voldoende om alleen te kijken naar 

de verdeling van mannen en vrouwen die een stage hebben verworven. 

Uit de gegevens in tabel 6.4.2-4 blijkt dat er binnen de branches een 

seksespecifi eke verdeling is van stages (X2 = 34, df = 5, p = .000; C 

= .57)25, die als volgt gespecifi ceerd kan worden. De stages die er zijn 

binnen de mannenbranches met vooral banen, komen ook bij mannen 

terecht (techniek, AR = 4.4; ict, AR = 2.6). De stages die er zijn binnen 

de vrouwenbranche zorg & welzijn met overwegend banen, komen ook bij 

vrouwen terecht (AR = 2.3). Binnen administratie - een vrouwenbranche 

waar vooral stages zijn - komen de stages vooral bij vrouwelijke deel-

nemers van W&O terecht (AR = 2.7). Bij sociale dienstverlening - een 

andere branche waar vooral stages zijn verworven - is er tussen mannen 

en vrouwen geen verschil. 

25   Als alleen naar de 70 deelnemers wordt gekeken die stage zijn gaan lopen, is de expected 

value in 7 van de 12 cellen < 5; deze waarden variëren van .9 tot 4.4. Dat maakt de X2 

test minder betrouwbaar.
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Tabel 6.4.2-4  Doorstroom in stages, naar geslacht en branche, 2001-2002  

 branches adm h en h ict socd techn z & w Totaal

Mannen N 4 1 3 6 8 0 22

% 18 5 14 27 36 0

Vrouwen N 25 5 0 8 0 10 48

% 52 10 0 17 0 21

totaal  30 6 3 14 8 10 70

Resultaat van de analyse

In de meeste branches waarin deelnemers van W&O betaald of onbetaald 

gaan werken, komen overwegend mannelijke of overwegend vrouwelijke 

deelnemers terecht. Het in paragraaf 6.4.1 geconstateerde verschil, 

dat meer mannelijke dan vrouwelijke deelnemers banen verwerven (en 

meer vrouwelijke deelnemers stages) komt in een ander licht te staan na 

ordening van de doorstroomgegevens naar branche. Dit verschil heeft 

niet met geslacht als zodanig, maar met geslachtsspecifi eke doorstroom 

naar branches te maken en met de beschikbaarheid van banen dan wel 

stages binnen deze branches. 

6.4.3  Vooropleidingsspecif ieke doorstroom naar 

stages of banen nader beschouwd

In paragraaf 6.4.3 wordt een vergelijkbare analyse gedaan als in paragraaf 

6.4.2, maar nu met de vooropleiding van de deelnemers als invalshoek.

Stap 1 Leeftijd van laag- en midden/hoog-opgeleide deelnemers

In stap 1 wordt belicht of de vooropleidingsspecifi eke verschillen 

in uitstroom naar banen en stages te maken kunnen hebben met de 

leeftijdsopbouw van de laag- en midden/hoog-opgeleide deelnemers 

van W&O. Van de 157 deelnemers die in 2001 - 2002 naar een baan of 

een stage zijn doorgestroomd, is van 82% (N = 129) de vooropleiding + 

leeftijd bekend. Uit statistische toetsing van de gegevens in tabel 6.4.3-1 

wordt duidelijk dat laag- en midden/hoog-opgeleiden die naar stages 

of banen doorstromen niet van elkaar verschillen in leeftijdsopbouw. 

De beide leeftijdsgroepen, 18 jaar tot en met 29 jaar en 30 jaar en ouder, 
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bevatten ongeveer evenveel laag- als midden/hoog-opgeleiden. Verschil 

in leeftijdsopbouw kan dan ook geen verklaring zijn voor het verschil in 

uitstroom naar banen dan wel stages tussen laag- en midden/hoog-opge-

leiden (en geslacht evenmin, zoals tabel 6.4.2-1 laat zien). 

Tabel 6.4.3-1  Vooropleiding en leeftijd van doorstromers in baan of stage, 

aantallen en percentages, 2001-2002

18-29 jaar ≥30 jaar totaal

N % N %

Laag 18 38 29 36 47

Midden/hoog 30 62 52 64 82

Totaal 48  81  129

Stap 2  Vergelijking branches naar vooropleiding 

In stap 2 wordt bekeken of de branches vooropleidingsspecifi ek verdeeld 

zijn. Van de 157 deelnemers die in 2001 - 2002 naar een baan of een 

stage zijn doorgestroomd, is van 82% (N = 128) de vooropleiding + 

branche bekend. Tabel 6.4.3-2 bevat een overzicht van de doorstroom 

van laag- en midden/hoog-opgeleide deelnemers van W&O naar de 

verschillende branches waarin zij (betaald of onbetaald) zijn gaan werken. 

Er is een signifi cant en groot verschil (X2 = 37, df = 5, p = .000; C = .47) 

dat aan de volgende branches kan worden toegeschreven. In de admini-

stratieve beroepen zijn relatief meer midden/hoog- dan laag-opgeleide 

deelnemers gaan werken (AR = 3.4). Dat geldt ook voor de beroepen in 

de ict (AR = 3.2). In technische beroepen zijn relatief meer laag- dan 

midden/hoog-opgeleide deelnemers gaan werken (AR = 2.7). Dat gaat 

eveneens op voor beroepen in zorg en welzijn (AR = 2.5) en horeca en 

handel (AR = 2.8). Bij sociale dienstverlening is er geen onderscheid.
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Tabel 6.4.3-2 Doorstroom, naar vooropleiding en branche, aantallen en percentages, 2001-2002

 branches adm h en h ict socd techn z & w Totaal

Laag N 2 11 1 4 14 15 47

% 8 69 5 23 61 58

Midden/

hoog

N 24 5 19 13 9 11 81

% 92 31 95 77 39 42

totaal  26 16 20 17 23 26 128

Stap 3   Laag- en midden/hoog-opgeleide deelnemers binnen branches en de 

beschikbaarheid van stages en banen

In stap 3 worden de gegevens over laag- en midden/hoog-opgeleiden 

binnen branches in tabel 6.4.3-2 gecombineerd met gegevens over 

beschikbaarheid van stages en banen binnen branches in tabel 6.4.2-3. 

In beroepen in de ict zijn vooral banen verworven. Daarin zijn met name 

de midden/hoog-opgeleide deelnemers van W&O gaan werken. Ook in 

technische beroepen en beroepen in zorg en welzijn zijn de deelnemers 

vooral betaald gaan werken, maar dat zijn meestal laag-opgeleide 

mensen. In beroepen in de administratie zijn vooral stages verworven. 

Daarin zijn vooral de midden/hoog-opgeleiden terecht gekomen. Ook in 

sociale dienstverlening zijn vooral stages verworven, maar daar is geen 

verschil tussen het aantal laag- en midden/hoog-opgeleiden dat (betaald 

of onbetaald) in deze branche is gaan werken. In beroepen in horeca en 

handel zijn met name de laag-opgeleiden gaan werken, maar ook daar is 

er geen verschil tussen het aantal stages en het aantal banen. 

Stap 4  Vooropleidingsspecifi eke verdeling van stages in branches met over-

wegend laag- of overwegend midden/hoog-opgeleide deelnemers

In de laatste stap die gezet moet worden om de invloed van vooropleiding 

van de deelnemers van W&O op de doorstroom naar betaald werk of 

(onbetaalde) stages te kunnen duiden, is het voldoende om alleen te 

kijken naar de verdeling van laag- en midden/hoog-opgeleide deelnemers 

die een stage hebben verworven. In deze stap komt aan de orde of 

stageplaatsen vooropleidingsspecifi ek zijn bezet in branches waar vooral 

laag-opgeleide en in branches waarin vooral midden/hoog-opgeleide 
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deelnemers werken. Van 83% van de deelnemers die een stage hebben 

verworven is de vooropleiding bekend (N = 58). Statistische toetsing van 

de gegevens in tabel 6.4.3-3 laat zien dat er binnen de branches een voor-

opleidingsspecifi eke verdeling van de stages is (X2 = 21, df = 5, p = .001; 

C = .51)26, die als volgt gespecifi ceerd kan worden. De stages die er zijn 

binnen de branches met laag-opgeleiden waar vooral banen zijn verwor-

ven, komen ook bij de laag-opgeleide deelnemers terecht (techniek, AR = 

2.2 ; zorg en welzijn, AR = 2.0). Binnen administratie - een branche met 

vooral midden/hoog-opgeleide deelnemers waarin vooral stages worden 

geboden - stappen vooral de midden/hoog opgeleiden in deze stages (AR 

= 3.1). Bij beroepen in handel en horeca, waar geen verschil is tussen 

het aantal banen en stages dat beschikbaar is en waar vooral de laag-

opgeleide deelnemers gaan werken, gaan de stageplaatsen met name naar 

de laag-opgeleide deelnemers toe (AR = - 2.6). Bij ict - een branche waar 

vooral banen zijn - en bij sociale dienstverlening - waar vooral stages zijn 

- is er geen onderscheid tussen laag- en midden/hoog-opgeleiden wat 

betreft de verwerving van stageplaatsen. 

Tabel 6.4.3-3  Doorstroom in stages, naar vooropleiding en branche, aantallen en percentages, 2001-2002

 branches adm h en h ict socd techn z & w Totaal

Laag N 1 4 0 2 4 3 14

% 7 29 0 14 29 21

Midden/

hoog

N 24 2 3 10 3 2 44

% 55 4 7 23 7 4

totaal  25 6 3 12 7 5 58

Resultaat van de analyse 

In de meeste branches waar deelnemers van W&O (betaald of onbetaald) 

gaan werken, komen overwegend laag-opgeleide of overwegend midden/

hoog-opgeleide deelnemers terecht. Het in paragraaf 6.4.1 geconstateerde 

verschil, dat meer laag-opgeleide dan midden/hoog-opgeleide deelnemers 

in banen terechtkomen (en meer midden/hoog-opgeleide deelnemers in 

stages) komt in een ander licht te staan na ordening van de doorstroom-

26   Als alleen naar de 58 deelnemers wordt gekeken die stage zijn gaan lopen, is de expected 

value in 8 van de 12 cellen < 5; de waarden variëren van .7 tot 4.6. Dat maakt de X2 test 

minder betrouwbaar.
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gegevens naar branche. Dit verschil heeft niet met vooropleiding als 

zodanig, maar met vooropleidingspecifi eke doorstroom naar bepaalde 

branches te maken en met de beschikbaarheid van banen dan wel stages 

binnen deze branches. 

6.4.4 Conclusie

Wat betreft onderzoeksvraag 17 - is er invloed van deelnemerskenmerken 

op doorstroom naar baan dan wel stage?  - kan de volgende conclusie 

worden getrokken.  

Deelnemers die gaan leren en werken, verwerven betaald werk of ze gaan 

stage lopen. In het cursusjaar 2001 - 2002 was die verhouding ongeveer 

in evenwicht: iets meer mensen gingen betaald werken dan stage lopen. 

Uit de analyse komt naar voren dat het verschil in doorstroom naar een 

stage of een betaalde baan niet op het verschil in leeftijd tussen de deel-

nemers is terug te voeren. Geslacht en vooropleiding van de deelnemers 

maken wel verschil uit. Meer mannen en meer laag-opgeleiden komen 

in banen terecht. Meer vrouwen en meer hoog-opgeleiden in stages. 

Deze verschillen hebben niet met geslacht en vooropleiding als zodanig 

te maken, maar met de seksespecifi eke en de vooropleidingsspecifi eke 

doorstroom naar de verschillende branches waarin deelnemers van W&O 

gaan werken en met de beschikbaarheid van banen dan wel stages binnen 

deze branches. 

6.5  Behoud van betaald werk en verwerven van 

betaald werk na een stage

In paragraaf 6.3 zijn de doorstroomresultaten van de deelnemers 

behandeld die een programma bij W&O met succes hebben afgerond. 

In deze paragraaf komt het vervolg van de loopbaan aan de orde van de 

deelnemers die na W&O een betaalde baan of een stage hebben gevonden. 

De resultaten worden belicht die betrekking hebben op onderzoeksvraag 

18: Slagen deelnemers die na W&O betaald werk hebben gevonden erin 

om dat werk te behouden? Zien de deelnemers die na W&O met een 

onbetaalde stage zijn gestart kans om alsnog betaald werk te vinden?  
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De gegevens zijn in twee onderzoeksperiodes verzameld: ongeveer een 

half jaar na de start van de baan of de stage en rondom het tijdstip 

waarop het diploma is behaald of behaald zou kunnen zijn. Dat laatste 

is afhankelijk van de duur van de opleiding die de deelnemers volgen. 

MBO-opleidingen op niveau-1 duren een jaar, niveau-2 opleidingen 

duren twee jaar, niveau-3 opleidingen drie jaar. 

Het onderzoek naar de loopbaan van de deelnemers start met de resul-

taatgegevens in tabel 6.3.1-1: dat is de eerste meting. De gegevensverza-

meling na een half jaar is de tweede meting. De gegevensverzameling in 

de periode van het behalen van het diploma is de derde meting. 

De gegevens zijn geordend naar het cursusjaar waarin de deelnemers met 

W&O zijn gestart. In 6.5.1 komt het resultaat aan de orde van deelnemers 

die in 2001 - 2002 met W&O zijn begonnen, in 6.5.2 van deelnemers uit 

2002 - 2003. Paragraaf 6.5.3 bevat de conclusies.

6.5.1  De loopbaan van de deelnemers van 2001 -  2002 

In deze paragraaf komen de verschillen tussen de eerste en tweede 

meting en de tweede en derde meting aan de orde. 

Verschillen tussen de eerste en de tweede meting

Uit tabel 6.3.1-1 is gebleken dat 157 deelnemers die in het cursusjaar 

2001 - 2002 met W&O zijn gestart na afronding van hun programma 

een baan (N = 87) of een stage (N = 70) hebben verworven. Deze 

mensen zijn in hun loopbaan gevolgd via een tweede en een derde 

meting. De informatie van 30 deelnemers (19%) was niet meer te achter-

halen tijdens de tweede meting (zie bijlage 5 voor een verantwoording). 

Tabel 6.5.1-1 bevat dan ook de gegevens van 127 deelnemers, van wie 

71 een baan en 56 een stage hadden tijdens de eerste meting. Tabel 

6.5.1-1 laat zien dat 80% van de deelnemers die na afronding van W&O 

een baan hebben verworven (eerste meting), nog steeds betaald werk 

heeft tijdens de tweede meting. Van de overige 20% heeft 6% de baan 

voor een stage ingeruild en is 14% werkloos geworden. Verder blijkt uit 

tabel 6.5.1-1 dat 23% van de deelnemers die na afronding van W&O een 
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stage hebben verworven op het tweede meetmoment betaald werk heeft. 

Van de overige 77% heeft 34% nog steeds een stage en is 43% werkloos 

geworden.

Tabel 6.5.1-1   Doorstroomresultaat, vergelijking tussen eerste meting en tweede meting, 

aantallen en percentages, 2001 - 2002

tweede 

meting

tweede 

meting

tweede 

meting

Eerste meting baan stage werkloos

N % N % N %

Baan (N=71) 57 80 4 6 10 14

Stage (N=56) 13 23 19 34 24 43

Totaal (N=127) 70 23 34

De X2 toets laat een groot en signifi cant verschil zien tussen de 

werkenden en de stagiaires in tabel 6.5.1-1 (X2 = 42, df = 2, p = .000; 

C = .50). Mensen die bij de eerste meting al een baan hadden, hebben 

bij de tweede meting vaker betaald werk (AR = 6.4) dan mensen die 

bij de eerste meting stagiaire waren. Mensen met een stage tijdens de 

eerste meting hebben bij de tweede meting vaker een stage (AR = 4.1) 

dan mensen die tijdens de eerste meting een betaalde baan hadden. 

 Logischerwijze stappen mensen met een baan alleen over naar een 

stage als ze werkloos zijn geworden en nog een stage nodig hebben om 

de opleiding af te kunnen maken. Mensen met stages tijdens de eerste 

meting zijn bij de tweede meting vaker werkloos (AR = 3.6) dan mensen 

die bij de eerste meting een baan hadden.  

Verschillen tussen de tweede en de derde meting

De mensen die tijdens het tweede meetmoment werkloos waren 

(N = 34), zijn niet meer benaderd voor een derde meting. Van 22 (24%) 

van de 93 mensen die in het onderzoek bleven, kon de informatie over 

de loopbaan niet worden achterhaald (zie bijlage 5 voor een verant-

woording). 
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Tabel 6.5.1-2   Doorstroomresultaat, vergelijking tussen tweede meting en derde meting, 

aantallen en percentages, 2001 - 2002

derde 

meting

derde 

meting

derde 

meting

Tweede meting baan stage werkloos

N % N % N %

Baan (N=55) 50 91 1 2 4 7

Stage (N=16) 7 44 5 31 4 25

Totaal (N=71) 57 6 8

Voor het berekenen van de statistische toetsen zijn de deelnemers 

samengevoegd die bij de derde meting een stage hebben of werkloos zijn 

geworden, omdat de verdelingen anders te klein zouden zijn27. De gege-

vens zijn opgenomen in tabel 6.5.1-3. Inhoudelijk is deze samenvoeging 

te verantwoorden, omdat mensen die aan het eind van hun opleiding nog 

steeds een stage hebben in feite op het punt staan om werkloos te worden 

(tenzij zij met een stage zouden doorgaan in het kader van een opleiding 

op een hoger MBO-niveau). 

De deelnemers in de derde meting hebben inmiddels hun opleiding 

afgerond of gestaakt of staan op het punt om de opleiding af te maken 

of af te haken. Om die reden zou het percentage mensen met een stage 

moeten afnemen. Uit de samengevoegde gegevens komt naar voren dat 

van de deelnemers die tijdens de tweede meting betaald werk hadden 

91% nog steeds betaald werk heeft en dat 9% naar een stage is gegaan of 

werkloos is geworden. Van de deelnemers die tijdens de tweede meting 

een stage hadden, heeft 44% betaald werk verworven en heeft 56% nog 

steeds een stage of is werkloos geworden. 

Tabel 6.5.1-3   Doorstroomresultaat, vergelijking tussen tweede meting en derde meting, aantallen en 

percentages, 2001 - 2002

derde meting derde meting

Tweede meting baan (N=57) stage of werkloos (N=14)

Baan (N=55) 91 9

Stage (N=16) 44 56

Totaal (N=71)

27   Door deze samenvoeging bevat nu nog 1 (van de 4) cellen een expected value < 5, nl. 3.15.
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De X2 toets laat een signifi cant en middelmatig groot verschil zien 

tussen de werkenden en de stagiaires (X2 = 15, df = 1, p = .000; C = .44). 

Het patroon van de tweede meting zet zich voort. Mensen die tijdens 

de tweede meting een baan hadden, hebben bij de derde meting vaker 

betaald werk (AR = 4.2) dan mensen die een stage hadden tijdens de 

tweede meting. Mensen met stages tijdens de tweede meting hebben bij 

de derde meting vaker een stage of zijn werkloos geworden (AR = 4.2) 

dan mensen die een baan hadden tijdens de tweede meting.

6.5.2 De loopbaan van de deelnemers van 2002 -  2003

Hieronder komen de verschillen aan de orde tussen de eerste en tweede 

meting en de tweede en derde meting van het aantal deelnemers uit het 

cursusjaar 2002 - 2003 dat banen of stages heeft verworven of behouden. 

Verschillen tussen de eerste en de tweede meting

Uit tabel 6.3.1-1 is gebleken dat 181 deelnemers die in het cursusjaar 

2002 - 2003 met W&O zijn gestart na afronding van hun programma een 

baan (N = 23) of een stage (N = 158) hebben verworven. De informatie 

van 41 mensen (23%) was niet meer te achterhalen bij de tweede meting 

(zie bijlage 5 voor een verantwoording). Tabel 6.5.2-1 bevat dan ook 

de gegevens van 140 deelnemers van wie 16 een baan en 124 een stage 

hadden tijdens de eerste meting. Tabel 6.5.2-1 laat zien dat van de 

deelnemers die na W&O een baan hebben verworven 88% betaald werk 

heeft tijdens de tweede meting, 6% naar een onbetaalde stage is overge-

stapt en 6% werkloos is geworden. Van de deelnemers die na W&O een 

stage hebben verworven, is 19% erin geslaagd betaald werk te vinden, zat 

52% nog steeds in een stage en is 29% werkloos geworden.
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Tabel 6.5.2-1  Doorstroomresultaat, vergelijking tussen eerste meting en tweede meting, 

aantallen en percentages, 2002 - 2003

Tweede 

meting

tweede 

meting

tweede 

meting

Eerste meting baan stage werkloos

N % N % N %

Baan (N=16) 14 88 1 6 1 6

Stage (N=124) 23 19 65 52 36 29

Totaal (N=140) 37 66 37

Bij de interpretatie van de gegevens in tabel 6.5.2-1 is enige voorzichtig-

heid geboden. Relatief weinig deelnemers uit het cursusjaar 2002 - 2003 

vonden na afronding van W&O een betaalde baan. De 88% die bij de 

tweede meting nog een baan had, betreft 14 mensen, de 6 % die de baan 

voor een stage heeft ingeruild betreft slechts 1 persoon. Dat geldt ook 

voor de 6% die werkloos was bij de tweede meting. 

De X2 toets laat een signifi cant en groot verschil zien tussen de werken-

den en de stagiaires (X2 = 35, df = 2, p = .000; C = .45). Het patroon dat 

bij de loopbaan van de deelnemers uit 2001 - 2002 te voorschijn kwam, 

herhaalt zich voor een deel. Mensen die tijdens de eerste meting een baan 

hadden, hebben bij de tweede meting relatief vaker betaald werk (AR = 

5.9) dan mensen die een stage hadden tijdens de eerste meting. Mensen 

met stages tijdens de eerste meting, hebben bij de tweede meting relatief 

vaker een stage (AR = 3.5) dan mensen die tijdens de eerste meting een 

betaalde baan hadden. Tot zover hetzelfde patroon als bij de deelnemers 

van 2001 - 2002. Het patroon van deelnemers uit 2002 - 2003 wijkt af 

op het punt van de werkloosheid. Het verschil dat de X2 toets laat zien, 

kan niet toegerekend worden aan het verschil tussen het aantal werken-

den en stagiaires dat werkloos geworden is (AR = 1.9). 

Verschillen tussen de tweede en de derde meting

Van de 37 mensen die bij de tweede meting werkloos waren, zijn 34 

mensen niet meer benaderd. Van de 106 mensen die in het onderzoek 

bleven, kon van 38 (36%) de informatie over de loopbaan niet worden 

achterhaald. Van de deelnemers die tijdens de tweede meting betaald 
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werk hadden, heeft 83% nog steeds betaald werk tijdens de derde meting, 

is 4% naar een stage gegaan en is 13% werkloos geworden. Van de 

deelnemers die tijdens de tweede meting een stage hadden, heeft 20% 

betaald werk verworven, heeft 36% nog een stage en is 44% werkloos 

geworden. 

Tabel 6.5.2-2  Doorstroomresultaat, vergelijking tussen tweede meting en derde meting, 

aantallen en percentages, 2002 - 2003

derde 

meting

derde 

meting

derde 

meting

Tweede meting baan stage werkloos

N % N % N %

Baan (N=23) 19 83 1 4 3 13

Stage (N=45) 9 20 16 36 20 44

Totaal (N=68) 28 17 23

Voor de statistische toetsing is het niet nodig om de gegevens samen te 

voegen van de deelnemers met stage en deelnemers die werkloos zijn 

geworden, zoals met de gegevens uit tabel 6.5.1-2 het geval was (zie tabel 

6.5.1-3).  De X2 toets laat een groot en signifi cant verschil zien tussen 

de werkenden en de stagiaires (X2 = 25, df = 2, p = .000; C = .52). Ook 

hier herhaalt zich het patroon van de loopbaan van de deelnemers uit 

2001 - 2002. Mensen die tijdens de tweede meting een baan hadden, 

hebben tijdens de derde meting vaker betaald werk (AR = 5) dan mensen 

die tijdens de tweede meting een stage hadden. Mensen die tijdens de 

tweede meting een stage hadden, hebben tijdens de derde meting vaker 

een stage (AR = 2.8) of zijn vaker werkloos geworden (AR = 2.6), dan 

mensen die tijdens de tweede meting een baan hadden.   

6.5.3 Conclusies

Wat betreft onderzoeksvraag 18 - slagen deelnemers die na W&O 

betaald werk hebben gevonden erin om dat werk te behouden? Zien de 

deelnemers die na W&O met een onbetaalde stage zijn gestart kans om 

alsnog betaald werk te vinden? -  kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken. Deelnemers die na afronding van W&O een baan hebben of 
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een baan verwerven in de loop van de beroepsopleiding, behouden vaker 

betaald werk dan dat ze werkloos worden of naar een stage overstappen. 

Dit betekent dat het betaalde werk dat zij verworven hebben tot op 

zekere hoogte duurzaam is. Dit is vastgesteld bij deelnemers die in 2001 

- 2002 met W&O zijn begonnen. De loopbaan van de deelnemers die 

in 2002 - 2003 met W&O zijn gestart, verliep bijna volgens hetzelfde 

patroon. 

Stagiaires hebben een slechtere uitgangspositie dan mensen met een 

baan. Zij zetten hun stage minder vaak om in een baan dan dat mensen 

met een baan betaald werk behouden. Zeker tegen de tijd dat de oplei-

ding afl oopt, leidt dit tot werkloosheid (tenzij zij verder zouden gaan met 

een opleiding op een hoger MBO-niveau). Dit is gebleken bij deelnemers 

van 2001 - 2002 en van 2002 - 2003. Een stage die deelnemers lopen 

in het kader van werken en leren, is niet zomaar even oriënteren aan of 

snuff elen in de praktijk, maar een gedegen investering in tijd: drie of 

vier dagen per week gedurende een jaar (voor een MBO-1-opleiding) 

of langer (voor de hogere MBO-niveaus). Daarom is het teleurstellend 

dat deelnemers met stages er relatief weinig in slagen om de opgedane 

werkervaring te verzilveren en betaald werk te verwerven. 

6.6   Halen de deelnemers een MBO-diploma?

Deze paragraaf bevat de resultaten die betrekking hebben op onder-

zoeksvraag 19: Halen de deelnemers die na W&O met leren en werken 

zijn doorgegaan een MBO-diploma? Er komt aan de orde of de 

deelnemers die in 2001 - 2002 en 2002 - 2003 aan W&O zijn begonnen 

erin slagen een MBO-diploma te halen. Paragraaf 6.6.1 gaat over het 

aantal deelnemers, verdeeld over de opleidingen, dat het diploma al dan 

niet heeft gehaald en over de verschillen tussen de opleidingen. Verder is 

in deze paragraaf uitgewerkt op welke MBO-niveaus de deelnemers al 

dan niet gediplomeerd zijn en of er verschillen tussen de MBO-niveaus 

zijn. In paragraaf 6.6.2 wordt het resultaat van de deelnemers van W&O 

vergeleken met de landelijke percentages van MBO-gediplomeerden in 

2004. Paragraaf 6.6.3 bevat de conclusie.
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6.6.1 Gediplomeerden naar opleiding en MBO-niveau

Van de deelnemers die in 2001 - 2002 of in 2002 - 2003 aan W&O zijn 

begonnen, zijn er 333 met een beroepsopleiding doorgegaan (zie ook 

tabel 6.3.2-3 en de voetnoten 21 en 22). Diploma’s zijn behaald tussen 

2002 en 2006, afhankelijk van de duur van de beroepsopleiding. Van 

vier deelnemers is het resultaat niet bekend, omdat zij tijdens de laatste 

peilperiode - juli 2006 - nog met de opleiding bezig waren. Uit tabel 

6.6.1-1 blijkt dat 64% van deze deelnemers een diploma heeft behaald. 

Het middelmatig grote verschil tussen de opleidingen dat de X2 toets laat 

zien (X2 = 31, df = 6, p = .000; C = .30), kan aan de opleidingen met het 

hoogste (sociale dienstverlening, AR = 2.4) en met het laagste (techniek, 

AR = -5.1) percentage worden toegerekend. De percentages bij de oplei-

dingen administratie, beveiliging, ict en zorg en welzijn zijn gemiddeld. 

Tabel 6.6.1-1   Gediplomeerden naar opleiding, aantallen en percentages, 2001 - 2002 en 2002 - 2003

Oplei-

ding*)

adm 

freq 

%

% be-

vei 

freq

% h en 

h 

freq 

% ict 

freq 

% socd 

freq

% tech

freq

% z & 

w 

freq 

% to-

taa 

freq 

%

Diploma: 

ja

47 67 13 65 40 76 15 60 26 84 14 30 55 66 210 64

Diploma: 

nee

23 33 7 35 13 24 10 40 5 16 32 70 29 34 119 36

Totaal 70 20 53 25 31 46 84 329

*)  adm = administratief medewerker; bevei=algemeen beveiligingsmedewerker; 

h en h = winkelassistent en horeca-assistent; ict = servicemedewerker ict; 

socd = sociale dienstverlening; tech = assistent-metaal, assistent-elektrotechniek en 

assistent-motorvoertuigentechniek; z en w = opleidingen in zorg en welzijn 

Tabel 6.6.1-2 bevat de gegevens over gediplomeerden per MBO-niveau. 

Het signifi cante maar kleine verschil dat de X2 toets laat zien (X2 = 8, 

df = 2, p = .015; C = .16), kan worden toegerekend aan MBO-niveau-3. 

Er zijn relatief meer gediplomeerden op MBO-niveau-3 (AR = 2.6) dan 

op de andere MBO-niveaus. 
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Tabel 6.6.1-2   Gediplomeerden naar MBO-niveau, aantallen en percentages 2001 - 2002 en 2002 - 2003

niveau 1 niveau 2 niveau 3 totaal

freq % freq % freq % freq %

Diploma: ja 57 56 120 64 33 83 210 64

Diploma: nee 44 44 68 36 7 17 119 36

Totaal 101  188 40  329  

6.6.2  Vergeli jking met landeli jke percentages 

MBO-gediplomeerden

Om het resultaat van de deelnemers van W&O te beoordelen, zijn de 

cijfers over de diplomering vergeleken met landelijke percentages van de 

MBO-gediplomeerden. Het jaarverslag 2004 van de BVE-Raad bevat 

de meest recente gegevens (Jaarbericht 2004, 2005: 65). Landelijk heeft 

47% van de deelnemers op MBO-niveau-1 en -2 een diploma gehaald en 

61% van de deelnemers op MBO-niveau-3 en -4. Om de vergelijking te 

kunnen maken zijn de deelnemers van W&O op MBO-niveau-1 opgeteld 

bij de deelnemers op niveau 2. De vergelijking is uitgevoerd met de 

binomial test. Er is een signifi cant verschil (p = .000). Het percentage 

deelnemers van W&O op MBO-niveau-1 en -2 dat een diploma heeft 

behaald is hoger dan het landelijk gemiddelde op MBO-niveau-1 en -2 

in 2004.

Tabel 6.6.2-1   Gediplomeerden op MBO-niveau 1 en 2, resultaat W&O en BVE, niveau 1 en 2

N % W&O % BVE

Diploma ja 177 61 47

Diploma nee 112 39

Totaal 289  

 

De gediplomeerden op MBO-niveau-3 zijn vergeleken met het landelijk 

gemiddelde in 2004 voor de MBO-niveaus-3 en -4. Ook hier is er een 

signifi cant verschil (p =.004): het percentage deelnemers van W&O op 

MBO-niveau-3 dat een diploma heeft behaald is eveneens hoger dan het 

landelijk gemiddelde op MBO-niveau-3 en -4.
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Tabel 6.6.2-2  Gediplomeerden op MBO-niveau 1 en 2, resultaat W&O en BVE, niveau 3 en 4

N % W&O % BVE

Diploma ja 33 83 61

Diploma nee 7 17

Totaal 40  

6.6.3 Conclusie

De resultaten betreff ende onderzoeksvraag 19 - halen de deelnemers 

die na W&O met leren en werken zijn doorgegaan een MBO-diploma? 

- leiden tot de volgende conclusie. Deelnemers van W&O zijn succesvol 

bij het behalen van een diploma. Op alle MBO-niveaus zijn de scores 

hoger dan de landelijke cijfers.

6.7 Samenvatting

De probleemstelling die in dit hoofdstuk centraal staat luidt: wat zijn 

de resultaten voor de deelnemers?  Van deze probleemstelling zijn vijf 

onderzoeksvragen afgeleid, waaraan onderstaande conclusies verbonden 

kunnen worden. 

Driekwart van de W&O-deelnemers in de onderzoeksperiode ronden hun 

programma van W&O af. Ten opzichte van de deelnemers aan oudkomers-

programma’s en SPAG-projecten is dit een vergelijkbaar resultaat. Na de 

fulltime lesperiode van W&O gaan de deelnemers betaald of onbetaald 

werken en meestal continueren zij de beroepsopleiding die zij tijdens de 

fase van W&O zijn gestart. Een klein aantal gaat door met een fulltime 

beroepsopleiding. Er zijn ook deelnemers die niet doorgaan met werken 

en/of leren, maar afhaken. 

Er is een opvallend verschil in doorstroomresultaat tussen de deelne-

mers uit de beide cursusjaren 2001- 2002 en 2002 - 2003. Het is niet 

gelukt om het succes van de deelnemer uit 2001 - 2002 wat betreft de 

doorstroom naar betaald werk vast te houden. Het overgrote deel van de 

deelnemers die na het cursusjaar 2002 - 2003 gaat werken, verwerft een 

onbetaalde stage. Zijn de deelnemers van W&O uit 2001 - 2002 relatief 

succesvoller in het verwerven van betaald werk dan deelnemers aan de 

oudkomersprogramma’s en cliënten van de Sociale Dienst Amsterdam 
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in dezelfde periode, bij de deelnemers van W&O uit 2002 -2003 is dat 

andersom. Ook het aantal afhakers dat na W&O niet doorgaat met 

werken en/of leren, is in 2002 - 2003 groter dan in 2001 - 2002. 

Deze verschillen kunnen als volgt worden verklaard.  Na het cursusjaar 

2002 - 2003 gingen de gevolgen van de economische recessie doorwer-

ken. Deelnemers kwamen moeilijker op eigen kracht aan een baan en 

deden een beroep op mentoren voor ondersteuning. Dat het ROC van 

Amsterdam een school is en geen reïntegratiebedrijf, heeft hier waar-

schijnlijk zijn uitwerking gehad. Mentoren hebben een relatienetwerk 

met instellingen en bedrijven, dat vooral is toegespitst op het leveren van 

stageplaatsen en veel minder op betaalde banen. Wat betreft het conti-

nueren van de beroepsopleiding is het succes over de beide cursusjaren in 

stand gehouden. Deelnemers gingen gebruikmaken van de aangeboden 

stageplaatsen en waren blijkbaar bereid en in staat om het verwerven 

van inkomsten uit te stellen. Dat zoveel deelnemers werken combineren 

met een beroepsopleiding, is te beschouwen als een positief resultaat van 

W&O. 

Er zijn nog verschillen van andere aard tussen W&O en andere program-

ma’s en projecten. De combinatie leren en werken is na een oudkomers-

programma niet aan de orde en is bij de SPAG-projecten meestal ook 

niet de weg die de deelnemers volgen. Voor de Sociale Dienst telt alleen 

de uitstroom naar betaald werk. Deelnemers aan oudkomersprogramma’s 

en SPAG-projecten gaan vaker dan deelnemers van W&O door met 

een fulltime opleiding: zij kiezen tussen leren òf (betaald of onbetaald) 

werken. Al eerder is opgemerkt dat deze conclusie niet vrijblijvend is. 

Deelnemers kiezen meestal niet voor een programma, maar komen 

in programma’s terecht al naar gelang de fi nancieringsstroom die op 

hen van toepassing is. Daarmee wordt de inrichting van hun loopbaan 

afhankelijk van de fi nancieringsstroom waar zij onder vallen.  

Deelnemers die na W&O betaald gingen werken, zijn er meestal in 

geslaagd betaald werk te behouden gedurende de onderzoeksperiode. 

Voor stagiaires blijkt het lastiger te zijn om een stage in een baan om te 

zetten. Tegen de tijd dat de opleiding afl oopt, leidt dit tot werkloosheid. 
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Al eerder is geconstateerd dat deze deelnemers die via onbetaalde arbeid 

veel werkervaring opdoen, er toch niet in slagen om die ervaring voor 

zichzelf te verzilveren. Het ROC van Amsterdam zou zich kunnen 

bezinnen op deze situatie en kunnen proberen of er - bijvoorbeeld in 

samenwerking met reïntegratiebedrijven - meer voor volwassen deelne-

mers te bereiken valt in de periode dat zij op school zitten. 

Deelnemers die starten in W&O zijn succesvol in het behalen van een 

MBO-diploma. De resultaten zijn beter dan de landelijke cijfers van 

MBO-leerlingen. Dit is belangrijk aangezien een MBO-diploma kans 

geeft op duurzaam werk. Deelnemers van W&O die als stagiaire starten 

met leren en werken, kunnen echter wel een steun in de rug gebruiken 

om dit duurzame werk te verwerven.
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In hoofdstuk 6 is beschreven welke opbrengst de programma’s van W&O 

hebben voor de deelnemers. De probleemstelling in het onderhavige 

hoofdstuk heeft betrekking op de mening van de deelnemers over deze 

opbrengst en luidt als volgt: Vinden de deelnemers dat zij voldoende voor 

de arbeidsmarkt zijn toegerust? In paragraaf 7.1 komt aan de orde of de 

deelnemers van mening zijn dat zij op school voldoende zijn voorbereid 

op de beroepspraktijk. In paragraaf 7.2 wordt belicht of de deelnemers 

vinden dat ze voldoende Nederlands beheersen om op de werkvloer te 

kunnen communiceren. De data voor de onderzoeksvragen zijn verkregen 

via halfgestructureerde, individuele interviews. In deze interviews hebben 

de deelnemers ook hun mening over het onderwijsproces gegeven en 

over de leerwensen die ze nog hebben. Deze opvattingen zijn van belang 

voor de interpretatie van de uitkomsten van de interviews en komen in 

paragraaf 7.3 aan de orde. Paragraaf 7.4 bevat een samenvatting. 

7.1 Het vak toepassen in de prakti jk

Deze paragraaf behandelt de resultaten betreff ende onderzoeksvraag 20: 

Zijn de deelnemers van W&O van mening dat zij op school voldoende 

zijn voorbereid op de werkzaamheden die zij in de beroepspraktijk moe-

ten doen? Er zijn interviews afgenomen van tien deelnemers die W&O in 

2001 - 2002 hebben afgerond. Toen zij werden geïnterviewd, hadden zij 

allemaal een baan. Voor een uitgebreide rapportage: zie Heerkens (2003). 

Het onderzoek is herhaald onder achttien deelnemers uit 2002 - 2003 die 

na W&O overwegend in stages zijn gestart. Zie Olofsen (2004) voor een 

gedetailleerd verslag.  

De deelnemers die W&O in het cursusjaar 2001 - 2002 hebben afgerond, 

zijn allen van mening dat zij voldoende op de praktijk zijn voorbereid. 

Een deelnemer die werkzaam is in de zorg vertelt dat zij de bewoners 

helpt met douchen en aankleden en maaltijden rondbrengt. Zij maakt 

ook planningen en draagt haar dienst over aan collega’s. Zij krijgt 

complimenten over haar werk. De werkzaamheden die ze moet doen en 

de theorie die ze op school gekregen heeft, sluiten goed op elkaar aan. Ze 

heeft veel op school geleerd, maar leert ook van collega’s hoe ze bepaalde 
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werkzaamheden aan moet pakken. Drie deelnemers die de opleiding 

servicemedewerker ict doen, vinden dat zij op school zelfs meer hebben 

geleerd dan zij in de praktijk kunnen toepassen. Ze zouden de kans wil-

len krijgen om ook deze kennis te benutten. Een deelnemer meldt dat hij 

in zijn bedrijf bezig is met systeemkasten en randapparatuur. Hij zou ook 

ervaring willen opdoen met het werken met applicaties en met software. 

Het werk van een andere deelnemer bestaat vooral uit het testen van 

monitoren. Hij zou ook nieuwe computers in elkaar willen zetten. Op 

school heeft hij geleerd welke stappen hij daarbij moet volgen. Dat 

deelnemers meer of andere ambities hebben dan zij in hun werk kwijt 

kunnen, geldt voor zes van de tien geïnterviewde deelnemers uit 2001 

- 2002. Een deelnemer in de zorg is bezig met bedden opmaken, schoon-

maken en koffi  e en thee rondbrengen. Een volgende mogelijkheid die het 

werk te bieden heeft, zou het wassen en aankleden van mensen zijn, maar 

dat soort werk staat haar niet aan. Ze gaat een andere opleiding doen op 

het ROC van Amsterdam. Een andere deelnemer mocht geen mensen 

wassen. Dat heeft ze op school niet geleerd, maar ze heeft daar wel 

ervaring mee opgedaan in haar land van herkomst. Nu moet ze vanwege 

gezondheidsklachten binnenkort stoppen met haar baan. Vier deelnemers 

(ict) zijn ontevreden over het werk dat ze doen. Een deelnemer meldt dat 

hij alleen fysiek werk moet doen, terwijl hij ook geleerd heeft met zijn 

hoofd bezig te zijn. Twee andere deelnemers vragen zich af of zij zich 

door middel van de werkzaamheden op hun bedrijf voldoende voorberei-

den op een volgende baan. 

Het beeld van de eerste onderzoeksgroep over de toerusting voor het 

werken in de praktijk wordt bevestigd in de tweede onderzoekgroep. 

Zeventien van de achttien deelnemers die W&O in het cursusjaar 

2002 - 2003 hebben afgerond, zeggen dat zij voldoende op hun werk 

zijn voorbereid. Twee van deze zeventien deelnemers hebben een baan, 

vijftien een stage. Ook de deelnemer die nog aan het zoeken is verwacht 

dat hij het werk aan zal kunnen. Vijftien deelnemers (werkzaam in de 

zorg, het welzijnswerk, de administratie, de horeca, de handel, de elek-

trotechniek en in een bakkerij) melden op uiteenlopende wijze dat ze zich 
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op hun plek voelen. Ze vinden het werk plezierig, krijgen waardering, 

leren veel en komen geen onverwachte problemen tegen. Een deelnemer 

bijvoorbeeld die werkt in een kinderdagverblijf, past op kinderen van 

tweeëneenhalf tot vier jaar. Ze doet alles wat een vaste medewerker ook 

doet. Een deelnemer in de administratie heeft een contract gekregen van 

een half jaar voor een betaalde baan voor een dag in de week. Daar is ze 

ontzettend blij mee, want het is voor haar een teken dat de organisatie 

tevreden over haar is. Een deelnemer, die in de handel werkte, moest 

opruimen, klanten te woord staan en de schappen vullen. Zij heeft het 

enorm naar haar zin gehad. Twee deelnemers zijn minder tevreden. 

Een van hen werkt in de elektrotechniek. Hij vindt dat hij onvoldoende 

op zijn stage is voorbereid. Hij moet bouwtekeningen lezen en werken 

aan installatiekasten en dat heeft hij op school niet geleerd. De andere 

deelnemer (werkzaam in de zorg) vindt het werk te eentonig. 

Ook in deze tweede onderzoeksgroep zijn de ambities van de deelnemers 

vaak hoog, maar zijn er meestal geen duidelijke gevoelens van onvrede 

geuit over het werk dat zij moeten doen. Drie deelnemers (werkzaam in 

de zorg, in de elektrotechniek en in een bakkerij) vinden bijvoorbeeld 

dat zij op school meer theorie hadden kunnen krijgen, want de praktijk 

leren zij immers wel op hun stage. Een deelnemer (horeca) meldt dat hij 

op school meer heeft geleerd dan hij op dit moment in de praktijk nodig 

heeft. Drie deelnemers in de zorg willen meer weten over hun werk of 

over de ziektes die bewoners hebben en de medicijnen die zij krijgen. 

Uit hun verhaal spreekt echter alleen interesse en geen onvrede over het 

niveau van hun werkzaamheden. 

Conclusie

De resultaten uit de interviews met de beide onderzoeksgroepen zijn 

gelijkluidend en daarom versterken ze elkaar. Bij het trekken van een 

conclusie moet enige voorzichtigheid in acht worden genomen, want de 

groepen informanten zijn relatief klein. Wat betreft onderzoeksvraag 20 

- zijn de deelnemers van W&O van mening dat zij op school voldoende 

zijn voorbereid op de werkzaamheden die zij in de beroepspraktijk 
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moeten doen? - kan het volgende worden gesteld. Het is aannemelijk 

dat de meeste deelnemers van W&O vinden dat zij op school voldoende 

zijn voorbereid op de praktijk. De meeste deelnemers lijken vol zelfver-

trouwen in de praktijk te staan en ambities met hun werk te hebben. 

Dat laatste blijkt soms uit de onvrede die zij hebben met hun werk: 

zij willen andere werkzaamheden doen dan hun huidige baan of stage 

toelaat. Soms zijn zij wel tevreden over het werk dat zij doen. Dan blijken 

hun ambities uit de wijze waarop zij praten over de school en over hun 

interesses betreff ende het werk.  

7.2 Communicatie op de werkvloer

In deze paragraaf komen de resultaten betreff ende onderzoeksvraag 21 

aan de orde: Vinden de deelnemers van W&O dat ze voldoende Neder-

lands beheersen om op de werkvloer te kunnen communiceren?

Alle deelnemers die W&O in 2001 - 2002 hebben afgerond, melden dat 

de communicatie met de leidinggevende of de stagebegeleider op het 

werk goed gaat. Twee van hen vertellen dat ze in het begin soms onzeker 

waren. Negen van de tien mensen zeggen dat het contact met de collega’s 

of met de meeste collega’s goed is. Vijf van hen melden dat ze hulp en 

uitleg kunnen vragen aan collega’s en dat ze van hen leren. Vier mensen 

leggen uit dat zijzelf en de collega’s over en weer om verduidelijking 

vragen, als dat nodig is. Vier van de vijf mensen die in de zorg werken 

vertellen ook over hun contact met de bewoners. Dat contact verloopt 

eigenlijk niet anders dan met collega’s. Een deelnemer zegt dat de com-

municatie soms lastig is door haar uitspraak van het Nederlands. Mensen 

vragen haar om te herhalen. Dat gaat goed en ze legt uit met voorbeelden 

en gebaren. Dat doen de bewoners ook. 

De ervaringen van de zeventien mensen uit 2002 - 2003 zijn ongeveer 

hetzelfde als die van de eerste onderzoeksgroep. Slechts één deelnemer 

meldt dat het contact met de stagebegeleider op het werk niet goed 

is, hoewel hij wel veel met hem praat. Twaalf mensen melden dat het 

contact met de leidinggevende of stagebegeleider op het werk goed 

is. Ze zijn behulpzaam, geduldig, aardig, tevreden of steken veel tijd 
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in gesprekken. Deelnemers kunnen bij hen terecht met eventuele 

problemen. De deelnemers zeggen meestal dat hun collega’s behulpzaam 

of aardig zijn of dat zij een goede band met hen hebben. Over en weer 

moeten zij soms moeite doen om elkaar te begrijpen. Een deelnemer 

die in een grootwinkelbedrijf werkte, merkt op dat zij drie keer per dag 

pauze had en die doorbracht in de kantine met haar collega’s. Ze had 

daar veel sociale gesprekken, maar had wel moeite om haar collega’s te 

begrijpen. Ze vroeg dan of haar collega’s wilden herhalen wat ze hadden 

gezegd. Ze heeft het gevoel dat zij door haar collega’s wel begrepen werd. 

Enkele mensen zien de collega’s ook buiten het werk om. Een deelnemer 

(werkzaam in de kinderopvang) meldt dat ze geen leuke collega’s heeft, 

maar ze begrijpt hen meestal wel goed als ze iets aan het vertellen zijn. 

Als ze hen niet begrijpt, vraagt ze of zij willen herhalen wat ze hebben 

gezegd. Een andere deelnemer in de kinderopvang wil beter leren om 

met kinderen te communiceren. Hoe leg je hun uit als iets niet mag? 

Zes van de zeventien deelnemers (werkzaam in de zorg, het welzijnswerk, 

de administratie en de elektrotechniek) melden dat zij actief meedoen aan 

vergaderingen. 

Conclusie

De resultaten uit de beide interviewrondes zijn ook op het punt van de 

communicatie op de werkvloer gelijkluidend en daardoor versterken ze 

elkaar. Over onderzoeksvraag 21 - vinden de deelnemers van W&O dat 

ze voldoende Nederlands beheersen om op de werkvloer te kunnen com-

municeren? - kan met enige voorzichtigheid het volgende geconcludeerd 

worden. De deelnemers van W&O lijken meestal positief te zijn over de 

communicatie op het werk, zowel met leidinggevenden als met collega’s 

of klanten. Het is waarschijnlijk dat zij vinden voldoende Nederlands te 

beheersen om zich op de werkvloer in de communicatie te kunnen red-

den. De goede contacten op het werk lijken daarbij een belangrijke rol te 

spelen. De deelnemers ervaren de leidinggevenden en collega’s of klanten 

als behulpzaam en over en weer lijkt er bereidheid te zijn om moeite te 

doen om elkaar te begrijpen. 
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7.3 Leerwensen 

Er is een onderscheid gemaakt tussen leerwensen van deelnemers die 

betrekking hebben op de vakinhoud en leerwensen op het gebied van 

de Nederlandse taal. Die komen respectievelijk in paragraaf 7.3.1 en 

paragraaf 7.3.2 aan de orde. 

7.3.1 Vakinhoudeli jke leerwensen 

Van de eerste onderzoekgroep zijn vier van de tien mensen (allen werk-

zaam in de ict) ontevreden met het lage niveau van het leerbedrijf en vijf 

mensen (allen werkzaam in de ict) hebben klachten over de organisatie 

van het onderwijs op het ROC van Amsterdam. Vijf van de tien mensen 

(werkzaam in de zorg en in de ict) willen verder met een MBO-opleiding 

op een hoger niveau. Negen van de tien mensen zijn goed tot zeer 

goed te spreken over de docenten, slechts één deelnemer is ontevreden. 

Zes smensen hebben geen moeite om de vaklessen te volgen. Vier mensen 

hadden dat eerst wel, maar kregen voldoende hulp. 

Duidelijke onvrede over het werk is er meestal niet in de groep geïn-

terviewde deelnemers uit 2002 - 2003, maar ook een aantal van deze 

deelnemers hebben ambities waar allerlei leerwensen uit voortkomen. 

Van negen mensen passen die leerwensen bij het functioneringsniveau 

van hun huidige baan of stage. Deze deelnemers hebben bijna allemaal 

gezegd dat zij voldoende op hun baan of stage zijn voorbereid, maar ze 

kunnen met gemak iets noemen dat ze beter willen leren. Zo willen vier 

deelnemers die in de administratie een stage hebben meer computerlessen 

en meer Engels. Een deelnemer in de zorg wil meer leren over inhoud 

en maten. Een deelnemer die in een winkel werkt, wil meer Engels en 

meer rekenen. Een deelnemer die in een bakkerij stage loopt, wil meer 

weten over machines en gereedschappen en over buitenlands brood 

en banket. Twee deelnemers, werkzaam in de elektrotechniek, willen 

leren om bouwtekeningen te lezen, te lassen en ze willen beter leren 

rekenen. Drie deelnemers (werkzaam in de zorg) hebben leerwensen die 

- geredeneerd vanuit hun huidige functioneringsniveau - niet realistisch 

zijn, maar wel blijk geven van betrokkenheid bij hun werk. Ze willen 
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een EHBO-cursus doen, meer weten over ziektes en medicijnen en meer 

weten van etiquette. De andere zes deelnemers hebben in de interviews 

geen leerwensen aangegeven. Vijftien deelnemers zijn tevreden over de 

docenten. Ze vinden dat de docenten geduldig zijn, de stof goed kunnen 

uitleggen, bereid zijn om te herhalen en langzaam en duidelijk spreken. 

De drie andere deelnemers (administratie, handel) zijn dat niet. Een van 

hen vindt de docenten wel aardig, maar oppervlakkig. De vier deelnemers 

die in de administratie werken zijn ontevreden over de school. Ze hebben 

klachten over de organisatie en vinden dat ze zelf veel te veel moeten 

regelen. Een van hen wil door naar MBO-niveau-3 en is ontevreden 

over het feit dat de school deze opleiding niet in de Beroepsbegeleidende 

Leerweg (BBL) aanbiedt. Een van de deelnemers die in de horeca werkt, 

zou willen dat de opleiding met een duidelijker programma zou werken. 

Samengevat kan het volgende worden gezegd over de leerwensen van 

de deelnemers op het gebied van vakinhoud. De helft van de eerste 

onderzoeksgroep wil meer leren. Dat geldt ook voor tweederde van de 

mensen in de tweede onderzoeksgroep. Deelnemers formuleren hun 

wensen niet vanuit een idee dat ze tekort schieten of hun werk niet 

 aankunnen. Hun motivatie komt voort uit hun ambities om verder 

te komen, vanuit hun wensen om het huidige werk beter te doen of 

vanuit interesse. De meerderheid in beide onderzoeksgroepen is vol lof 

over de docenten: over hun geduld en over de begrijpelijkheid van de 

lessen. Klachten over de schoolorganisatie zijn geconcentreerd bij twee 

 opleidingen. 

7.3.2 Taalleerwensen 

Zes van de tien deelnemers van de eerste onderzoeksgroep (2001 - 2002) 

zeggen dat zij moeite hebben met de Nederlandse taal, maar zij zeggen 

ook dat ze zich kunnen redden in de communicatie met leidinggevenden, 

stagebegeleiders, collega’s of bewoners. Een van hen zegt expliciet dat 

zij op het werk beter Nederlands leert dan op school, een ander geeft 

aan dat ze veel Nederlands leert op haar werk, maar ze willen toch meer 

Nederlands leren of meer ondersteuning bij het leren van het Nederlands 
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door middel van een cursus. Een deelnemer meldt dat ze zich goed kan 

redden. Ze leest veel rapporten op haar werk en vraagt veel aan collega’s, 

maar ze wil ook beter Nederlands leren op school. Een andere deelnemer 

meldt dat ze onzeker is over haar Nederlands op het werk en meer leert 

van praten met vriendinnen en docenten op school. Daarom wil ze weer 

naar een cursus. Twee deelnemers tenslotte zijn wat specifi eker in hun 

wensen: de ene heeft geen moeite met spreken, maar wil zijn begrijpend 

lezen en zijn grammatica verbeteren, de ander heeft geen moeite met 

begrijpen, maar wil beter leren spreken. 

De achttien mensen in de tweede onderzoeksgroep (2002 - 2003) geven 

allemaal aan dat ze beter Nederlands willen leren. Het patroon van de 

eerste groep herhaalt zich, maar is nu op bijna iedereen van toepassing. 

Zestien van de zeventien mensen, die na afronding van W&O in 2002 - 

2003 een stage of een baan hebben gevonden, hebben in het interview 

aangegeven dat ze zich met de communicatie op de werkvloer kunnen 

redden. Zeven mensen zeggen niettemin ook dat ze zich onzeker voelen 

over hun Nederlands en om die reden meer Nederlands willen leren. 

Zij voelen zich onzeker in de omgang met mensen die ze niet kennen, 

met autochtonen, onzeker tijdens vergaderingen of onzeker in elke situ-

atie. Elf mensen geven aan dat ze niet onzeker zijn over hun Nederlandse 

taal, maar ze zijn ontevreden en hebben een scala van wensen om meer 

of beter Nederlands te leren. Van deze achttien mensen geven elf mensen 

aan dat ze spreken en/of uitspraak willen verbeteren, vier willen meer 

vaktaal of moeilijke woorden leren. Verder noemen ze: meer lezen, beter 

leren luisteren en spreken (onzeker tijdens vergaderingen) en beter leren 

schrijven (verslagen, rapporten en brieven).

Samenvattend kan worden gesteld dat ruim de helft van de eerste 

onderzoeksgroep en de volledige tweede onderzoeksgroep meer of 

beter Nederlands wil leren. De meeste mensen geven aan dat ze zich 

op de werkvloer kunnen redden. Hun motivatie om opnieuw een cursus 

Nederlandse taal te willen volgen, komt voort uit onzekerheid of uit 

ontevredenheid over hun Nederlands taalgebruik. 
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Deze onderzoeksresultaten komen overeen met de uitkomsten van 

een onderzoek onder Duitse studenten die in Nederland een studie 

psychologie volgen (De Bakker, 2006). De parallel is des te opvallender, 

omdat de doelgroepen verschillen wat betreft het taalniveau en het niveau 

van de opleidingen die worden gevolgd. De studenten waren zes weken 

ondergedompeld in een intensieve cursus Nederlands. Na afl oop hebben 

ze een toets gemaakt op het niveau van het Staatsexamen II, waarmee 

zij toelaatbaar werden voor een psychologiestudie aan de Universiteit van 

Amsterdam. Na anderhalf jaar is aan de studenten door middel van een 

enquête en interviews gevraagd welke schrijfproblemen zij tegengekomen 

zijn en hoe zij die hebben opgelost. De problemen lijken - in ieder geval 

wat de geïnterviewde studenten betreft - overkomelijk. Zij hebben de 

tentamens van het eerste jaar gehaald en zijn met veel enthousiasme en 

inzet aan het tweede jaar begonnen. Maar de studenten laten ook iets 

zien van hun voortdurende worsteling met de taal: ‘Angst om fouten te 

maken, onzekerheid over het academisch niveau, gevoel niet de juiste for-

muleringen te hebben gekozen, niet precies uitgedrukt te hebben wat je 

wilt zeggen, gebrek aan fl uency, etc. En altijd weer zijn die Nederlandse 

studenten éérder klaar!’ (De Bakker, 2006: 44). De onderzoeker doet 

een aantal aanbevelingen, mede op basis van een analyse van de fouten 

die de studenten blijven maken. Deze fouten blijken vrij basaal te zijn. 

Zij raadt aan om de oplossing binnen de opleiding zelf te zoeken door de 

studenten gerichte terugkoppeling te gaan geven. Dat kan bijvoorbeeld 

door extra begeleiding, door een taalspreekuur of door korte cursussen 

met een workshopachtig karakter.

Ook de MBO-deelnemers uit de beide onderzoeksgroepen van deze 

studie geven blijk van hun worsteling met de taal. Bijna allemaal prijzen 

zij de contacten op de werkvloer, maar zij laten ook merken dat ze 

afhankelijk zijn van de hulp en het geduld van leidinggevenden, bege-

leiders en collega’s. Iedereen moet “over en weer” moeite doen om elkaar 

te begrijpen en om verduidelijking of herhaling vragen. Ze zijn onzeker 

of ambitieus genoeg om ontevreden te zijn over deze situatie en daarom 

willen ze een cursus Nederlands. 
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7.4 Samenvatting

De probleemstelling van dit hoofdstuk - vinden de deelnemers dat zij 

voldoende voor de arbeidsmarkt zijn toegerust? - wordt hieronder verbon-

den met de conclusies betreff ende de onderzoeksvragen in de paragrafen 

7.1 en 7.2 en met de meningen van de geïnterviewde deelnemers over 

het onderwijs van W&O en over de leerwensen die ze nog hebben, zoals 

geformuleerd in de paragrafen 7.3.1 en 7.3.2. Het is waarschijnlijk dat de 

meeste deelnemers van W&O vinden dat zij voldoende zijn voorbereid op 

de werkzaamheden die zij in de praktijk moeten doen. Dat is naar voren 

gekomen in de interviews met deelnemers uit de eerste onderzoekgroep 

en is opnieuw vastgesteld in de tweede onderzoeksgroep. Ook lijken de 

deelnemers vaak ambities te hebben om verder te komen met hun vak. 

Dat blijkt bij enkelen uit de onvrede die zij hebben met het werk dat ze 

doen, maar vooral uit het feit dat veel deelnemers aangeven nog meer op 

hun vakgebied te willen leren. Dat varieert van het voornemen om een 

opleiding op een hoger MBO-niveau te gaan doen tot het noemen van 

allerlei verschillende leerwensen waarmee zij hun functioneren willen 

verbeteren en waardoor zij blijk geven van betrokkenheid met het werk 

dat ze doen. Uit het formuleren van leerwensen op hun vakgebied spreekt 

een grote mate van zelfvertrouwen. Deelnemers geven niet aan dat zij 

twijfels hebben over de haalbaarheid van deze leerwensen. Dat kan te 

maken hebben met het feit dat zij meestal vol lof zijn over hun docenten 

op school en over de steun die zij van hen krijgen. Deelnemers kunnen 

zich meestal redden in de communicatie op de werkvloer en ze zijn te 

spreken over de ondersteuning die ze van leidinggevenden en collega’s 

krijgen. Maar de meeste deelnemers zijn ook onzeker of ontevreden 

over hun Nederlandse taal. Dat lijkt paradoxaal ten opzichte van het 

zelfvertrouwen dat zij laten zien als zij het over hun werk hebben en 

over de mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen via cursussen of 

opleidingen op hun vakgebied. 

Uit een recent onderzoek onder Duitse psychologiestudenten in 

Nederland is hetzelfde verschijnsel naar voren gekomen: de studenten 

redden zich met het schrijven in het Nederlands, maar bleven onzeker 
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en  ontevreden. De deelnemers van W&O vragen om een cursus Neder-

landse taal. Het is belangrijk dat die wens gehoord wordt. De praktijk 

is een goede leerschool en deelnemers moeten vooral veel oefenen in de 

praktijk, maar daarmee kan hun wens om meer en beter Nederlands te 

leren niet afgedaan worden. Juist in een klimaat waarin leidinggevenden, 

begeleiders en collega’s willen helpen, krijgen deelnemers weinig kritiek 

op hun taalgebruik en weinig gerichte terugkoppeling op basis waarvan 

zij hun taalgebruik kunnen verbeteren. De Bakker (2006) geeft aan dat 

fouten in zo’n situatie kunnen fossiliseren: na verloop van tijd is het taal-

gebruik zo ingesleten, dat deelnemers er niet meer in slagen hun fouten 

te corrigeren. Er moet dan ook naar mogelijkheden worden gezocht om 

deelnemers te begeleiden bij het beter leren van de Nederlandse taal. 

Deze MBO-deelnemers zouden baat kunnen hebben bij de oplossingen 

die De Bakker aangeeft en waarmee gericht op de taalbehoeften van de 

deelnemers aangesloten kan worden: extra begeleiding, een taalspreekuur 

of korte cursussen met een workshopachtig karakter. Maar de onzeker-

heid en ontevredenheid van de deelnemers kan ook als een signaal 

worden opgevat op basis waarvan tweede-taaldocenten opnieuw zouden 

moeten kijken naar de component van de tweede-taalverwerving in de 

vakondersteunende invulling van het tweede-taalonderwijs in de program-

ma’s van W&O. Dit laatste komt terug in de conclusies en aanbevelingen 

in hoofdstuk 8. 
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Dit hoofdstuk bevat conclusies die op basis van het onderzoek naar de 

drie probleemstellingen van de voorliggende evaluatiestudie getrokken 

kunnen worden. Voortbouwend op deze conclusies zijn aanbevelingen 

geformuleerd. De eerste probleemstelling luidt: Hoe werkt de integratie 

van tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in het onderwijsproces? Deze 

probleemstelling komt in paragraaf 8.1 aan bod. In paragraaf 8.2 wordt 

de tweede probleemstelling behandeld: Wat zijn de resultaten voor de 

deelnemers? Paragraaf 8.3 gaat over de derde probleemstelling: Vinden 

de deelnemers dat zij voldoende voor de arbeidsmarkt zijn toegerust? 

De studie staat midden in de onderwijspraktijk en daarmee ook midden 

in de actualiteit van wetten en regels waarmee de onderwijspraktijk te 

maken heeft. De aanbevelingen (in de paragrafen 8.1, 8.2 en 8.3) worden 

in paragraaf 8.4 verbonden met twee ontwikkelingen die relevant zijn in 

verband met de mogelijkheden in de toekomst om geïntegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs in Nederland aan te bieden en verder te 

ontwikkelen: de invoering van de Wet Inburgering en de invoering van 

het competentiegericht onderwijs binnen de ROC’s in Nederland. 

8.1  Hoe werkt de integratie van tweede-taalonder-

wijs en vakonderwijs in het onderwijsproces? 

De conclusies en aanbevelingen van deze paragraaf zijn afgeleid van 

de resultaten betreff ende veertien onderzoeksvragen in hoofdstuk 5. 

 In dit deel van het onderzoek is geconstateerd dat de tweede-taaldocenten 

zich bij de selectie van lesstof meestal baseren op de vakinhoud van de 

vakdocenten. Met deze lesstofselectie handelen zij overeenkomstig de 

taaldidactische uitgangspunten die teruggaan op de Inputhypothese 

van Krashen (1985). Zoals in paragraaf 2.1 uiteen is gezet, wordt in de 

Inputhypothese gesteld dat mensen taal verwerven op basis van begrij-

pelijke en relevante input. Kennelijk benutten tweede-taaldocenten de 

vakinhoud als bron voor begrijpelijke en relevante input voor hun lessen. 

Ook al staat de vakinhoud centraal in hun lessen, de docenten blijven 

zich bij hun lesactiviteiten meestal als tweede-taaldocent opstellen en 

gaan over het algemeen zelf geen vakinhoud uitleggen. Zij richten hun 
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lessen vakondersteunend in, waardoor hun taak twee componenten bevat: 

zij ondersteunen de deelnemers bij het verwerven van een tweede taal 

èn bij het zich eigen maken van vakinhoud. In paragraaf 2.2.2 is gesteld 

dat deze vakondersteunende benadering kenmerkend is voor tweede-

taaldocenten in het gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. 

In deze didactische benadering is aan de vakles ontleende lesstofselectie 

de basis voor taalactiviteiten in de les die de deelnemers ondersteunen bij 

tweede-taalverwerving en bij het leren van een vak in die tweede taal. 

Tijdens de lessen besteden tweede-taaldocenten relatief veel aandacht aan 

woordenschatontwikkeling en aan vakgesprekken. Bij de woordenschat-

ontwikkeling gebruiken zij een vorm die in paragraaf 5.1.2 met de term 

“woordgesprekken” is aangeduid. Tweede-taaldocenten verduidelijken 

via deze woordgesprekken betekenisaspecten en betekenisverschillen van 

woorden in de context van de vakinhoud, maar stimuleren de deelnemers 

weinig om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Via de vakgesprekken 

laten tweede-taaldocenten de deelnemers vooral taalervaring opdoen en 

leren hun om over hun vak te praten. Zij bevorderen via deze vakge-

sprekken de taalproductie bij de deelnemers - begrijpelijke output in de 

terminologie van Swain (1985) - maar zij laten de mogelijkheid liggen 

om de deelnemers tot betekenisonderhandeling te stimuleren, omdat 

zij  terughoudend zijn in het geven van terugkoppeling op de inhoud die 

de deelnemers in deze vakgesprekken naar voren brengen. Long (1983) 

heeft in zijn Interactiehypothese gesteld dat betekenisonderhandeling van 

belang is voor tweede-taalverwerving. Tweede-taaldocenten zouden deze 

betekenisonderhandeling kunnen stimuleren zonder op het terrein van de 

vakdocent te komen. Daarmee zou de tweede-taalles een ideale plek kun-

nen worden waar deelnemers in interactie met elkaar en met de docent 

de algemene beroepstaalwoordenschat ontwikkelen, via vakgesprekken 

over vakinhoud en aan de vakinhoud gelieerde onderwerpen die dicht 

bij de ervaringswereld van de deelnemers staan. Tweede-taaldocenten 

laten tijdens de vakgesprekken ook meestal achterwege om de deelne-

mers terugkoppeling te geven op uitspraak, intonatie of vormaspecten 

van het taalgebruik. Daarmee handelen zij niet overeenkomstig de 
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taaldidactische opvattingen van Swain (1985) die heeft benadrukt dat 

de deelnemers gestimuleerd moeten worden om op precieze, coherente 

en adequate wijze te communiceren. White (1987) en Rutherford & 

Sharwood Smith (1988), Burger & Chretien (2001), Gibbons (2003) en 

Mohan & Beckett (2003) hebben gewezen op het belang van terugkop-

peling door de tweede-taaldocent bij de ontwikkeling van de productieve 

taalvaardigheid van de deelnemers. In de voorliggende studie wordt 

bevestigd wat Pica (2002) heeft laten zien: input, terugkoppeling en 

taalproductie in de tweede-taallessen zijn niet gericht op vorm - inhoud 

relaties. Tenslotte valt op dat tweede-taaldocenten de woordgesprekken 

en de vakgesprekken vooral met de hele klas voeren. Omdat zij daarbij 

meestal geen beurten geven, participeert een klein aantal deelnemers in 

deze gesprekken. 

Het is belangrijk voor beginnende tweede-taalleerders dat (taal)taken 

weinig cognitieve belasting met zich meebrengen: de lesstof moet 

concreet zijn. Deelnemers moeten ook gesteund worden door (niet-

talige) informatie uit de context waarin zij die (taal)taken uitvoeren: de 

lesstof moet praktisch zijn. Zoals is gesteld in paragraaf 3.2.2 ligt de 

theoretische basis voor dit didactisch kenmerk van geïntegreerd tweede-

taalonderwijs en vakonderwijs in de verknoping van de Inputhypothese 

van Krashen (1985) en het Tweedimensionale Model van Cummins 

(1984). Vakinhoud die praktisch is en concreet, is gesitueerd in kwadrant 

A van dit model. Dergelijke lesstof is een bron voor begrijpelijke en 

relevante input voor de tweede-taallessen. In het huidige onderzoek is 

gebleken dat de meeste tweede-taaldocenten de concrete en praktische 

context minder benutten dan vanuit taaldidactisch oogpunt wenselijk 

is. Zij gebruiken in hun lessen vooral schriftelijke (en soms abstracte) 

bronnen voor vakinhoud en zij proberen de deelnemers te ondersteunen 

bij het zich eigen maken van deze abstracte vakinhoud. Zij maken voor 

de input voor hun lessen vrij weinig gebruik van bronnen voor concrete 

en praktische (gevisualiseerde) vakinhoud, zoals video-opnamen van 

praktijklessen, excursies of bedrijfsbezoeken. Zij geven hun lessen niet in 

een praktijklokaal of bedrijfssimulatielokaal en maken nauwelijks gebruik 
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van materialen uit het praktijklokaal. Tweede-taaldocenten geven zelf 

aan dat zij de inbreng van praktische vakinhoud in hun lessen missen: zij 

zouden hun lessen meer willen gebruiken om deelnemers op de praktijk 

voor te bereiden en vanuit de praktijk te ondersteunen. Wel is geconsta-

teerd dat de meeste tweede-taaldocenten de kennis en de ervaringen van 

de deelnemers gebruiken als een bron voor concrete input in de lessen. 

Ook slagen zij er in om (schriftelijke, abstracte) lesstof te verbinden 

met de kennis en de ervaringen van de deelnemers. Daarmee handelen 

ze overeenkomstig Snow & Brinton (1997) die hebben gesteld dat 

inhoudsgericht tweede-taalonderwijs eff ectief is als de ervaringen van de 

deelnemers uitgangspunt zijn. Tweede-taaldocenten geven op deze wijze 

les in de traditie van verschillende deskundigen die worden genoemd in 

de studies van Kasper (1997) en Van Schooten & Emmelot (2004).  

Het in hoofdstuk 5 beschreven onderzoek maakt duidelijk dat de didac-

tische aanpak van de vakdocenten in de opleidingen van W&O meestal 

taalgericht is. Taalactiviteiten zijn een vanzelfsprekend onderdeel van de 

vaklessen en zoals is gesteld in paragraaf 2.2.2 is dat van belang in het 

gekoppeld tweede-taalonderwijs en vakonderwijs. Uit het onderhavige 

onderzoek is niet gebleken dat vakdocenten de beheersing van de Neder-

landse taal voor sommige vakken belangrijker vinden dan voor andere. 

Evenals bij de tweede-taaldocenten zijn aandacht voor woordenschat 

en vakgesprekken de belangrijkste taalactiviteiten tijdens de vaklessen. 

Vakdocenten voeren geen woordgesprekken met de deelnemers, zoals 

tweede-taaldocenten doen. Vakdocenten behandelen vaktermen meestal 

als onderdeel van het uitleggen van vakinhoud. Dat doen zij vaak in 

interactie met de deelnemers, maar het aandeel van de deelnemers in 

deze interactie is gering, omdat de vakdocenten zelf relatief veel aan het 

woord zijn. Vakdocenten gebruiken het vakgesprek om lesinhoud uit te 

leggen, voegen vakinhoud toe, onderbreken met correcties en sluiten het 

vakgesprek af met conclusies of een samenvatting. Met andere woorden: 

vakdocenten gebruiken het vakgesprek als een mogelijkheid om de 

deelnemers het vak te leren en stimuleren daarmee tot actief taalgebruik 
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in de lessen. Maar de interactie met de deelnemers en de betekenison-

derhandeling - volgens Swain (1985) en Long (1983) essentieel voor 

tweede-taalverwerving - komen in de vaklessen vaak in het gedrang, als 

de lesstof te omvangrijk is. Dan raken de vakdocenten in tijdnood en 

gaan zij over tot het frontaal uitleggen van de vakinhoud of sluiten zij de 

interactie af met een conclusie of samenvatting die niet uit de interactie 

voortkomt. Ook als de lesstof ingewikkeld is, stokt het actief taalgebruik 

door de deelnemers en komt betekenisonderhandeling niet op gang. 

Dat docenten de praktijkgerichte en de theoretische doelstellingen van 

hun programma als gelijkwaardig aan elkaar beschouwen, sluit hierop 

aan. Vakdocenten zijn niet - zoals tweede-taaldocenten - van mening dat 

de praktijkgerichte onderdelen meer ruimte zouden moeten krijgen in de 

vaklessen. Het oefenen met communicatieve vaardigheden, bijvoorbeeld 

het voeren van een telefoongesprek, is een taalactiviteit die bij sommige 

vakken op het lesprogramma staat. Vakdocenten behandelen deze taalac-

tiviteit als een beroepsvaardigheid met nauw omschreven regels. Zij zijn 

- in vergelijking met de tweede-taaldocenten - vrij strikt in het geven van 

terugkoppeling op inhoud en op vormaspecten van het taalgebruik van de 

deelnemers tijdens het oefenen met communicatieve vaardigheden. 

Vakdocenten maken, in tegenstelling tot de tweede-taaldocenten, weinig 

gebruik van schriftelijk lesmateriaal. Zij richten hun lessen meestal 

 praktisch in en maken de vakinhoud concreet voor de deelnemers. 

Maar zij maken in hun lessen weinig gebruik van gevisualiseerde contex-

ten en daarmee blijft de cognitieve belasting voor beginnende tweede-

taalleerders hoog. De beroepspraktijk komt vaak alleen in geverbaliseerde 

vorm aan de orde. Vakdocenten verduidelijken de vakinhoud bijvoorbeeld 

door het geven (in woorden) van voorbeelden uit de beroepspraktijk, 

maar nauwelijks via voordoen met ondertiteling, dat wil zeggen: 

voordoen en deze handelingen tegelijkertijd onder woorden brengen. 

Daarmee komen de vaklessen in kwadrant B van het Tweedimensionale 

Model van Cummins (1984) terecht. De lesstof is wel in de context van 

de beroepspraktijk geplaatst, maar blijft abstracter dan wenselijk is voor 

beginnende tweede-taalleerders. Dat heeft ook gevolgen voor het actief 
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taalgebruik door de deelnemers, zoals hierboven al is opgemerkt. Evenals 

tweede-taaldocenten nemen vakdocenten de kennis en ervaringen van de 

deelnemers vaak tot uitgangspunt voor hun lessen of zij verbinden hun 

lesstof met de kennis en de ervaringen van de deelnemers.

Wat betreft de samenwerking tussen tweede-taaldocenten en vakdocen-

ten komt een wisselend beeld naar voren. Er zijn opleidingen van W&O 

waar tweede-taaldocenten en vakdocenten manieren hebben gevonden 

om afstemmen en gezamenlijk evalueren gestalte te geven. Maar er zijn 

ook opleidingen waarbij de samenwerking nauwelijks van de grond is 

gekomen. Voor de collegiale ondersteuning geldt dat tweede-taaldocenten 

en vakdocenten over het algemeen weinig bij elkaar terecht kunnen, 

hoewel er ook opleidingen zijn waar de onderlinge contacten naar wens 

verlopen. Dat één tweede-docent te maken kan hebben met meerdere 

vakdocenten van de beroepsopleiding en soms ook nog met vakdocenten 

van meerdere beroepsopleidingen, maakt de collegiale ondersteuning 

in praktisch opzicht moeilijk. Tenslotte is uit het onderzoek naar voren 

gekomen dat tweede-taaldocenten en vakdocenten weinig bij elkaar in de 

klas komen.

Gebleken is dat tweede-taaldocenten meer willen met de samenwerking 

ten aanzien van afstemmen en evalueren dan vakdocenten. Ook wil-

len tweede-taaldocenten meer dan de praktijk volgens hen laat zien. 

Tweede-taaldocenten lijken gemotiveerder dan vakdocenten om col-

legiale ondersteuning te geven en op te zoeken. Het beeld is herkenbaar 

van het “stewardess syndroom” dat Goldstein e.a. (1997) hebben 

omschreven. Tweede-taaldocenten lijken zich afhankelijker te maken 

van de samenwerking dan vakdocenten of zich zelfs ondergeschikt te 

voelen aan vakdocenten: Tweede-taaldocenten blijven proberen, blijven 

optimistisch over de groei van de samenwerking met de vakdocenten 

en geven de moed niet op. Volgens Teemant e.a. (1997), Gee (1997) en 

Goldstein e.a. (1997) is de onduidelijke afbakening van rollen tussen 

tweede-taaldocenten en vakdocenten een obstakel in de samenwerking. 

Uit de huidige studie komt naar voren dat tweede-taaldocenten meer dan 
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vakdocenten de noodzaak ervaren om programma’s af te stemmen en 

gezamenlijk te evalueren. Tweede-taaldocenten lijken meer last te hebben 

van de onduidelijkheid in de afbakening van rollen dan de vakdocenten. 

Het is de taak van tweede-taaldocenten om deelnemers te ondersteunen 

bij het zich eigen maken van vakinhoud, maar zij willen daarbij niet op 

de stoel van de vakdocent gaan zitten. Dat vraagt om afstemming met 

de vakdocenten. Taalactiviteiten zijn voor de vakdocenten van W&O een 

vanzelfsprekend onderdeel van hun lessen en daarbij lijken zij minder 

gemakkelijk op het terrein van de tweede-taaldocenten te komen. 

Op basis van bovenstaande conclusies kunnen de volgende aanbevelingen 

worden gedaan. Tweede-taaldocenten die hun lessen vakondersteunend 

inrichten, hebben een taak die twee componenten bevat: zij ondersteunen 

de deelnemers bij het verwerven van een tweede taal en bij het zich eigen 

maken van vakinhoud. Tweede-taaldocenten zouden meer moeten zoe-

ken naar de balans tussen die twee componenten. Zij zouden de rol die 

zij kunnen vervullen in het ondersteunen van de deelnemers bij het zich 

eigen maken van de vakinhoud duidelijker moeten defi niëren vanuit hun 

eigen vakdiscipline. Het is belangrijk dat zij zich bij de selectie van lesstof 

blijven baseren op de vakinhoud van de vaklessen, maar dat hoeft niet te 

betekenen dat zij zich daarbij afhankelijk van en afwachtend ten opzichte 

van het vakonderwijs moeten opstellen. Zij zouden de mogelijkheden 

die de koppeling van tweede-taalonderwijs met het vakonderwijs biedt, 

in taaldidactisch opzicht meer moeten benutten. Dat kunnen zij doen 

door het huidige accent op schriftelijke en abstracte teksten te verleggen 

naar praktische en concrete (gevisualiseerde) bronnen voor vakinhoud. 

De woordenschat zouden zij meer dan nu het geval is in interactie met 

de deelnemers kunnen ontwikkelen. Daarbij moeten deelnemers met de 

docent en met elkaar onderhandelen over de betekenisaspecten en beteke-

nisverschillen van woorden en moet de tweede-taaldocent terugkoppeling 

geven aan de deelnemers op die betekenisaspecten en betekenisverschil-

len die de deelnemers naar voren brengen. Tijdens de vakgesprekken die 

op deze wijze worden gevoerd, zou de terugkoppeling op vormaspecten 
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systematischer aandacht moeten krijgen. Tenslotte zouden tweede-taal-

docenten meer kunnen letten op de participatie van de deelnemers tijdens 

de vakgesprekken, door gerichter werkvormen in te zetten waarmee 

zij bereiken dat niet steeds dezelfde deelnemers aan het woord komen. 

Dat kunnen zij bijvoorbeeld doen door deelnemers vakgesprekken in 

subgroepen te laten voorbereiden of deelnemers te laten rapporteren of 

presenteren naar aanleiding van een taak die zij in een subgroep hebben 

uitgevoerd. Tweede-taaldocenten zouden de deelnemers om de beurt als 

woordvoerder kunnen aanwijzen en de anderen de opdracht geven om 

te luisteren en te observeren. Deelnemers kunnen leren om dit als vaste 

momenten in de les te herkennen en te benutten. 

Vakdocenten zouden zich in de didactische benadering van hun vakles-

sen meer op beginnende tweede-taalleerders kunnen instellen dan 

nu gebeurt. Dit betekent dat zij de lesstof moeten ordenen op basis 

van de praktische vereisten van het beroep. Vaklessen zouden altijd 

vanuit de praktische beroepspraktijk gestructureerd moeten worden. 

De vaktheorie zou niet losgekoppeld mogen worden van de praktische 

en concrete context waarin die theorie voor de deelnemers betekenis 

kan krijgen. Het defi niëren van handelingssituaties of competenties kan 

helpen om deze lesstofafbakening en lesstofordening te verwezenlijken. 

Vakdocenten en tweede-taaldocenten zouden samen moeten  benoemen 

welke vaktechnische en talige onderdelen binnen de handelingssituaties 

of competenties prioriteit moeten krijgen. Vervolgens zou ieder vanuit de 

eigen vakdiscipline een aandeel kunnen nemen. Binnen dergelijke pro-

gramma’s zullen de rollen van tweede-taaldocenten en vakdocenten beter 

afgebakend kunnen worden en dat kan de samenwerking en daarmee de 

inbreng van beider expertise in de programma’s ten goede komen. Binnen 

een dergelijke afgestemde structuur moet het mogelijk zijn dat koppels 

van vakdocenten en tweede-taaldocenten worden gevormd die in onder-

delen van het programma samen optrekken. Maar dat wil niet zeggen dat 

dit de enige vorm is waarin tweede-taaldocenten en vakdocenten samen-

werken. Het betekent ook niet dat elke vakdocent een tweede-taaldocent 

naast zich moet hebben. 
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8.2 Wat zi jn de resultaten voor de deelnemers? 

De conclusies en aanbevelingen van deze paragraaf zijn afgeleid van 

de resultaten betreff ende vijf onderzoeksvragen in hoofdstuk 6. In dit 

hoofdstuk is geconstateerd dat deelnemers van W&O hun program-

ma’s ongeveer net zo vaak afronden als de deelnemers bij twee andere 

programma’s waarmee de resultaten van W&O zijn vergeleken en die voor 

vergelijkbare doelgroepen zijn georganiseerd. Na W&O gaat het grootste 

deel van de deelnemers werken èn leren. Het werk is echter vaak onbe-

taald. Dat was zeker het geval na het cursusjaar 2002 - 2003. Wat deze 

doorstroomresultaten van W&O betreft, zijn er verschillen met de beide 

andere programma’s. Deelnemers in de oudkomersprogramma’s maken de 

keuze tussen werken òf leren. Het werk kan daarbij betaald of onbetaald 

zijn. Deelnemers die een programma bij SPAG afronden, kunnen in de 

combinatie leren en werken terecht komen, maar heel groot is die kans 

niet. Meestal gaan zij werken òf leren. 

Meer mannen en meer laag-opgeleiden komen na W&O in banen terecht. 

Meer vrouwen en meer hoog-opgeleiden in stages. Deze verschillen 

hebben niet met geslacht en vooropleiding als zodanig te maken, maar 

met de seksespecifi eke en de vooropleidingsspecifi eke doorstroom naar de 

verschillende branches waarin deelnemers van W&O gaan werken en met 

de beschikbaarheid van banen dan wel stages binnen deze branches. 

Deelnemers die na afronding van W&O betaald werk hebben of verwer-

ven in de loop van de periode waarin zij een beroepsopleiding volgen, 

behouden vaker betaald werk dan dat ze werkloos worden of naar een 

stage overstappen. De uitgangspositie van mensen met een stage is min-

der gunstig. Stagiaires zetten hun stage minder vaak om in een baan dan 

dat mensen met een baan betaald werk behouden. Het is voor deelnemers 

van W&O blijkbaar moeilijker om van een stage in een baan te stappen, 

dan om betaald werk te behouden. Dit betekent dat betaald werk meestal 

duurzaam is voor deelnemers die na W&O doorgaan met betaald leren 

en werken. Deelnemers die na W&O doorgaan met onbetaald werken en 

leren, lopen een gerede kans om werkloos te worden, zodra de stageperi-

ode is afgerond. 
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Dat het hebben van betaald werk in het kader van een leerwerkovereen-

komst tot behoud van dat werk en daarmee tot een duurzame positie op 

de arbeidsmarkt kan leiden, is wellicht ook van toepassing op allochtone 

volwassen deelnemers die op andere ROC’s in de Randstad een leren-

en-werken programma volgen, want er is geen reden om aan te nemen 

dat de organisatie van de opleidingen, de situatie op de arbeidsmarkt en 

de deelnemerspopulaties anders zouden zijn dan die voor het ROC van 

Amsterdam. Het verwerven van betaald werk bleek voor deelnemers op 

het ROC van Amsterdam een recessie-gevoelig resultaat, dat wellicht 

ook geldt voor allochtone volwassenen op andere ROC’s in de Randstad. 

Dat de stage-ervaringen die de deelnemers in het kader van leren-en-

werken programma’s opbouwen een laag rendement hebben wat betreft 

het uitzicht op betaald werk, zou ook kunnen gelden voor andere ROC’s 

in Nederland waar de stage onderdeel is van een beroepsopleiding en 

ROC’s geen actief beleid hebben ontwikkeld om een rol te vervullen in 

de reïntegratie van werkzoekende allochtone deelnemers. 

Deelnemers van W&O zijn succesvol bij het behalen van een diploma: 

laag-taalvaardige deelnemers zijn in staat om een MBO-diploma te 

behalen via een werken-en-leren route. Op alle MBO-niveaus zijn de 

scores hoger dan de landelijke cijfers over de MBO-afgestudeerden. 

Bij dit positieve resultaat dient wel de kanttekening te worden geplaatst 

dat er in brede kring is geconstateerd dat het aantal leerlingen dat de 

ROC’s met een MBO-diploma verlaat te laag is. 

Op basis van bovenstaande conclusies kunnen drie aanbevelingen worden 

gedaan. De eerste richt zich op de politiek. De programma’s waarvan 

de doorstroomresultaten in de huidige studie zijn vergeleken, leiden tot 

een leren-en-werken route dan wel een leren-of-werken route. Mensen 

die voor fi nanciering van hun onderwijs zijn aangewezen op de overheid, 

kiezen meestal niet zelf voor een programma, maar zijn afhankelijk van 

de geldstroom waaraan zij gekoppeld worden. De huidige studie leidt tot 

de aanbeveling dat er voor het onderwijs aan de betreff ende allochtone 

doelgroepen gezocht moet worden naar een fi nancieringssystematiek die 
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meer recht doet aan de ambities en mogelijkheden van de mensen die van 

deze programma’s gebruikmaken. In het onderhavige onderzoek ging het 

andersom: ambities en mogelijkheden van mensen kregen gestalte al naar 

gelang de fi nancieringsstroom waar zij onder vielen en daarmee het type 

programma dat voor hen beschikbaar was. 

De tweede aanbeveling richt zich op het ROC van Amsterdam. De deel-

nemers van W&O zouden door middel van het behalen van een MBO-

diploma hun positie op de arbeidsmarkt moeten verstevigen. Dat is een 

ambitie van het ROC van Amsterdam, maar het resultaat is teleurstel-

lend, want alleen de mensen die na W&O of in de loop van de opleiding 

betaald werk vonden, hebben meestal een duurzame positie op de ar-

beidsmarkt verworven. Het percentage deelnemers dat erin slaagt tijdens 

de opleiding vanuit een stage betaald werk te vinden is laag. Dat kan als 

volgt worden verklaard. Het ROC van Amsterdam bereidt deelnemers 

van W&O voor op het functioneren in een betaalde baan, maar treedt zelf 

niet als reïntegratiebedrijf op (paragraaf 3.2.4). Het bemiddelt deelnemers 

naar stages en niet naar betaalde banen. In het eerste onderzoeksjaar heb-

ben deelnemers na W&O zelf betaald werk gezocht en ze waren daarin 

redelijk succesvol. In het tweede onderzoeksjaar werd het moeilijker om 

betaald werk te vinden, omdat de gevolgen van de economische recessie 

gingen doorwerken. Deelnemers deden een beroep op ondersteuning die 

hun door het ROC van Amsterdam was beloofd. De werkmaatschappijen 

van de beroepsopleidingen die deze ondersteuning gingen verlenen, 

hebben een netwerk van contacten met bedrijven. Dat zijn echter hoofd-

zakelijk bedrijven die stageplaatsen bieden en die eraan gewend zijn dat 

de deelnemers elkaar op deze stageplaatsen afwisselen. Vakdocenten van 

W&O voelen zich meestal betrokken bij een goede voorbereiding van de 

deelnemers op hun stage, maar praten over de stage als een onderdeel van 

de opleiding en niet als een stap richting arbeidsmarkt (paragraaf 5.6). 

De mentoren van de beroepsopleidingen hebben niet de taak om deel-

nemers te ondersteunen bij het omzetten van hun stageplaatsen in een 

betaalde baan. Dit beleid is passend voor deelnemers op ROC’s die leer-

plichtig zijn en meerdere kortere stages lopen. Maar de deelnemers van 
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W&O zijn volwassen, ze willen hun positie op de arbeidsmarkt verbeteren 

en doen vaak op dezelfde stageplaats een of meerdere jaren werkervaring 

op. Voor deze deelnemers zou het ROC van Amsterdam het stagebeleid 

moeten aanpassen. De werkmaatschappijen van de beroepsopleidingen 

zouden moeten onderzoeken welke stagebiedende bedrijven bereid zijn 

om de stageperiode van deze volwassen deelnemers als een onbezoldigde 

proeftijd te beschouwen en hun bij goed functioneren een baan aan te 

bieden. Dan zou een kans worden benut voor drie partijen. Deelnemers 

verzilveren hun inspanningen die zij via onbetaald werk gedurende een 

of meerdere jaren hebben geleverd. Het ROC van Amsterdam maakt 

de ambitie waar dat volwassen deelnemers op de arbeidsmarkt worden 

voorbereid. Bedrijven verwerven goed opgeleide deelnemers die al hebben 

aangetoond dat ze binnen het bedrijf goed functioneren. 

De derde aanbeveling is gericht op de ambitie van het ROC van Am-

sterdam dat deelnemers een MBO-diploma moeten halen, en is afgeleid 

van de koppeling tussen de conclusies in de paragrafen 8.1 en 8.2. 

Uit het huidige onderzoek komt naar voren dat het resultaat van W&O 

positief is ten opzichte van de landelijke cijfers over het aantal MBO-

afgestudeerden. Maar dit rendement voor deelnemers van W&O kan 

wellicht hoger worden, als de in paragraaf 8.2 aangegeven verbeteringen 

worden ingevoerd in de lesstofordening, in de didactische aanpak van 

tweede-taaldocenten en vakdocenten en in de samenwerking tussen beide 

groepen docenten. 

8.3  Vinden de deelnemers dat zi j  voldoende voor de 

 arbeidsmarkt zi jn toegerust? 

De conclusies en aanbevelingen van deze paragraaf zijn afgeleid van de 

resultaten betreff ende twee onderzoeksvragen in hoofdstuk 7 en dienen 

met enige voorzichtigheid te worden geinterpreteerd, omdat ze alleen 

gebaseerd zijn op interviewgegevens van relatief kleine groepen infor-

manten. In dit deel van het onderzoek is geconstateerd dat de deelnemers 

vinden dat ze voldoende zijn voorbereid op de werkzaamheden die zij 

in de praktijk moeten doen. Uit het formuleren van de ambities die zij 
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hebben met het werk en hun leerwensen op hun vakgebied, spreekt 

veel zelfvertrouwen. Zij vinden ook dat zij uit de voeten kunnen in de 

communicatie met leidinggevenden en collega’s, mede omdat die zich 

behulpzaam tonen. Maar de deelnemers blijven meestal ook onzeker of 

ontevreden over hun beheersing van het Nederlands. Dat gegeven lijkt 

strijdig met het zelfvertrouwen dat ze laten zien, als ze over hun werk 

praten of over de mogelijkheden zich verder in hun werk te ontwikkelen. 

De deelnemers die zijn geïnterviewd stonden op het punt om een MBO-

diploma te halen. Het feit dat ze zo ver gekomen zijn met hun opleiding 

en dat ze tentamens en proefwerken in het Nederlands hebben afgelegd, 

toont aan dat zij de Nederlandse taal beheersen die nodig is voor het 

betreff ende MBO-niveau van die opleiding. Ook dit lijkt niet in overeen-

stemming met hun onzekerheid en ontevredenheid over de beheersing 

van de Nederlandse taal. 

Bovenstaande conclusies leiden tot de volgende aanbevelingen. De nood-

zaak die de deelnemers  ervaren om meer en beter Nederlands te leren, 

moet juist in een klimaat waarin leidinggevenden en collega’s begrip 

tonen voor hun taalgebruik serieus worden genomen, omdat zij in zo’n 

situatie waarschijnlijk weinig terugkoppeling krijgen op dit taalgebruik. 

Daarmee lopen zij het risico dat de ontwikkeling van hun Nederlandse 

taalvaardigheid stagneert en dat hun fouten fossiliseren. De deelnemers 

zouden begeleid moeten worden bij het beter leren van de Nederlandse 

taal door middel van een op hun taalbehoeften afgestemd programma. 

In paragraaf 8.2 is gesteld dat het vanuit taaldidactisch opzicht wenselijk 

is om het huidige accent op het gebruik van schriftelijke en abstracte 

teksten als input voor de tweede-taallessen te verleggen en meer prakti-

sche en concrete bronnen voor vakinhoud te gaan benutten. Daar komt 

nog een ander argument bij. De tweede-taallessen zouden daarmee ook 

beter afgestemd worden op de eisen die gelden voor het taalgebruik van 

de deelnemers in de beroepspraktijk.   

In het kader van de probleemstelling of de deelnemers vinden voldoende 

voor de arbeidsmarkt te zijn toegerust, is alleen de mening van de 

deelnemers onderzocht onder een kleine groep informanten. Het verdient 
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aanbeveling om nader te onderzoeken of tweede-taalleerders die een 

MBO-opleiding in het Nederlands volgen en met succes afronden, 

voldoende Nederlands hebben geleerd om met de Nederlandse taal uit 

de voeten te kunnen in hun werksituatie. In dit onderzoek dienen ook 

de leidinggevenden, collega’s of stagebegeleiders en klanten of bewoners 

betrokken te worden. 

8.4 Ontwikkelingen 

Twee ontwikkelingen zijn relevant voor de mogelijkheden in de toekomst 

om geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs in Nederland 

aan te bieden en verder te ontwikkelen. Dat is op de eerste plaats de 

invoering van de Wet Inburgering (WI). Mensen die voor fi nanciering 

van hun onderwijs zijn aangewezen op de overheid, kiezen meestal 

niet zelf voor een programma, maar zijn afhankelijk van de geldstroom 

waaraan zij gekoppeld worden. Uit het huidige onderzoek is naar voren 

gekomen dat mensen uit allochtone groepen na het volgen van een 

programma doorgaan met leren-en-werken dan wel met leren-of-werken, 

al naar gelang het type programma dat voor hen beschikbaar was en niet 

vanwege hun ambities en mogelijkheden. Volgens de huidige regelingen 

voor de fi nanciering van inburgeringscursussen in het kader van de 

WI gebeurt er iets vergelijkbaars. Bij het ontwerp van het stelsel voor 

inburgering zijn er voor de mensen die tot de zogenoemde geprioriteerde 

doelgroepen behoren en daarom hun cursus vergoed krijgen, helaas 

geen regelingen getroff en die voorzien in verschillen in ambities en 

mogelijkheden van deze mensen (Bovenberg, Th issen, Verhallen & 

Vogelaar, 2006). Wie geen werk heeft en onvoldoende Nederlands 

beheerst moet een inburgeringscursus volgen die opleidt voor het 

inburgeringsdiploma. In deze doelgroep zitten ongetwijfeld veel mensen 

die weliswaar onvoldoende taalvaardig zijn, maar wel in staat zijn om 

een vakdiploma te behalen. Maar de inburgeringsgelden mogen niet 

worden besteed aan een taalprogramma binnen beroepsopleidingen waar 

mensen een vakdiploma kunnen halen en waarmee zij - volgens de WI 

- vrijstelling van de inburgeringsplicht kunnen krijgen. Mensen die méér 
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kunnen en willen, moeten na het behalen van het inburgeringsexamen 

voor eigen rekening aan een beroepsopleiding beginnen. Het zou beter 

zijn als gemeenten voor de geprioriteerde doelgroepen drie sporen voor 

de inburgering zouden kunnen ontsluiten. Het eerste spoor is thematisch 

tweede-taalonderwijs dat wordt verbonden met de domeinen van de Wet 

Inburgering. Het tweede spoor is gekoppeld tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs voor mensen die een vakdiploma kunnen en willen halen. 

Het derde spoor is tweede-taalonderwijs voor hoog-opgeleide mensen 

die in staat zijn om op te gaan voor het Staatsexamen Nt2. Volgens de 

huidige regelingen van de WI kunnen gemeenten alleen het eerste spoor 

volgen. Dat is een gemiste kans voor zowel de betrokken mensen als 

voor de gemeenschap. De inburgeringscursussen leiden op tot een laag 

taalniveau: mensen kunnen een verblijfsstatus krijgen als ze een beetje 

kunnen lezen, schrijven en spreken. Mannen en vrouwen die meer in 

hun mars hebben, worden zo slechts opgeleid tot een taalniveau waarmee 

ze alleen in ongeschoold werk terecht kunnen, terwijl de Nederlandse 

arbeidsmarkt juist mensen nodig heeft met een beroepskwalifi catie. 

Een andere ontwikkeling die relevant is voor de ontwikkeling van 

geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs is de invoering van 

het competentiegerichte beroepsonderwijs op de ROC’s in Nederland. 

Deze invoering is uitgesteld: ROC’s krijgen tot 2010 de tijd om zich 

daarop voor te bereiden. Inmiddels is door het Ministerie van OCenW 

aangekondigd dat de beheersingsniveaus voor het Nederlands expliciet 

omschreven zullen worden. Dat gebeurt op grond van de zorg die er 

bestaat over de slechte taalbeheersing van de jongeren op het (V)MBO. 

Ook de beroepscomponent van het geïntegreerd tweede-taalonderwijs en 

vakonderwijs zal competentiegericht ingevuld worden. Daarmee kan de 

ontwikkeling van geïntegreerd tweede-taalonderwijs en vakonderwijs een 

nieuwe impuls krijgen. Tweede-taaldocenten en vakdocenten zullen zich 

opnieuw moeten buigen over de leerstofordening en het daarbij beho-

rende stellen van prioriteiten binnen het gekoppelde tweede-taalonderwijs 

en vakonderwijs op de ROC’s. Zij moeten samen onderzoeken hoe zij 

vanuit die nieuwe leerstofordening de beroepspraktijk, de vaktheorie 
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en het tweede-taalonderwijs met elkaar kunnen verbinden. Het zou 

een taak van universiteiten kunnen zijn om de ROC’s en de docenten 

daarbij te gaan ondersteunen. Dat zou passen in de traditie van het doen 

van onderwijskundig georiënteerde studies in het toegepast taalkundig 

onderzoek naar Nederlands als tweede taal. De voorliggende studie 

biedt aanknopingspunten om te discussiëren over de vraag waarop het 

onderzoek en de ondersteuning van docenten zich in het kader van de 

ontwikkeling van die nieuwe competentiestructuur zouden kunnen 

richten. Het op landelijk niveau uitwisselen van ervaring en expertise 

door docenten, net zoals is gedaan in de beginjaren van het geïntegreerd 

tweede-taalonderwijs en vakonderwijs op de ROC’s in Nederland, zou in 

dit onderzoek en in deze ondersteuning een functie kunnen vervullen. 
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ACA Assessment Centre Amsterdam

ADL Activiteiten van het Dagelijks Leven

AVO Algemeen Vormend Onderwijs

AR Adjusted Residuals

BBO Beroepsbegeleidend Onderwijs

BICS Basic Interpersonal Communication Skills

BiZa Ministerie van Binnenlandse Zaken

BOL Beroepsopleidende Leerweg

BBL Beroepsbegeleidende Leerweg

BKE Beroepskwalifi cerende Educatie 

BVE Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie

CALLA Cognitive Academic Language Learning Approach

CALP Cognitive Academic Language Profi ciency

CEFR Common European Framework of Reference for Languages

CITO Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling

CJW Cursussen voor Jeugdige Werkzoekenden 

CWI Centrum voor Werk en Inkomen

EAP English for Academic Purposes

ESF Europees Sociaal Fonds

ESP English for Specifi c Purposes

FCE Functional Context Education

HAVO Hoger Algemeen Vormend Onderwijs

HBO Hoger Beroepsonderwijs

ICE Interculturele Evaluatie

ICT Informatie- en Communicatie Technologie

ITTA Instituut voor Taalonderwijs en Taalonderzoek Anderstaligen

ISKV Internationale Schakelklas voor Volwassenen  

JSS Joke Smit School 

KSB Kwalifi catiestructuur Beroepsonderwijs

KSE Kwalifi catiestructuur Educatie

MAVO Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs

MBO Middelbaar Beroepsonderwijs

NT2 Nederlands als tweede taal
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O&S Oriënteren en Schakelen

OCenW Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

OGO Opvoeding Gezondheid Onderwijs

PBVE Primair Beroepsgerichte Volwasseneneducatie

ROC Regionaal Onderwijs Centrum

SER Sociaal-Economische Raad

SPAG Stimuleringsprojecten Allochtone Groepen

SLO Stichting Leerplan Ontwikkeling

SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VAVO Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WCBO  Wet op het Cursorisch Beroepsonderwijs

WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs

WI Wet op de Inburgering (2007)

WIN Wet Inburgering Nieuwkomers (1998)

WO Wetenschappelijk Onderwijs

W&O Werk & Opleiding
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320 Summary

Summary 

Th is evaluation research study  has been conducted at the ROC 

(‘Regionaal Opleidingen Centrum’, regional training centre) in 

Amsterdam on the subject of Dutch as a second language by content 

area instruction as it is taught by second language teachers and content 

area teachers. Th e didactics of Dutch as a second language by content 

area instruction that is off ered on ROCs since 2000, is based on the 

assumption that second language acquisition and knowledge acquisition 

can reinforce each other. Participants in this kind of education will learn 

the Dutch language, while receiving vocational education in Dutch at 

the same time. Th e programmes are aimed at adults who did not learn 

a profession in their home country suitable for the labour market in 

the Netherlands. Th e programme aims to improve their chances on the 

labour market in the Netherlands.

Th e framework for this evaluation research study is formed by three 

elements: the theoretical approach of didactics for integrated second 

language teaching and content teaching, applications in the Netherlands 

and the status of empirical research. From these elements three problems 

have been derived for the evaluation research study.

Chapter 2 describes the framework and these three problems. 

A descriptive evaluation research study has been chosen because this 

kind of research is complicated and unsuitable for experimental designs.

Th e fi rst problem deals with the application of didactical principles used 

by the teacher and is formulated as follows: How does the integration of 

second language teaching and discipline teaching work? Th e second and 

third problem both deal with the benefi ts of integrated second language 

teaching and content teaching for the participants. Th e second problem 

states: What are the benefi ts for the participants? Th e third problem is 

concerned with the participants’ opinion. Is it their opinion that they are 

suffi  ciently prepared for entering the labour market?

In order to translate the three problems into specifi c research problems it 

was necessary to make clear how to specify the evaluation and to choose 
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the context in which the research should be carried out. 

For this reason Chapter 3 will describe the development and introduction 

of Dutch as a second language through content area instruction at the 

ROC Amsterdam, called Werk & Opleiding (W&O). Th e goals of 

W&O were strict: the programmes had to be aimed at the labour market 

and had to result in an MBO certifi cate. It was also decided that second 

language teachers and content area teachers had to cooperate. However, 

no clear didactical concept had been formulated for the teachers. For this 

reason a reference framework has been set up in order to evaluate effi  cient 

didactical activities for teaching Dutch as a second language through 

content area instruction.

Chapter 4 describes the rephrasing of the three problems into twenty-

one research questions, the research methods and research tools. Th e 

research problems have been formulated based on various quantitative 

and qualitative research tools. For data collection concerning the teaching 

process, teachers were interviewed and polled and lessons were observed. 

Data collection from the participants was based on the administration, 

mentor reports and interviews of the participants. 

Chapter 5 focuses on the fi rst problem: how does the integration of 

second language teaching and discipline teaching work? Th e following 

conclusions have been formulated based on the research results of 

fourteen specifi c research questions which were deduced from this 

problem. When selecting content for their lessons, second language 

teachers of W&O use the content of their lessons for specifi c disciplines. 

In this way they use the professional content as an input for their 

lessons which the participants can understand and which is relevant. 

Th ey organize their lessons in order to support the discipline teaching. 

In this way their task consists of two components: they are supporting 

the participants in learning Dutch as a second language and in 

learning a specifi c trade as well. Second language teachers explain the 

meaning of words and the diff erences between words in the context of 

a trade. However, they rarely stimulate the participants to start mutual 
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discussions on the subjects that are being explained. Second language 

teachers start discussions mainly to gain experience in speaking Dutch 

and to learn to talk about their trade. 

Second language teachers are reluctant in giving feedback on the subjects 

the participants discuss. Th at is unfortunate because in this way the 

participants miss the opportunity to develop a general terminology by 

discussing trade related subjects that are appealing to them. Most of 

the time they also fail to give feedback to the participants regarding 

their pronunciation, intonation or form aspects when using the Dutch 

language. Most second language teachers mainly use written sources 

for trade content in their lessons. Th ey try to support the participants 

in making themselves familiar with the abstract knowledge of trade 

content. Second language teachers rarely use source material for concrete 

and practical content, like video recordings of practice lessons, excursions 

or company visits for the input of their lessons. Th ey do not teach in 

workshops or simulated work environments and hardly use materials 

from the workshop. Second language teachers admit that they lack 

practical input in their lessons. Th ey would like to better use their lessons 

to be able to prepare participants for their real trade and to support them 

with the aid of a realistic situation. Th e majority of the second language 

teachers use the knowledge and experience of their participants as a 

source for concrete input in their lessons. Th ey succeed in combining 

learning material (written, abstract) with the participants’ knowledge and 

experience. 

Th e discipline teachers in the W&O programmes mainly use a language 

oriented didactical approach. It goes without saying that language 

activities form a part of their practical lessons. Just like second language 

teachers, discipline teachers spend most of their lessons in improving 

vocabulary and discussing their trade. Discipline teachers deal with 

terminology most often when explaining the content of a specifi c trade. 

Th ey do so while interacting with the participants. However, there is 

only a minor role for the participants in this interaction because the 

discipline teachers do most of the talking. When lessons are getting too 
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complicated, the participants will no longer be able to express themselves 

in Dutch and there will be no negotiation of meaning. Unlike second 

language teachers, discipline teachers do not think that more time should 

be spent on practical subjects. And unlike second language teachers 

they hardly use any written teaching material. Th ey do organize their 

lessons in a practical way while they hardly use visualized contexts. Th e 

practical examples they are using are dealt with in a verbalized way most 

of the time. In this way the lessons are more abstract than is desirable 

for beginning second language learners. Th is will infl uence the active 

use of speaking Dutch, as has been concluded earlier. Just like second 

language teachers, discipline teachers use the knowledge and experience 

of the participants as the starting point for their lessons or they combine 

it with the teaching material. Th ere is quite a variety in the ways second 

language teachers and discipline teachers cooperate with each other. 

In some W&O programmes second language teachers and discipline 

teachers have found ways to tune their lessons and discuss them. 

However, in several programmes there is hardly any cooperation at all. It 

turns out that second language teachers are more eager to cooperate than 

discipline teachers when dealing with aspects like tuning, evaluation and 

maintaining amiable relations. Second language teachers expect more 

than what is realized. It seems that second language teachers are more 

dependent on cooperation with discipline teachers. It also seems that they 

are more irritated by the lack of clarity in the defi nitions of the roles.

Chapter 8 gives some recommendations based on these conclusions. 

Second language teachers who organise their lessons in a supportive way, 

have a twofold task in the sense that they are supporting the participants 

in learning Dutch as a second language and are teaching specifi c aspects 

of a trade as well. Second language teachers should be more clear-cut 

in defi ning the role they can play in supporting participants acquiring 

knowledge on a specifi c trade. Th ey should adopt a proactive stance to 

discipline teaching. Th ey should take more advantage of the possibilities 

of combining second language teaching with discipline teaching in a 

linguistic didactical way. During their lessons discipline teachers should 
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focus more on the level of beginning second language learners. As a 

consequence they have to organize their teaching material on the basis 

of the practical requirements of specifi c trades. Th e theoretical aspect of 

the trade should not be isolated from the practical and concrete context 

where theory can become  meaningful for the participants. Defi ning 

practical actions or competences may help to realise the organization and 

defi nition of the teaching material. Improving the cooperation between 

second language teachers and discipline teachers may ensure the input of 

the experience of both.  

Chapter 6 focuses on the second problem: what do the results mean 

for the participants? With this problem as a starting point fi ve research 

questions have been derived, which have led to a number of conclusions. 

Th ree out of four participants fi nish their W&O programme within the 

research period. Th is is equal to the number of qualifi ers in two other 

programmes. Th e W&O results have been compared to programmes 

that were organized for similar target groups. After fi nishing a W&O 

programme the majority of the participants starts in a job while 

continuing learning. However, most of these jobs are unpaid for. Th is 

certainly goes for the 2002 – 2003 programme year. Th ese W&O 

results diff er from the two other programmes. Th e majority in the 

latter programmes start either working or learning. Participants who 

fi nish a W&O programme and already have a job or acquire one during 

the period that they follow the programme,  are more likely to keep 

their paid jobs in stead of getting unemployed or switching to a term 

of probation. Th is means that a paid job will last most of the time for 

W&O participants who continue a paid job while learning.

Th e starting position for participants during a term of probation is 

less favourable. W&O participants who continue an unpaid job while 

continuing learning stand a reasonable chance of getting unemployed 

after fi nishing their term of probation.

W&O participants are successful qualifi ers: participants in low level 

language learning are able to qualify for an MBO certifi cate following 
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a working and learning course. For all MBO levels in the Netherlands 

the W&O results are better than the results of MBO pupils. Th is is a 

positive result, although it should be mentioned that it is widely agreed 

that the number of pupils that qualify for an MBO certifi cate on the 

ROCs is too low.

Chapter 8 contains three recommendations which are based on these 

conclusions. Th e fi rst one is aimed at politics. Th e programmes described 

in this research study lead either to a route of learning-and-working 

or to a route of learning-or-working. People who are dependent on 

the  government for the fi nancing of their education do not choose a 

programme themselves, but depend on the funding they are linked 

to. Th is research study recommends that in order to teach Dutch to 

these target groups it is necessary to develop a fi nancing system that 

fi ts the ambitions and possibilities of the participants who will follow 

these programmes. In this research study the situation was completely 

the other way round: the ambitions and possibilities were realized 

depending on the availability of both the fi nancing possibilities and the 

programmes. 

Th e second recommendation is aimed at the Amsterdam ROC. W&O 

participants should improve their situation on the labour market 

by qualifying for an MBO certifi cate. Th is is the ambition of ROC 

Amsterdam. However, the results are disappointing, because only those 

participants who found a paid job after or during the programme usually 

found a steady position on the labour market. Th e number of participants 

that succeeded in fi nding a paid job following a term of probation is low. 

Th e divisions of discipline teaching should investigate which companies 

(i.e., those off ering a term of probation) are willing to consider a term of 

probation as an unpaid test period and subsequently off er them a paid job 

when it turns out that the participants are doing well. In this way three 

parties would profi t. Participants would cash their eff orts they made 

during several years when working in unpaid jobs. Amsterdam ROC 

would realize the ambition of preparing adult participants for the labour 

market. And companies would obtain well-trained participants who have 
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already demonstrated that they are doing a good job in the company.

Th e third recommendation is aimed at ROC Amsterdam’s ambition 

that participants should qualify for an MBO certifi cate. Th e results are 

better than the general MBO results in the Netherlands. However, these 

results for W&O participants could be better still when improvements 

were made to the teaching material, the didactical approach of second 

language teachers and discipline teachers, and their cooperation.

Chapter 7 focuses on the third problem: What do the participants 

think of the W&O results? Do the participants think that they are 

well prepared for the labour market? Conclusions have been drawn 

from studies of two research questions. Th is part of the research study 

concludes with the view that participants think that they are suffi  ciently 

prepared for the activities they have to carry out in their jobs. Th ey are 

very self-confi dent when describing their ambitions in their job and the 

specifi c subjects they want to learn. Th ey also think that they are able 

to communicate with their managers and colleagues, not in the least 

because managers and colleagues turn out to be helpful. However, the 

participants remain uncertain about or dissatisfi ed with the level of 

Dutch they have mastered.

Th ese conclusions have led to the following recommendations in Chapter 

8. Th e need the participants feel to want to learn more and better Dutch 

should be taken seriously. Th e participants receive little feedback on their 

Dutch because their managers and colleagues show understanding for 

their level of spoken Dutch. Th at is why there is a risk that their ability 

to speak Dutch does not improve. Th e Dutch lessons should be better 

tuned to the participants’ requirements in their future jobs. 
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Verantwoording van gemiste informatie / 
loopbaan deelnemers      
Bijlage bij paragraaf 6.5.1 en paragraaf 6.5.2: onderzoek naar de loop-

baan van deelnemers die na W&O een baan of stage hebben verworven. 

Overzicht van deelnemers van wie de informatie bij de tweede of de 

derde meting niet meer te achterhalen was.

Gemiste deelnemers in 2001 - 2002 

Van de deelnemers die in 2001 - 2002 zijn gestart hebben 157 mensen 

een baan (87) of een stage (70) verworven. Van 30 deelnemers (19 

procent) is de informatie tijdens de tweede meting niet meer achterhaald. 

Elf van deze 30 gemiste mensen vonden na afronding van W&O meteen 

een baan en zijn niet met de beroepsopleiding doorgegaan. In tabel 

B5-1 zijn zij opgenomen in de kolom met de aanduiding “uit beeld”. 

Vijf mensen met een baan en tien mensen met een stage zijn wel met de 

beroepsopleiding doorgegaan, maar binnen het eerste half jaar gestopt. 

Deze mensen zijn in tabel B5-1 ondergebracht in de kolom “afhakers”. 

Het is onwaarschijnlijk, dat de deelnemers onder de categorieën uit beeld 

en afhakers van een baan naar een stage zijn gegaan of een stage hebben 

behouden, aangezien een stage meestal aan een opleiding is gekoppeld. 

Dit gegeven kan de cijfers van tabel 6.5.1-1 dan ook hebben beïnvloed, 

want als deze gemiste deelnemers wel waren achterhaald, had het aantal 

mensen dat bij de tweede meting de baan had behouden, van stage (eerste 

meting) naar baan (tweede meting) was gegaan of van stage of baan 

(eerste meting) werkloos was geworden (tweede meting) relatief hoger 

kunnen zijn. Vier gemiste deelnemers, onder “afronders” in tabel B5-1, 

hebben de opleiding wel afgemaakt. Het is niet waarschijnlijk dat deze 

categorie gemiste deelnemers meer of minder betaald werk heeft gevon-

den, de stage heeft behouden of werkloos is geworden dan de deelnemers 

die wel in het onderzoek gebleven zijn. 

Tabel B5-1 Gemiste cases, 2001 - 2002, tussen eerste en tweede meting

uit beeld afhakers afronders totaal

baan

stage 

totaal

11

11

  5

10

15

4

4

16 

14

30
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Van de 127 deelnemers uit 2001 - 2002 die in de tweede meting zijn 

meegegaan, zijn de mensen die tijdens de tweede meting werkloos waren 

niet meer benaderd: er bleven 93 mensen in het onderzoek. Tabel B5-2 

geeft een overzicht van 22 van deze 93 mensen (24 procent) van wie 

de informatie over het vervolg van de loopbaan tijdens de derde meting 

niet meer kon worden achterhaald. De invloed die het missen van deze 

deelnemers kan hebben gehad op de cijfers in tabel 6.5.1-2 in hoofdstuk 

6, kan op dezelfde manier als hierboven (gemiste deelnemers in tabel 

B5-1) worden geduid. Drie deelnemers die tijdens de tweede meting een 

baan hadden en toen al met de opleiding waren gestopt, zijn tijdens de 

derde meting niet meer bereikt (uit beeld). Twee deelnemers met een 

baan en een deelnemer met een stage zijn tussen de tweede en derde 

meting met de beroepsopleiding gestopt (afhakers). Het missen van deze 

zes deelnemers met de aanduiding in tabel B5-2 uit beeld of afhakers kan 

de cijfers onder behoud baan, van stage naar baan en van stage of baan naar 

werkloosheid in tabel 6.5.1-2 in negatieve zin hebben beïnvloed. Het is 

immers niet waarschijnlijk dat zij van hun baan in een stage zijn gestapt 

of een stage hebben behouden, aangezien een stage meestal aan een 

opleiding is gekoppeld. De overige 16 cases in tabel B5-2 onder de kolom 

afronders, hebben de cijfers waarschijnlijk niet beïnvloed. Deze mensen 

hebben de opleiding wel afgemaakt. 

Tabel B5-2 Gemiste cases, 2001 - 2002, tussen tweede en derde meting

uit beeld afhakers afronders totaal

baan

stage 

totaal

3

3

2

1

3

10

  6

16

15 

  7

22

Gemiste deelnemers in 2002 - 2003 

Het eff ect van het ontbreken van informatie over het vervolg van de 

loopbaan van deelnemers uit 2002 - 2003 kan naar analogie van de 

gemiste deelnemers uit 2001 - 2002 worden beschreven.

Van de deelnemers die in 2002 - 2003 zijn gestart hebben 181 mensen 

een baan (23) of een stage (158) verworven. Van deze deelnemers zijn er 
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41 (23 procent) niet meer bereikt tijdens de tweede meting. Tabel B5-3 

geeft een overzicht van deze gemiste mensen die uit beeld zijn geraakt, 

zijn afgehaakt of de opleiding hebben afgemaakt. Het missen van de 32 

deelnemers onder de kolommen uit beeld of afhakers kan de cijfers onder 

behoud baan, van stage naar baan en van stage en baan naar werkloosheid 

in tabel 6.5.2-1 in hoofdstuk 6 in negatieve zin hebben beïnvloed. Het is 

niet waarschijnlijk dat het missen van de overige 9 cases onder de kolom 

afronders de cijfers beïnvloed heeft. 

Tabel B5-3 Gemiste cases, 2002 - 2003, tussen eerste en tweede meting

uit beeld afhakers afronders totaal

baan

stage 

totaal

5

5

  2

25

27

9

9

  7 

34

41

Van de 140 mensen uit de tweede meting zijn de meeste mensen die 

toen werkloos waren niet meer benaderd. Van de 106 mensen die in 

het onderzoek bleven, kon van 38 (36 procent) de informatie over de 

loopbaan niet meer worden achterhaald. Tabel B5-4 bevat het overzicht 

van deze mensen in de kolommen uit beeld, afhakers en afronders. Het 

missen van de 15 deelnemers onder de kolommen uit beeld of afhakers 

kan de cijfers onder behoud baan, van stage naar baan of werkloos in tabel 

6.5.2-2 in negatieve zin hebben beïnvloed. Het is niet waarschijnlijk dat 

het missen van de overige 23 cases onder de categorie afronders de cijfers 

beïnvloed heeft. 

Tabel B5-4 Gemiste cases, 2002 - 2003, tussen tweede en derde meting

uit beeld afhakers afronders totaal

baan

stage 

totaal

1

1

  6

  8

14

10

13

23

17 

21

38
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