Middelbaar beroepsonderwijs

Uitgeverijen en het talenonderwijs in het mbo

Frank Claessen en Wim Daemen
Om een idee te krijgen wat de Nederlandse uitgevers
doen en van plan zijn te doen nodigde de gastredactie van
dit nummer een achttal uitgevers die producten maken
voor het talenonderwijs in het mbo, uit om hun projecten
en plannen te beschrijven. In een later stadium komen de
buitenlandse uitgeverijen aan de beurt. Zij zijn vanzelfsprekend niet op het Nederlandse onderwijsstelsel georiënteerd. De aandacht zal dan meer gaan naar de bruikbaarheid van de verschillende producten.
De acht Nederlandse uitgeverijen kregen vier vragen voorgelegd.
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Voor welke sectoren van het mbo kunt u producten
leveren en welke talen worden daarmee bediend?
Welke onderwijskundige visie schuilt er achter de
door u geleverde producten?

Welke vorm van ondersteuning (voor zowel docent
als leerling) is er bij het door u gemaakte materiaal
(bijvoorbeeld in de vorm van didactische bijeenkomsten,
handleidingen, software, ondersteuning via internet, eventueel het werken in een elektronische leeromgeving)?
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Wat zijn uw ideeën voor de toekomst waar het uw producten betreft (talen of sectoren toevoegen/ afstoten,
uitbreiding van ondersteuning, geheel nieuwe producten)?
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Bij voorbaat stond al vast dat de laatste vraag niet uitputtend beantwoord zou worden. De meeste uitgevers gaan
op deze vraag niet in. Uitgevers zijn immers commerciële
instellingen en zij zullen hun plannen niet kenbaar maken
zolang niet honderd procent duidelijk is dat ze ook zullen
worden uitgevoerd.
Eén van de uitgevers (Malmberg) gaf bij de beschrijving
van haar visie een uitgebreide opsomming van de drie
soorten ontwikkelingen waarmee deze branche rekening
moet houden bij het maken van producten voor het mbo:
algemene ontwikkelingen en ontwikkelingen op ICT- en
op vakinhoudelijk gebied.
Bij algemeen ontwikkelingen kan men denken aan:
• De rol van de overheid die een Kwalificatie Structuur
Beroepsonderwijs (KSB) ontwikkelt, met een vastgestelde studieduur en eisen die gesteld worden aan leer-,
loopbaan- en burgerschapscompetenties naast de aan
het beroepsprofiel gebonden competenties.
• De aansluitingsproblematiek vmbo-mbo en mbo-hbo,
maar ook de aansluiting van het ene niveau op het andere.
• De problematiek die ontstaat door de aspecten die specifiek zijn voor het mbo, te weten dualisering, uitvoering
van de BPV (Beroepspraktijkvorming, de vroegere stage)
en externe legitimering.
• De ontwikkeling met betrekking tot diverse didactische
benaderingen.
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Illustratie: Petra van Kalker

Investeren in lesmateriaal

Ontwikkelingen op ICT-gebied zijn:
• Investeringen van ROC’s in ICT (hardware, infrastructuur, scholing en software)
• Integratie van ICT en eindtermen.
• Stand van zaken kennisnet.
• Overgang naar database-publishing en digitale leeromgevingen.
Als het gaat over vakinhoudelijke ontwikkelingen kan
gedacht worden aan:
• Ontwikkelingen op Europees niveau (onder andere de
bepaling van taalvaardigheidsniveaus volgens het
European Framework en experimenten met het Europees
taalportfolio).
• Uitvoering van het onderzoek Talen in Actie (o.a. betere
eindtermen, (her)introductie van de tweede moderne
vreemde taal in een aantal sectoren/opleidingen en
inhoudelijke versterking van het mvt-onderwijs.
• Initiatieven vanuit de Bve Raad wat betreft de inhoud van
de eindtermen en de positie van de tweede moderne
vreemde taal.

Conclusies
Zes uitgevers stuurden hun antwoorden op en deze worden hier weergegeven. Bestudering van deze door de uitgevers gegeven antwoorden leidt voorlopig tot de volgende conclusies: uitgevers hebben het moeilijk om de veranderingen in het onderwijs bij te houden, daar waar het
de inhoudelijke eisen betreft die aan het taalonderwijs
worden gesteld. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit
dat niet een ministerie, maar minstens 22 landelijke organen voor beroepsonderwijs op elk willekeurig moment
kunnen bepalen dat er weer iets moet worden veranderd.
De invloed van het World Wide Web doet zich ook hier
gelden en lijkt te gaan van simpele informatieverschaffing, via ondersteuning bij de leergang met actuele
informatie naar een volledig digitale leeromgeving. De
toekomst zal leren wat hiervan terechtkomt. Uitgevers
zijn commercieel en willen dus winst maken. Voorlopig
zullen ze grote investeringen moeten doen, investeringen
die misschien alleen maar voor de ‘grote’ talen en opleidingen rendabel zullen zijn en in ieder geval door de consument moeten worden opgebracht.

Verzoek
Wij zouden graag willen weten wat het werken met de
genoemde leergangen in de praktijk betekent. Levende
Talen Magazine nodigt u uit om uw reactie te geven. Schrijf
of mail naar Bureau Levende Talen, Postbus 75148, 1070
AC Amsterdam. E-mail vllt@wxs.nl
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Reactie van uitgeverij Intertaal, Amsterdam

1
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Sectoren: Economie en Toerisme; Talen: Frans,
Spaans, Engels, Italiaans, Duits.

Kenmerkend voor de methodes van uitgeverij
Intertaal is dat zij communicatief van opzet zijn. Het
effectief leren gebruiken van de doeltaal staat voorop. De
leerling zelf staat centraal in het leerproces en krijgt een
actieve rol toebedeeld. Kernbegrippen hierbij vormen
zelfstandig en zelfontdekkend leren. Er wordt onder meer
aandacht besteed aan het aanleren van leerstrategieën en
het activeren van de voorkennis van leerlingen. Daarnaast
speelt differentiatie een belangrijke rol.
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Uitgeverij Intertaal organiseert informatieve bijeenkomsten, waarbij docenten die overwegen om een
leergang in te voeren informatie ontvangen over de didactische achtergronden en de opzet van de leergang.
Daarnaast worden docenten die reeds werken met een
leergang van uitgeverij Intertaal tijdens deze bijeenkomsten ruimschoots in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen uit te wisselen. In de docentenhandleidingen
wordt verder uitgebreid stil gestaan bij hoe er met de leergang gewerkt kan worden.

Reactie van Thieme, Zutphen
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Thieme publiceert voor de bve-sectoren Economie en
Techniek (Nederlands, Engels en Duits) en DGO en
Toerisme (Engels). Behalve English Connections, dat alleen
de mondelinge vaardigheden aanleert, zijn het allemaal
volledige leergangen, die dus alle vaardigheden omvatten. Deze leergangen hebben wel telkens een andere aanpak: Traject werkt met één theorieboek en een aantal
moduulboeken
voor
de
basisdeelkwalificaties
Nederlands. Voor de specifieke modulen Nederlands bij
Secretarieel en Juridisch zijn er dan aparte boeken voor
samenvatten, verslag leggen en corresponderen, die op
de leergang aansluiten. 20/20 werkt ook met een handboek en moduulboeken. Een dergelijke verdeling is er bij
Neues Profil ook voor het eerste jaar, maar in leerjaar 2 en
3 zijn deze gecombineerd. Technikomm kent één boek.
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Bij deze leergangen zijn de steekwoorden: communicatieve vaardigheden in de beroepspraktijk, heldere
didactische aanpak en structuur binnen de methode,
gemaakt voor zelfstandig leren, moduulwijzers aanwezig.
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Bij Traject worden bij de diverse moduulboeken diskettes geleverd met toetsen. Er is ook een docentenboek. Bij 20/20 is er naast een docentenhandleiding met
leerstofplanning, didactische aanwijzingen, blanco invulschema’s, protocollen en suggesties voor werkvormen per
moduulboek een cd voor de leerling en een antwoordendiskette voor de docent. Het docentenboek biedt ondersteuning voor de samenstelling van toetsen. Zo ook bij
Neues Profil, zij het dat daar de antwoorden in het docentenboek zitten en de toetsen op diskette worden bijgeleverd; voor het luistermateriaal zijn er cassettes. Bij
Technikomm werkt dat ook zo, behalve dat hier voor de
leerlingen een cd wordt bijgeleverd.
Voor actuele informatie kan men de Thieme website
bezoeken (www.thieme.nl) Daar vindt de docent demoversies van educatieve software, studiewijzers, een agenda van methodebijeenkomsten en congressen, links naar
andere educatieve internet-sites en een virtuele docentenkamer voor uitwisseling van praktische tips. Voor het
bve bestaat een gebruikersbulletin, BVE Circuit; voor
gebruikers van Traject is er bovendien een apart bulletin
met ondermeer kopieerbaar extra lesmateriaal.
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Trema is zodanig opgezet dat het geschikt is voor zelfstandig werken en leren, maar ook gebruikt kan worden voor werkgroepjes binnen het klaslokaal. Daarnaast
bevat het vragenseries die het leerproces voor leerling en
docent inzichtelijk maken. Hoewel grammatica en spelling geen eindtermen zijn vormen deze onderdelen toch
een substantieel deel van het boek. Accent heeft als steekwoorden: flexibiliteit, omdat verschillende indelingen van
het lesprogramma mogelijk zijn, en zelfwerkzaamheid,
omdat de studiehandleidingen alle informatie bevatten
die de leerling nodig heeft.
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Bij de praktijkboeken Representatie van Trema hoort
een cd-rom voor de leerlingen met een minicursus
zakelijk telefoneren. Voor de docent is er een docentenhandleiding met een overzicht van de eindtermen en waar
die in de diverse boeken worden behandeld. Daarnaast
bevat de handleiding de uitwerkingen van de opdrachten,
suggesties voor groepsopdrachten, een audio-cd met
oefeningen bij het onderwerp Werkoverleg en Vergaderingen en toetsen met antwoordmodellen. Zowel leerling
als docent worden verwezen naar de website van Nijgh
Versluys voor zowel opdrachten en artikelen bij de praktijkboeken als download-documenten en hyperlinks. Het
materiaal van Accent heeft vergelijkbare ondersteuning via
de website.

Reactie van Nijgh Versluys, Baarn

Reactie van Wolters-Noordhoff, Groningen

1

1

Nijgh Versluys heeft voor de opleiding Administratie
van de sector Economie twee boekenseries voor het
vak Nederlands op de markt gebracht. De serie Trema is
geschikt voor alle leerlingen van deze opleiding. Er is een
set boeken voor de niveaus 1 en 2 en één voor de niveaus
3 en 4. Elke set bestaat uit een theorieboek en een aantal
praktijkboeken, één voor elke module, volgens de module-indeling van het APS. Er is een apart praktijkboek voor
leerlingen die willen overstappen van niveau 2 naar niveau
3. Voor de secretariële modules van deelkwalificatie CSE
05 is er een apart praktijkboek. De serie Accent richt zich
op (jong-)volwassen deelnemers aan flexibele trajecten
(versneld, mbo-plus en deeltijd). De boeken voor de vier
niveaus zijn hier gelijk, maar behandelen alleen de CALmodules. Het geheel is ingedeeld in vier delen, elk
bestaande uit een tekstboek en een studiehandleiding.
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Wolters-Noordhoff publiceert voor de bve-sectoren
Economie (Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans),
Techniek en DGO (Nederlands en Engels) en voor het
Agrarisch onderwijs (Nederlands).
Daarvan zijn WEB-proof methodes (aangepast aan de
derde generatie eindtermen) beschikbaar voor Economie
(Nederlands, Engels en Duits) en voor Techniek (Engels).
Bij Economie zijn in dit opzicht de methoden voor Frans
en Spaans nog in bewerking.
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De WEB-proof leermiddelen van Wolters-Noordhoff
zijn op eindterm ontwikkeld: de te behandelen eindtermen en daarvan afgeleide leerdoelen zijn altijd overzichtelijk weergegeven. Verder rust het didactische bouwwerk op drie pijlers: praktijkgerichtheid, zelfwerkzaamheid en flexibiliteit.
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Praktijkgerichtheid uit zich in veel authentiek bedrijfsmateriaal en een maximale integratie van de taalvaardigheden. Dit alles uiteraard binnen de context van de - vaak
nogal ruim geformuleerde - eindtermen. De link naar zelfwerkzaamheid is dan meteen gemaakt: praktijksituaties
worden bijvoorbeeld regelmatig gesimuleerd in groepswerkvormen. Daarbij zijn de opdrachten altijd zodanig
gesteld dat de leerling ze zoveel mogelijk docent-onafhankelijk kan doorwerken. Leren leren is daarbij een
belangrijke rode draad. Flexibiliteit uit zich in de flexibele
ondersteuning voor docent en leerling. De docentenhandleiding bevat altijd informatie en aanwijzingen voor een
optimale volgorde van de opdrachten en inzet van bijv.
proeftoetsmateriaal. De tekst- en werkboeken bieden
handvatten voor leerlingen met verschillende leerstijlen.
Uiteindelijk moet het lesmateriaal een instrument
voor de docent zijn in de uitoefening van zijn of haar vak:
het optimaal begeleiden van leerlingen bij hun voorbereiding op de latere beroepspraktijk. En voor de leerling
moet het bovendien een heldere, uitdagende en motiverende bron van kennis en vaardigheden zijn.
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Om zowel docent als leerling optimaal te kunnen
ondersteunen bieden de WEB-methodes naast het
bron- en oefenmateriaal uitgebreide docentenhandleidingen met didactische tips, proeftoetsen en vaak aparte
uitwerkingenboeken. Voor de leerlingen is er luistermateriaal en oefensoftware voor die onderdelen die buiten de
les nog eens naar behoefte doorgenomen kunnen worden. Gebruikersdagen worden daarnaast georganiseerd
om docenten de mogelijkheid te geven met elkaar en met
de makers in dialoog te treden, materiaal uit te wisselen
en ideeën op te doen. Dit contact wordt verder ondersteund door e-mail nieuwsbrieven.
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Plannen liggen klaar om in het seizoen 2000-2001
van start te gaan met methode-sites op Internet, om
de genoemde ondersteuning verder uit te breiden. Ook
worden er plannen uitgewerkt om voor de lopende titels
te komen tot herzieningen die de flexibiliteit nog meer
vergroten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan mogelijkheden tot aansluiting op elektronische leeromgevingen en andere media die recht doen aan de verschillende
behoeften van de gebruikers. De huidige bediening van
sectoren door de WEB-leermiddelen zal blijven bestaan.
Overwogen wordt of de genoemde plannen voor uitbreiding van arrangement en flexibiliteit ook toe te passen
zijn op de overige sectoren.
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Reactie van SMD Educatieve Uitgevers, Leiden
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Nadat in augustus 1999 de nieuwe kwalificatiestructuur voor mbo Welzijn bekend was geworden heeft
SMD Educatieve Uitgevers besloten om met een compleet
nieuwe serie het mbo Welzijn van boeken te voorzien. Het
gaat hier om de volgende niveaus: kwalificatieniveau 2;
Helpende Welzijn, kwalificatieniveau 3; Sociaal
Pedagogisch Werk en Sociale Dienstverlening en kwalificatieniveau 4, Sociaal Pedagogisch Werk en Sociaal
Cultureel werk.
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In de nieuwe kwalificatiestructuur is de taal Engels
voor het eerst een verplicht onderdeel geworden van
de opleiding. SMD ontwikkelt drie verschillende uitgaven:
Engels 1, voor kwalificatieniveau 2, Engels 2, voor kwalificatieniveau 3, Engels 3, voor kwalificatieniveau 4.
Het is allereerst belangrijk om te vermelden dat besloten
is de methode toe te spitsen op Welzijn. Vanzelfsprekend
vormen leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid de basis, maar alle voorbeelden en onderwerpen in het boek zijn gehaald uit de
werkvelden waar een welzijnswerker later in terecht zal
komen. Zo zijn er hoofdstukken geschreven over kinderopvang, gehandicaptenzorg, ouderen, enz.
De volgende onderwijskundige visie schuilt achter
deze methode: vaardigheidsonderwijs staat centraal;
beroepsonderwijs richt zich op het aanleren van beroepsvaardigheden en deze moeten nauw aansluiten bij de
beroepspraktijk; beroepsonderwijs is beroepsrealistisch,
dit moet terugkomen in de boeken in de vorm van realistische casussen en situatieschetsen. Tenslotte wordt de
trend van het zelfstandig werken gevolgd, maar er zijn
verschillende werkvormen in de uitgave gebruikt, waardoor het mogelijk is om klassikaal, individueel en in
groepjes te werken.
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De methode is nog in ontwikkeling en de prioriteit
ligt nu puur bij de boeken. De uitgave Engels 2 is
reeds verschenen, de overige twee uitgaven zullen in het
voorjaar en zomer 2000 verschijnen.
Bij de uitgaven zullen cd-roms ontwikkeld worden. Bij
de uitgave Engels 2 is reeds een cd-rom verschenen, met
luisteropdrachten, ingesproken teksten en woordjes
zodat de student de uitspraak kan oefenen. Bij de uitgave
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voor niveau 4 (een hoger niveau)
zal de cd-rom interactiever zijn.
Op deze cd-rom zijn verschillende
soorten opdrachten (grammatica, spelling etc.) en luistermateriaal en luistertoetsen te vinden.
Elke student krijgt een cd-rom bij
het boek, zodat hij thuis met het
materiaal aan de slag kan gaan.
Misschien zullen in de toekomst
nog docentenhandleidingen ontwikkeld worden (als hier vraag
naar is).
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Ontwikkeling van een toetsenbank in samenwerking
met ROC’s; meer multimediale
producten, serviceverlening via internet (aanvullende
opdrachten, artikelen, toetsen etc) en indien hier vraag
naar is: gebruikersbijeenkomsten over de methode.

Reactie van Malmberg, ‘s-Hertogenbosch
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Engels: sectoren Economie, Techniek en Zorg en Welzijn,
BBL en BOL; opleidingen Administratie, Detailhandel,
Internationale handel/Groothandel, Techniek, Welzijn.
Duits: sectoren Economie en Techniek, BOL; opleidingen Administratie, Detailhandel, Internationale handel/
Groothandel, Techniek.
Nederlands: sectoren Economie, Techniek en Zorg en
Welzijn, BOL; opleidingen Administratie, Detailhandel,
Internationale handel/ Groothandel, Techniek, Welzijn.
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Uitgeverij Malmberg richt zich op het realiseren van
haalbare vernieuwing voor de docent en student. Dat
wil zeggen dat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen op algemeen-inhoudelijk,
ICT-, en vakinhoudelijk gebied, alsook met de eisen vanuit de overheid, maar bovenal met de wensen van de
docenten en studenten.
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Illustratie: Petra van Kalker
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Docentenhandleidingen:
elke taalmethode kent per
leerweg, opleiding en niveau
docentenhandleidingen. Hierin
vindt de docent de uitwerkingen
plus didactische aanwijzingen bij
de oefeningen en de extra
opdrachten.
Toetsenbundels: evenals bij de
docentenhandleiding kent elke
taalmethode (behalve Nederlands:
geïntegreerd in de docentenhandleiding) per leerweg, opleiding en niveau toetsenbundels en
toetscassettes. Per case of situation
worden er luister-, lees- spreek-,
schrijftoetsen en ondersteunende toetsen voor grammatica en idioom aangeboden. Deze toetsen kunnen de
docenten gebruiken als ‘voortgangs- of diagnostische’
toetsen.
Methode-sites: in augustus 2000 heeft elke methode
een methode-site. Deze bestaat uit een docenten-site en
aparte studenten-sites voor de diverse opleidingen. Op de
docenten-site vindt men tips hoe Internet ingezet kan
worden; ‘links’ naar bedrijven uit de methode; discussieforum en agenda. Op termijn is het de bedoeling, dat de
docentenhandleiding en toetsen ook via de site worden
aangeboden.
Op de studenten-sites worden extra oefeningen bij de
stof uit de methode aangeboden, Internetopdrachten,
links naar bedrijven uit de methode en actuele informatie.
Gebruikersbijeenkomsten: jaarlijks worden er door
Malmberg voor de gebruikers Duits, Nederlands en
Engels gebruikersbijeenkomsten georganiseerd, waarin
naast het uitwisselen van ervaringen met de methode,
bezoeken van bedrijven, de gebruikers ook geschoold
worden in een bepaald (didactisch) onderwerp.
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Continueren van de huidige communicatieve en
beroepsgerichte leermethodes voor de diverse sectoren, leerwegen en opleidingen. Meer aandacht voor het
Beroeps Begeleidend Onderwijs in z’n algemeenheid en
de sectoren Zorg en Welzijn en Techniek. Volgende generatie leersystemen: naast folio, ICT-component. Methodes
nog beter laten aansluiten op het vmbo en hbo. Inhoud
laten aansluiten bij de Europese taalvaardigheidsniveaus.
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