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Meesterschapsteams

• Duurzame Geesteswetenschappen Regieorgaan GW 
(2009)

• Actieplan: ‘Meer goedopgeleide leraren in de 
schooltalen’

• Meesterschap en Dudoc-Alfa

• Meesterschapsteam MVT
• Marjon Tammenga-Helmantel, Sabine Jentges, Bert Le Bruyn, 

Kristi Jauregi Ondarra, Tessa Mearns, Nivja de Jong, Wander 
Lowie en Alessandra Corda, Rick de Graaff, Anna Kaal.



Doelen

• Onderzoek <--> docenten

• Versterking vakdidaktiek

• Verbinden faculteiten <--> vakdidaktiek



Hoe?

• Stimuleren vakdidaktisch onderzoek: aktieonderzoek, 
Dudoc-Alfa

• Studiedagen vakdidaktici, docenten

• Thema-onderzoek: inhoud in de les / CLIL, Doeltaal-
voertaal

• Onderzoek Dudoc-Alfa projecten MVT

• Delen van bronnen / inventarisatie (samen met 
Expertisecentrum MVT)

• Publiciteit: Landelijke media, LT/LTM, ANELA

• Externe contacten: Nuffic, SLO, NRO



Wat?

• Conclusies uit onze eigen onderzoekspraktijk
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Misverstand 2

• Het onderwijzen van taal bestaat vooral uit het 
uitleggen van regels, deze te oefenen en te toetsen



Misverstand 2

https://leonidesignoryblog.com/1042-2/ https://yulvartan.wordpress.com/tag/knowledge-transfer/



Misverstand 2



Conclusies voor taalonderwijs

• Onderwijzen = creëren van optimale condities voor
het leren
• Gelegenheid voor “statistical learning”

• Aanbieden betekenisvolle blootstelling

• Gelegenheid voor authentieke interactie

• Individuele begeleiding

• Erkennen van variabiliteit – doorlopend “toetsen”

• Ontwikkelen betrokkenheid

• Ontwikkelen zelfvertrouwen
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Thema’s

• Expliciet – impliciet

• Doeltaal – voertaal

• Betekenisvolle inhoud in de les (CLIL) over 
literatuur, maar ook gericht op taalbewustzijn en
cultuurbewustzijn

• Samenwerking docenten (PLGs en DOTs)

• Motiveren en motivatie in TTO



Meesterschap

• Disseminatie
• Website + toolbox

• Conferenties en workshops

• Artikelen in vakbladen

• Publiciteit in media



Meesterschap

• 2 jaar bezig

• Waarschijnlijk in elk geval nog 2 jaar

• Suggesties / missing links?





Stellingen
1. Het kleinschalig koppelen van TTW-onderzoek aan de lespraktijk

is een druppel op een gloeiende plaat

UITGEVERS

1. De feitelijke onderwijspraktijk in de MVT is moeilijk te
beïnvloeden en zal over 10 jaar nog in grote lijnen hetzelfde zijn
als nu

2. Het curriculum van de MVT op school wordt grotendeels en
bepaald door het CSE. 

3. Het CSE is een evenwichtige en representatieve toets voor
taalvaardigheid aan het eind van het middelbaar onderwijs

4. Onderwijs in de MVT zal binnen korte tijd nog vrijwel uitsluitend
gericht zijn op Engels

5. Het status-onderscheid tussen taalkundig onderzoek en
vakdidaktisch onderzoek kan worden verminderd of opgeheven




