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Dit is een sterke visie. Er zijn uiteraard punten die nog verder uitgewerkt moeten worden maar de
basis is erg goed.
Sterke punten: (i) het voorstel om Engels/MVT van een eigen inhoud te voorzien, (ii) het
benoemen van kernvaardigheden die mede via Engels/MVT kunnen verworven worden (logisch
ordenen, kritisch en probleemoplossend denken), (iii) het benoemen van kernvaardigheden die bij
Engels/MVT een logische plek vinden in het curriculum (wereldburgerschap/interculturele
communicatieve competenties: een combinatie van taalvaardigheid, taalbewustzijn en
cultuurbewustzijn), (iv) het benoemen van kernvaardigheden die enkel via Engels/MVT verworven

De visie schetst op een duidelijke en overzichtelijke manier de verschillende doelstellingen van
Engels/MVT. Het gaat hier om kernvaardigheden die elke leerling op een nader te definiëren
wijze/niveau moet verwerven.
Wij zien drie belangrijke punten voor verdere uitwerking:
(i) De verhouding tussen Nederlands en Engels/MVT. Dit zal n.a.w. vooral in de tweede ronde
komen waarbinnen de ontwikkelteams horizontale verbanden zullen beginnen leggen. De aanzet
die voortkomt uit de ‘MVT meets Curriculum.nu’ bijeenkomst is opgenomen in het deel ‘Overige

Er zijn drie belangrijke inzichten die mooi worden geïncorporeerd:
- De studie van talen gaat verder dan taalvaardigheid. Talen hebben inhoud en deze wordt
bestudeerd in een aantal wetenschappelijke disciplines. Hiertoe behoren o.a. literatuur-, cultuuren taalwetenschappen.
- Echte communicatie bereik je pas als deze over iets gaat en er ook toe doet. Dit inzicht ligt ten
grondslag aan CLIL. Het ontwikkelteam laat zien hoe een CLIL-benadering bij Engels/MVT geen
inhoud hoeft te lenen bij andere vakken maar zich kan baseren op relevante inhoud uit het

Deze indeling lijkt ons een prima startpunt voor verdere ontwikkeling.

In de doorontwikkeling zullen een aantal begrippen sowieso nog duidelijker worden.

De inhoud van deze visie bereidt de leerling goed voor op het vervolgonderwijs. Niet alleen door in
te zetten op Engels maar ook en vooral door taalinhoud te incorporeren in het curriculum en
verder te gaan dan klassieke taalvaardigheden. De rol van deze laatste aspecten wordt nu
onderbelicht in het deeltje over vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Ook het relatieve belang van
buurtalen en internationalisering had hier aandacht kunnen krijgen.

De rol van NT2 en thuistalen
> Het leren van Nederlands door een moedertaalspreker van een andere taal valt onder het leren
van een tweede taal. In deze zin valt NT2 onder de vreemdetalendidactiek waarbij het predicaat
‘vreemd’ niet slaat op ‘buitenlands’ maar wel op het aanleren van iets nieuws dat iets
‘bevreemdends’ heeft.
> Het Meesterschapsteam MVT stelt voor om in te zetten op leerlingen die allemaal drie talen
machtig zijn waartoe minimaal het Nederlands en het Engels behoren. Een eerst schets van een
opzet zou er uit kunnen zien als in de figuur onderaan deze pagina (zie ook
https://modernevreemdetalen.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/6/2018/04/figure.png).
Anders dan in het huidige onderwijs staat in deze opzet de moedertaal en dus de leerling centraal.
Deze opzet is dus vanuit de leerling gedacht en niet vanuit het curriculum.
Doeltaal Nederlands kan bereikt worden via een NT2 route, een NL route of een combinatie.
Inzichten rond huidig NT2 onderwijs en doorstroom naar het ‘reguliere’ onderwijs moeten hierin
meegenomen worden. Vanuit een arbeidsmarktperspectief is het cruciaal dat alle leerlingen een
vergelijkbaar niveau Nederlands bereiken.
> Overwegingen i.v.m. de noodzaak van het toevoegen van een +1:
- Het laat toe om een duidelijke plek te geven aan de moedertaal in zoverre deze niet het Engels
of het Nederlands is.
- Het richt zich op de Europese richtlijn om elke leerling twee talen aan te bieden naast de
moedertaal.
- Het erkent de status van Engels als een taal die binnen de Nederlandse context erg ingeburgerd
is. Het leren van Engels gaat als gevolg hiervan veel meer spelenderwijs en door direct contact
met de taal. Als dusdanig vormt het leren van Engels voor de leerling geen voorbeeldfunctie meer
van hoe je omgaat met het leren van een vreemde taal.
Aandacht voor inhoud
Het Meesterschapsteam MVT is van mening dat taalinhoud op alle niveaus kan worden
aangeboden. Dit betreft zowel inzicht in taal als systeem als cultuurgerelateerde inhoud. Zie voor
voorbeelden het IB Engels programma, het Plan Curricular van het Instituto Cervantes en de
TTO-standaard.

