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Inleiding
De Bve Raad heeft met het gereedkomen van het document Raamwerk NT2 in 2002 (voor
deelnemers voor wie het Nederlands een tweede taal is) aan de minister verzocht om het
Raamwerk NT2 en het eerder gepubliceerde Raamwerk MVT te verankeren in de WEB.
Immers, het Europese Referentiekader voor de talen waarop de Nederlandse Raamwerken
gebaseerd zijn, wordt de internationale standaard voor taalvaardigheid. De Europese
taalportfolio en het Europese Referentiekader (CEF: Common European Framework of
Reference for Languages: Learning, teaching, assessment) zijn door de onderwijsministers
van de Europese Unie geadopteerd (Polen, oktober 2000) en de Europese taalniveaus
worden in alle landen van de Unie in het onderwijs ingevoerd.
De Europese Unie hecht groot belang aan de ontwikkeling van taalvaardigheid van alle
burgers in de landen van de Unie. In de tekst van het Actieplan Talen 2004 – 2006 van de
Europese Commissie wordt dat als volgt verwoord:
“In het kader van de in maart 2000 gelanceerde strategie van Lissabon voor economische,
sociale en milieuvernieuwing ontwikkelt de Unie momenteel een op kennis gebaseerde
maatschappij als essentieel onderdeel van het streven om vóór het eind van het decennium
de meest concurrerende kenniseconomie ter wereld te worden. Het leren van andere talen
helpt deze doelstelling te verwezenlijken door de cognitieve vaardigheden en de kennis van
de moedertaal aan te scherpen (inclusief lezen en schrijven).
De Commissie probeert in deze context ook de ondernemingszin en de zakelijke
vaardigheden van de EU-burgers te ontwikkelen (bijvoorbeeld via het Europees handvest
voor kleine bedrijven en het groenboek over ondernemerschap). Deze doelstelling kan
gemakkelijker worden verwezenlijkt als het leren van talen in de Europese Unie wordt
bevorderd, zodat de Europese burgers en bedrijven over de nodige interculturele en
taalkennis beschikken om efficiënt op de wereldmarkt te functioneren.
Ook tal van andere Europese beleidsmaatregelen zouden baat vinden bij burgers met een
betere taalkennis.
Kortom, andere talen verstaan en spreken moet een onderdeel vormen van de basiskennis
van alle Europese burgers.”
In de documenten die de grondslag vormen voor de nieuwe competentiegerichte
kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs zou duidelijk moeten worden welk niveau van
taalvaardigheid, gerelateerd aan de Europese competentiestandaard voor talen, verwacht
wordt van leerlingen die een kwalificatie in het mbo behalen.
Maar in de beroepscompetentieprofielen (BCP's) is de beschrijving van de vereiste
taalvaardigheden vaak minimaal en impliciet aanwezig. Er is geen verwijzing naar een
beheersingsniveau opgenomen. Meestal wordt volstaan met een zinnetje als ‘in het
Nederlands en in een vreemde taal' .
In het Brondocument ‘Leren en Burgerschap’ (Conceptdocument 19-1-2004) wordt wel
expliciet uitgegaan van de Europese doelstelling dat alle burgers in de lidstaten naast hun
moedertaal in nog twee andere talen kunnen communiceren. In het brondocument worden
geen beheersingsniveaus aangegeven, maar wordt slechts gesproken van ‘adequaat voor
de betreffende situatie’.
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Inmiddels zijn Bve Raad en COLO overtuigd geraakt van nut en noodzaak van de Europese
standaard van taalcompetentiebeschrijvingen. Daarom heeft het Procesmanagement
opdracht gegeven om een Referentiedocument te ontwikkelen dat door de KBB’s gebruikt
moet gaan worden bij de beschrijving van de niveaus van taalvaardigheid in het Nederlands
en in de moderne vreemde talen in de nieuwe kwalificatieprofielen.
Door een projectgroep van Bve Raad en COLO is, op basis van de in 2003 geproduceerde
documenten en verrichte onderzoeken met betrekking tot taalvaardigheid in het
beroepsonderwijs, in het tijdbestek van twee maanden een Referentiedocument Talen
opgesteld. De projectgroep werd ondersteund door CINOP en SLO.
In dit Referentiedocument wordt een werkwijze aangegeven om, vanuit de BCP’s, het
Brondocument ‘Leren en Burgerschap’ en de Raamwerken MVT en NT2, te komen tot een
competentieprofiel voor taalvaardigheid waarin eenduidige, transparante, toetsbare
taalcompetentiebeschrijvingen en de daarbij behorende niveauaanduidingen zijn
opgenomen. In het taalcompetentieprofiel wordt recht gedaan aan zowel de eisen vanuit de
BCP’s als aan de eisen vanuit Leren en Burgerschap (de burgerschapscompetenties). Het
CEF (en het daarvan afgeleide Raamwerken) nemen we daarbij als leidraad om deze
transparantie zowel op nationaal als internationaal niveau te kunnen garanderen.
In het taalcompetentieprofiel wordt zichtbaar welke talige competenties op welke niveaus
worden nagestreefd. Didactische aspecten van het talenonderwijs zijn hier niet aan de orde.
Die komen aanbod bij de feitelijke vormgeving van het talenonderwijs, een zaak van de
onderwijsinstellingen.
Het Referentiedocument bestaat uit een format dat laat zien hoe taalcompetenties
beschreven kunnen worden en een procedure om tot de invulling van een dergelijk format te
komen.
Zowel het format als de procedure zijn tot stand gekomen binnen het project OTAK,
uitgevoerd in opdracht van de BTG-ESB in 2003, dat geleid heeft tot het OTAK-Advies
(versie 0.9, december 2003). Dit advies is door de Bve Raad aangenomen als een algemeen
basismodel dat door andere kenniscentra toegepast zou kunnen worden.
In het OTAK- project is gebruik gemaakt van de ervaringen van twee pilot projecten op het
gebied van de moderne vreemde talen: één bij Kenniscentrum Handel en één bij ECABO.
De documenten ‘Taalvaardig in de handel’ van Kenniscentrum Handel en ‘Advies Europese
Taalniveau’s voor Directiesecretaresse / Managementassistent en Secretaresse’ van
ECABO waarin de resultaten van de beide pilots beschreven zijn, horen als bijlage bij dit
Referentiedocument. De beschrijvingen in de beide documenten geven de stand van zaken
medio 2003 weer.
Voor Nederlands ligt de situatie anders dan voor de moderne vreemde talen. In de eerste
plaats is er geen specifiek op taalbeheersing in de moedertaal of gebruikstaal afgestemd
beschrijvingsinstrument voorhanden. Deskundigen veronderstellen dat het model van het
Europese Referentiekader voor moedertaalbeheersing gebruikt zal kunnen worden, maar
dat aanpassingen nodig zullen zijn. Onderzoek in de praktijk moet daar meer informatie over
opleveren.
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In de tweede plaats zijn er voor Nederlands nog geen pilots uitgevoerd waarin
taalvaardigheidseisen uit BCP's gedestilleerd zijn en gekoppeld zijn aan een algemene
competentiestandaard zoals het CEF.
In dit Referentiedocument wordt voor Nederlands dan ook aanbevolen om voorlopig te
werken met taalcompetentieprofielen gebaseerd op het CEF, en een aangepast
beschrijvingsmodel voor Nederlands te ontwikkelen.
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1. Moderne vreemde talen in de beroepscompetenties
Inleiding
De moderne werknemer op mbo-niveau moet communicatief competent zijn. Hij/zij moet met
collega's, leidinggevenden, leveranciers en klanten of andere externe contacten kunnen
communiceren. In die communicatie gaat het om helderheid en duidelijkheid, en om het
treffen van de juiste toon en zorgvuldigheid en correctheid in het taalgebruik.
De werknemer op mbo-niveau zal zich bewegen in een steeds internationaler wordende
wereld. Mobiliteit betekent niet alleen dat de werknemer zich buiten de landsgrenzen
beweegt, maar ook dat hij/zij in zijn/haar eigen werkomgeving met mensen van over de
grens zal communiceren. De Lissabon strategie van de Europese Unie benadrukt het
economisch belang de beheersing van meerdere vreemde talen voor Europa.
Taalvaardigheid maakt dus een wezenlijk onderdeel uit van de beroepscompetentie. Om
helder te krijgen over welke talige competenties een beginnende beroepsbeoefenaar moet
beschikken, is het noodzakelijk de taalvaardigheid in vreemde talen binnen
beroepscompetenties expliciet te beschrijven. Allereerst moet op grond van afzonderlijke
BCP’s geconcretiseerd worden wat die taalvaardigheid voor verschillende sectoren,
beroepen, functioneringsniveaus inhoudt. Vervolgens moeten de geconcretiseerde
taalvaardigheidseisen per beroep opgenomen worden in de op te stellen
kwalificatieprofielen, zodat duidelijk wordt wat de arbeidsmarkt mag verwachten van de
taalvaardigheid van de mbo-abituriënt en wat het ambitieniveau in het onderwijs moet zijn.
De coherentie en transparantie van taalvaardigheidseisen voor alle lagen en sectoren in de
beroepswereld zou in grote mate bevorderd worden door koppeling aan een algemeen
erkende niveaustandaard. Een dergelijke standaard is sinds enkele jaren voorhanden in de
vorm van het Europese Referentiekader (meestal afgekort als CEF, naar de Engelse titel
Common European Framework). Daarin wordt in een matrix van zes niveaus en vijf
vaardigheden, functionele taalvaardigheid als een zich voortdurend ontwikkelde talige
competentie beschreven In Nederland zijn er voor het bve-veld twee uitwerkingen van dit
CEF gemaakt: het Raamwerk MVT (voor de moderne vreemde talen) en het Raamwerk NT2
(voor Nederlands als tweede taal). (zie het overzicht in Bijlage 2. Het Raamwerk MVT is
toegankelijk via www.trefpunttalen.kennisnet.nl )
Belang van een taalcompetentieprofiel
Eisen aan de taalvaardigheid van werknemers worden meestal uitgedrukt in zeer algemene,
nietszeggende termen als: moet kunnen communiceren in correct Frans; beheersing van
Engels en enig Duits is gewenst, of er worden schoolse, vergelijkende termen gebruikt: een
voldoende voor Duits, een 7 voor Engels. Wat iemand werkelijk kan of moet kunnen doen in
de vreemde taal wordt in geen van beide gevallen duidelijk. En als niet duidelijk is wat
iemand moet kunnen in een vreemde taal, is het voor het onderwijs evenmin duidelijk tot
welk niveau van talige competentie het leerlingen moet opleiden.
Het Europese Referentiekader biedt daarentegen een absolute en heldere norm voor
taalvaardigheid. Als gespreksvaardigheid op niveau B1 wordt gevraagd, toegespitst op
commerciële dienstverlening, weet iedereen dat een leerling die op dat niveau functioneert in
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eenvoudige, maar redelijke vlotte taal een klant te woord kan staan, een product of dienst
kan toelichten, een verkoopgesprek kan voeren, en correct kan reageren op een klacht.
Absoluut, omdat het niet uitmaakt op welke school of in welk land de leerling zijn opleiding
heeft gevolgd: B1 is B1. Vanzelfsprekend moet de leerling ook beroepsmatig weten hoe in
zijn sector klanten te woord worden gestaan en op klachten dient te worden gereageerd. Met
gespreksvaardigheid op niveau B1 geven we aan dat de leerling over de talige competentie
beschikt om de beroepsmatige taak in een vreemde taal uit te voeren.
Een taalcompetentieprofiel maakt door de koppeling aan de Europese standaard in een
oogopslag duidelijk wat een leerling, in functionele termen, moet kunnen doen in een
vreemde taal. Het profiel maakt het mogelijk om te differentiëren per vaardigheid: voor
bepaalde beroepen zal een hoger niveau van gespreksvaardigheid nodig zijn, in andere zal
een groter beroep gedaan worden op schrijfvaardigheid. Ook differentiatie tussen
verschillende talen is mogelijk. In veel gevallen zullen hogere eisen gesteld worden aan
Engels dan aan een taal als Frans of Spaans.
Het taalcompetentieprofiel is een communicatiemiddel tussen arbeidsmarkt en onderwijs.
Het taalcompetentieprofiel biedt een overzicht aan taalcompetenties van een (startend)
beroepsbeoefenaar en kan aan een kwalificatieprofiel worden toegevoegd waardoor in één
oogopslag duidelijk is welk niveau van taalbeheersing wordt verlangd. Werken met het
taalcompetentieprofiel maakt toevoegen van gedetailleerde bepalingen met betrekking tot
het niveau van taalbeheersing aan competentieformuleringen (in beheersingscriteria)
overbodig. Het taalcompetentieprofiel vindt zijn plaats binnen de globale beschrijvingen van
de inhoud van kwalificatieprofielen en respecteert daarmee de vrijheid van
onderwijsprogrammering door onderwijsinstellingen.
Het taalcompetentieprofiel leidt tot een versterking van de kwalificatieprofielen doordat er
gebruik gemaakt wordt van een eenduidige, in heel Europa geaccepteerde, systematiek van
het beschrijven van talige competentie.
Voor leerlingen is het taalcompetentieprofiel een dynamisch instrument. Na het verlaten van
het onderwijs kunnen zij tijdens hun professionele carrière, in life long learning, hun
taalprofiel uitbreiden door meer talen toe te voegen of hogere niveaus te bereiken in een
taal.
Format voor een Taalcompetentieprofiel in de kwalificatieprofielen

Een taalcompetentieprofiel voor de moderne vreemde talen dient de volgende
elementen te bevatten:
•

gewenst beheersingsniveau conform het CEF, vormgegeven in een tabel
van 5 vaardigheden en 5 niveaus (niveau C2 kan buiten beschouwing
worden gelaten; eventueel kunnen subniveaus worden weergegeven)

•

desgewenst: focus op clusters van taaltaken (in het Raamwerk MVT
subvaardigheden genoemd, een onderverdeling van de vaardigheden
Luisteren, Lezen, Gesprekken voeren, Spreken, Schrijven)

•

verwijzing naar een beroepscontext
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Voorbeeld - van KC Handel- van een Taalcompetentieprofiel
Dit taalcompetentieprofiel is opgesteld op basis van een analyse van de talige taken die
voorkomen bij de beroepen ‘allround exportmedewerker’ en 'inkoopmedewerker'.
Gewenst eindniveau MVT 1
(voor deze functies -‘allround exportmedewerker’, 'inkoopmedewerker' - moet voor MVT 1
gekozen worden tussen Engels of Duits)
Focus: op de diverse subvaardigheden uit het Raamwerk MVT
Luisteren

Lezen

Gesprekken
voeren

Spreken

Schrijven

C2
C1
B2.2
3 Correspondentie
4 Rapporten,
verslagen, artikelen

B2.1

1 Werkcontacten in
face-to- face
situaties
2 Omgaan met
getallen
3 Onderhouden
sociaal contact
4 Telefoneren

B1

A2

3 Zakelijke
correspondentie
4 Verslagen,
voorstellen,
contracten
1 Aantekeningen,
memo’s,
formulieren

1 Direct contact

A1
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Gewenst eindniveau MVT 2 (taal naar keuze)
Focus: op de diverse subvaardigheden uit het Raamwerk MVT
Luisteren

Lezen

Spreken/Gespre
kken

3 Correspondentie
4 Rapporten,
verslagen, artikelen

1 Werkcontacten in
face-to- face
situaties
2 Omgaan met
getallen
3 Onderhouden
sociaal contact
4 Telefoneren

Spreken

Schrijven

C2
C1
B2.2
B2.1
B1

A2

1 Aantekeningen,
memo’s,
formulieren
3 Zakelijke
correspondentie
4 Verslagen,
voorstellen,
contracten

1 Direct contact

A1

Beroepscontext:
Zie de beroepscompetentieprofielen ‘allround exportmedewerker’, 'inkoopmedewerker' (KC
Handel)
Toelichting bij het format en het voorbeeld
Het competentiebegrip bij het leren en onderwijzen van talen, zoals omschreven in het CEF,
biedt de mogelijkheid om taalvaardigheid in het beroep enerzijds op een algemeen niveau te
definiëren, namelijk door de plaatsing van taalvaardigheidseisen in de matrix van de
Europese taalniveaus. Anderzijds legt het CEF grote nadruk op de context waarin taaltaken
uitgevoerd worden, waarmee de koppeling naar de beroepscontext gewaarborgd wordt.
Het taalcompetentieprofiel in dit voorbeeld is afgeleid uit de eisen die het beroep stelt. Het
kan zijn dat vanuit de Burgerschapscompetenties aanvullende eisen aan de talige
competentie gesteld worden. Zo zou het kunnen zijn dat bijvoorbeeld de luistervaardigheid in
niet-gesprekssituaties, die in het beroep van de allround exportmedewerker en de
inkoopmedewerker geen grote rol speelt en niet boven het A2 niveau uitkomt, op grond van
de eisen van de burgerschapscompetenties op B1 geformuleerd wordt.
Hetzelfde geldt voor het spreken in monoloogsituaties - het houden van presentaties,
spreken voor groepen - , dat bij deze BCP's geen rol speelt. Bij de uitwerking in de
onderwijspraktijk zullen dus de eisen vanuit zowel de beroeps- als de
burgerschapscompetenties bepalend zijn.

Referentiedocument ‘Talen in de kwalificatieprofielen’, november 2004

10

11

In dit voorbeeld zijn de eisen voor een tweede moderne vreemde taal op een lager niveau
geformuleerd dan die voor de eerste moderne vreemde taal. In de praktijk blijkt vaak dat als
twee of meer talen vereist zijn, één taal dominant is. In die dominante taal wordt dan een
grotere mate van beheersing gevraagd. Maar er zijn ook beroepscontexten waarin twee,
soms zelfs drie, talen van even groot belang zijn. Een analyse van het
beroepscompetentieprofiel zal moeten uitwijzen welke talen op welke niveaus gewenst zijn.
De vraag of het haalbaar is om in het mbo voor meerdere talen het gewenste niveau te
halen, is hier nog niet aan de orde. Voorkomen moet echter worden dat de
taalvaardigheidseisen voor een vreemde taal automatisch worden getransporteerd naar
andere vreemde talen.
Integratie van een taalcompetentieprofiel in een kwalificatieprofiel
Het taalcompetentieprofiel van een zich kwalificerende mbo-er is afgeleid van een analyse
van de kerntaken, kernopgaven en competenties van zijn beroep. In feite zouden de
taalcompetenties ook binnen de kerntaken, kernopgaven en competenties in het
kwalificatiedossier moeten worden omschreven.Een voorbeeld van een dergelijke
omschrijving is te vinden in het ECABO-document Advies Europese Taalniveau’s voor
Directiesecretaresse / Managementassistent en Secretaresse’ (bijlage 4 bij dit document).
Daaruit blijkt dat er een omschrijving op het niveau van kerntaken en kernopgaven tot een
grote mate van detaillering leidt en dat er veel overlap is in de talige competenties die nodig
zijn bij verschillende kerntaken en kernopgaven. Het is dan ook efficiënter om aan de
kwalificatieprofielen een samenvattend taalcompetentieprofiel toe te voegen. Zie de
voorbeelden in het ECABO-document.
Procedure om tot een Taalcompetentieprofiel te komen

1. Ga uit van een analyse van de kerntaken en de kernopgaven van het beroep,
zoals beschreven in de BCP’s.
2. Bepaal welke talen in deze kwalificatie van belang zijn.
3. Onderzoek de BCP’s op benodigde taalcompetenties (communicatieve
competenties) door middel van het analyseren van concrete taaltaken in de
beroepspraktijk. Kies daarvoor de Onderzoeksprocedure of de
Raadplegingsprocedure (zie toelichting)
4. Vertaal de taalcompetenties waarover de ervaren beroepsbeoefenaar moet
beschikken naar een wenselijk taalniveua voor een beginnende
beroepsbeoefenaar.
5. Beschrijf het resultaat in de vorm van een taalcompetentieprofiel conform het
CEF-format zoals dat in de vorige paragraaf is beschreven.

Toelichting bij Procedure, stap 2
Betrek hierbij de notie dat de mobiliteit van de Nederlandse werknemer op de Europese
arbeidsmarkt belangrijk is en nog belangrijker zal worden. Tevens zal de Nederlandse
werknemer in toenemende mate op zijn Nederlandse werkplek te maken krijgen met
anderstalige collega’s en klanten. Engels heeft hierin een eerste positie als ‘lingua franca’ in
Europa en de rest van de wereld. Voor Nederland bekleedt Duits duidelijk een tweede
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positie omdat Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland is. Ook Frans en
Spaans zijn talen die in de analyse moeten worden meegenomen. Mogelijk kan ook een
andere taal naar voren komen. Daarnaast kan regionaal of beroepsspecifiek een andere taal
dan Engels de eerste plaats innemen.
Toelichting bij Procedure, stap 3
Door het KCHandel en door ECABO zijn pilot projecten uitgevoerd om op grond van BCP’s
taalprofielen op te stellen. Daarbij zijn twee verschillende procedures gevolgd die als
voorbeeld kunnen dienen. De resultaten zijn gebaseerd op de stand van zaken in 2003.
Voorbeeldprocedure bij Handel (onderzoeksprocedure)
• Medewerkers van KC Handel voerden een onderzoek uit in een aantal bedrijven in de
Internationale Handel en Groothandel naar welke talen en welke taaltaken voor een
aantal beroepscompetentieprofielen als reëel en relevant werden beschouwd in de
beroepsuitoefening.
•
•
•

•

•

Als instrument werd hierbij gebruik gemaakt van de door CINOP ontwikkelde TalenAudit:
een lijst van taaltaken gekoppeld aan de Europese taalniveaus.
Op grond van de resultaten van het onderzoek zijn taalprofielen opgesteld voor die
beroepscompetentieprofielen waarover het onderzoek voldoende resultaten opleverde.
Voor de resterende beroepscompetentieprofielen in de IH/GH en voor die in de
Detailhandel worden taalprofielen opgesteld op basis van extrapolatie uit de
onderzoeksgegevens en een oordeel op relevantie van taaltaken van personen die de
beroepspraktijk goed kennen.
In de taalprofielen wordt voor een aantal verwante beroepscompetentieprofielen
aangegeven welke taal of talen geleerd moeten worden, tot op welk niveau, per
vaardigheid, en op welke soorten taaltaken het accent moet liggen. De taalprofielen zijn
gekoppeld aan het Raamwerk MVT voor het secundair beroepsonderwijs.
In de taalprofielen is weergegeven wat de startcompetentie qua taalvaardigheid moet
zijn van de beginnende beroepsbeoefenaar, dus de deelnemer die met een diploma op
zak het MBO verlaat.

Voorbeeldprocedure bij ECABO (raadplegingsprocedure)
• In eerste instantie hebben medewerkers van ECABO mvt-competenties voor de BPC’s
secretaresse en directiesecretaresse/managementassistent afgeleid uit de
beschrijvingen van kerntaken en succescriteria in de beroepscompetentieprofielen.
•

Daarna zijn deze mvt-competenties gekoppeld aan het Raamwerk MVT.

•

Een werkgroep van deskundigen en ervaren docenten, met kennis van de
beroepspraktijk van de secretariële sector, heeft deze analyse verfijnd en bijgesteld. Dat
gebeurde door vanuit de kerntaken en de competenties een vertaling te maken naar
concrete taaltaken die (directie)secretaresses in een vreemde taal in de praktijk
uitvoeren dan wel moeten kunnen uitvoeren.

•

De taaltaken zijn vervolgens weer gerelateerd aan de (sub)vaardigheden en niveaus in
het Raamwerk MVT. Er is aangegeven op welke taaltaken het accent moet liggen.

•

Op grond daarvan zijn voor de BCP’s secretaresse en directiesecretaresse/
managementassistent taalprofielen opgesteld.
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•

Hierbij is, net als bij Handel, uitgegaan van het omschrijven van een talige
startcompetentie voor de beginnende beroepsbeoefenaar.

Toelichting op de voorbeeldprocedures
In de taalcompetentieprofielen wordt per beroepscompetentieprofiel aangegeven hoeveel
talen geleerd moeten worden, tot op welk niveau, per vaardigheid, en op welke soorten
taaltaken het accent moet liggen. De taalprofielen zijn gekoppeld aan het Raamwerk MVT
voor het secundair beroepsonderwijs en daarmee aan het CEF.
Bij beide gehanteerde procedures is gekeken naar de taalvaardigheid waar een ervaren
beroepsbeoefenaar over beschikt en naar wat qua eindniveau haalbaar is in het mbo. In de
taalprofielen van zowel Handel als ECABO wordt de mogelijkheid gecreëerd om een tweede
taal op een lager niveau af te sluiten dan een eerste taal. De keuze van de talen is in deze
voorbeelden voor de eerste taal Engels of Duits. Voor de tweede of derde taal is de keuze
vrij.
Het is mogelijk dat uit een BCP kan worden afgeleid dat een andere vreemde taal dan de
gangbare talen Engels, Duits, Frans en Spaans wenselijk kan zijn (bijvoorbeeld Italiaans in
de mode-opleidingen of Turks in de zorgopleidingen in een specifieke regio).
Welke taalniveaus voor de vreemde talen zijn vanuit de BCP’s gezien, wenselijk en
haalbaar?
Analyse van de taaltaken in een aantal beroepssectoren en van de huidige eindtermen voor
de talen in het mbo (zie Raamwerk MVT), geeft een beeld van de niveaus waarop we de
taalcompetentie van de mbo-schoolverlater moeten plaatsen. Over het algemeen zullen
leerlingen die opleidingen op niveau 1/2 volgen, in een vreemde taal niet verder komen dan
het A2-niveau. Voor leerlingen op niveau 3/4 is het B1-niveau haalbaar, en gezien hun
toekomstig functioneren ook wenselijk. Voor leerlingen in een aantal sterk talige sectoren zal
het nodig zijn om al als schoolverlater in enkele vaardigheden een niveau te halen dat B1
overstijgt. Een volledig B2-niveau zal gezien de eisen ten aanzien van correctheid en
vloeiendheid die bij het B2-niveau horen, over het algemeen niet mogelijk zijn. We hebben
het hier over een tussenniveau: B1+ of B2.1.
Zeer recent is door het NAB-MVT een onderzoek uitvoerd naar het talenonderwijs in
Nederland (Vreemdetalenonderwijs in Nederland. Een situatieschets. Conceptversie,
NaBMVT, november 2003)
Uit dat onderzoek kwam onder andere naar voren dat het B2-niveau eigenlijk op HBO niveau
geplaatst zou moeten worden en zelfs daar meestal niet gehaald wordt voor alle
vaardigheden. Voor sommige talen wordt zelfs op academisch niveau een schrijfvaardigheid
op B2 niet gehaald. Deze gegevens onderbouwen een algemene positionering van de
taalvaardigheid van de mbo-schoolverlater in het A2/B1+ gebied.
Ons advies ten aanzien van welke niveaus voor de vreemde talen in het mbo bereikt moeten
worden is:
•
•

Ga voor de eerste vreemde taal die leerlingen leren als algemene stelregel uit van A2
voor de niveaus 1/2 en B1 voor de niveaus 3/4.
Maak het mogelijk dat leerlingen een tweede of derde taal op een lager niveau kunnen
afsluiten dan hun eerste taal.
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•

Scherp dit algemene uitgangspunt aan in afzonderlijke taalprofielen per (groep van)
competentieprofiel(en).

•

Gebruik het CEF, en de uitwerking daarvan in het Raamwerk MVT, als niveaustandaard
voor de communicatie over talige competenties. Dit betekent dat zowel bij het stellen van
eisen met betrekking tot de te bereiken talige competentie, het formuleren van
leerdoelen, het programmeren van het onderwijs, en het examineren de Europese
taalniveaus als leidraad en referentiekader gebruikt worden.

•

Maak het voor leerlingen mogelijk om alles wat zij als beginnend beroepsbeoefenaar
aan meerwaarde op de arbeidsmarkt meebrengen met betrekking tot de talen (een extra
taal, een hoger niveau in een taal, een praktijkervaring in een anderstalige omgeving)
naast hun diploma te documenteren in een algemeen geaccepteerd document.
Europass en het Europese taalpaspoort kunnen hiervoor als instrumenten ingevoerd
worden. Hiermee worden duidelijk de Europese richtlijnen gevolgd.
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2. Moderne vreemde talen in de burgerschapscompetenties
Inleiding
In de opdracht van het Procesmanagement voor het ontwikkelen van een
Referentiedocument Talen is nadrukkelijk het domein leer- en burgerschapscompetenties
betrokken.
In het ‘Brondocument Leren en Burgerschap’ wordt onder het kopje Burgerschap, Cultureel
Domein de kerntaak genoemd: ‘Communiceert met burgers uit andere landen’. Hierbinnen
worden als hulpmiddelen Nederlands en twee vreemde talen genoemd. Als kwaliteitsnorm
geldt: ‘adequaat voor de betreffende situatie’.
De keuze in het brondocument voor twee moderne vreemde talen is gebaseerd op het
akkoord van Lissabon, waarin alle lidstaten van de Raad van Europa zich hebben
uitgesproken voor het streven naar het leren van minimaal twee vreemde talen door iedere
burger van de EU. Ook de Europese Commissie heeft deze ambitie overgenomen. In het
Actieplan 2004-2006 van de Europese Commissie met de titel Talen leren en de
taalverscheidenheid bevorderen (Brussel, 24 juli 2003) worden nadrukkelijk ook talen van
minderheden en migrantentalen, evenals talen van de belangrijkste handelspartners van
Europa, genoemd.
Het beleid in Nederland benadrukt het belang van het leren van de talen van de buurlanden.
Voor Nederland betekent dit Engels, Duits en Frans, waarbij in de praktijk blijkt dat Engels
inmiddels een geaccepteerde ‘lingua franca’ is geworden op veel professionele en
maatschappelijke terreinen. Tevens wordt in Nederland (en in alle landen van de EU) Engels
al aangeboden vanaf het primair onderwijs, waardoor de lerende in deze taal een
voorsprong heeft en een grotere motivatie en het onderwijs een doorlopende leerlijn kan
aanbieden.

Welke talen zijn vanuit de burgerschapscompetenties gezien, wenselijk en haalbaar?
Voor de deelnemers op niveau 1 en 2 die veelal korte opleidingstrajecten volgen, achten wij
een dwingende eis van twéé vreemde talen niet haalbaar, wanneer ze niet voorkomen in de
BCP’s. Het gaat hier om voor een groot deel taalzwakke leerlingen die in het vmbo meestal
niet meer dan één vreemde taal (alleen het verplichte Engels) in hun pakket hebben gehad
én om leerlingen weinig tot geen vooropleiding hebben gehad of die het vmbo voortijdig
hebben verlaten. Weliswaar zou leerlingen van deze opleidingsniveaus als Europese
burgers wel de mogelijkheid geboden moeten worden om enige communicatieve
vaardigheid te verwerven in een tweede vreemde taal.
Wij adviseren voor deze doelgroep (niveau 1 en 2) in te zetten op een communicatieve
vaardigheid in één vreemde taal, bij voorkeur het Engels, omdat dit een verplichte vreemde
taal in hun vooropleiding was en ook deze doelgroep van het Engels, vanwege de positie
van het Engels als lingua franca in Europa, het meest profijt zal hebben als Nederlands en
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Europees burger. Regionale verschillen kunnen er toe leiden dat een andere taal als wordt
gekozen, bijvoorbeeld Duits in de grensstreek.
Voor de doelgroep niveau 3 en 4 gaan we conform het streven van de Europese Unie, uit
van twéé moderne vreemde talen, met een sterke voorkeur voor Engels of een van de talen
van onze buurlanden als eerste moderne vreemde taal. Het Brondocument Leren en
Burgerschap legt geen beperking op aan de keuze van vreemde talen. Scholen kunnen hier
dus een eigen invulling aan geven.
Een leerling die van huis uit al een andere taal spreekt kan hier door middel van EVC een
aantekening op zijn/haar talenpaspoort van krijgen.
Welke niveaus zijn vanuit de burgerschapscompetenties gezien, wenselijk en
haalbaar?
Wanneer de moderne vreemde taal óók voorkomt binnen de beroepscompetenties zal het te
behalen niveau (volgens het CEF) in de eerste plaats worden bepaald door het
taalcompetentieprofiel behorende bij het beroepscompetentieprofiel, zoals beschreven in het
vorige hoofdstuk.
Wanneer de moderne vreemde taal niet in het beroepscompetentieprofiel voorkomt zal de
paritaire commissie een keuze moeten maken of zij deze competentie willen toevoegen.
(Methode van Schering en Inslag)
Er zal echter een verschil moeten zitten in het te verwerven taalniveau voor de lagere
niveaus van het beroepsonderwijs (niveau 1 en 2) en voor de hogere niveaus van het
beroepsonderwijs (niveau 3 en 4).
Het te verwerven taalniveau voor de lagere niveaus van het beroepsonderwijs (niveau 1 en
2) blijft beperkt tot het niveau van de beginnende taalgebruiker, de niveaus A1 en A2 van het
CEF. Voor niveau 1 gaat het alleen om gespreksvaardigheid. Voor niveau 2 komt daar een
beperkte mate van luister-, lees- en schrijfvaardigheid bij.
De aangegeven niveaus zullen het niveau dat te verwachten is bij uitstroom van het vmbo
(basisberoepsgerichte leerweg) over het algemeen niet overstijgen.
Voor leerlingen op niveau 3 en 4 van het mbo wordt een hogere ambitie gesteld. Hier
streven we naar wat in de Europese Actieplan genoemd wordt, 'een degelijke
communicatieve vaardigheid’ in een vreemde taal. Voor de schoolverlater op mbo-niveau 3
en 4 gaan we daarbij uit van de niveaus B1 voor de eerste, en A2 voor een tweede taal.
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Het plaatje van de vreemde taalcompetenties in Leren en Burgerschap komt er dan zó uit te
zien:
MVT voor niveau 1
Bijvoorbeeld Engels
Luisteren Lezen

Gesprekken
voeren

Spreken

Schrijven

C2
C1
B2
B1
A2
A1

MVT voor niveau 2
Bijvoorbeeld Engels
Luisteren Lezen

Gesprekken
voeren

Spreken

Schrijven

C2
C1
B2
B1
A2
A1
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MVT-1 voor niveaus 3 en 4
Bijvoorbeeld Engels
Luisteren Lezen

Gesprekken
voeren

Spreken

Schrijven

Spreken

Schrijven

C2
C1
B2
B1.2
B1.1
A2
A1

MVT-2 voor niveau 3/4
Bijvoorbeeld Duits of Spaans
Luisteren Lezen
Gesprekken
voeren
C2
C1
B2
B1
A2
A1

‘Nieuwe’ talen
Voor veel allochtone leerlingen in de BVE is Nederlands de tweede taal of de tweede
moedertaal wanneer ze tweetalig zijn opgegroeid. Dit betekent dat zij in feite al een (en
soms meer dan één) vreemde taal beheersen. Bijvoorbeeld het Turks dat ze van thuis
meegekregen hebben zou nu kunnen gaan gelden als de MVT-2. In het Europese
Talenpaspoort kan door middel van EVC worden vastgesteld welke niveau van
taalvaardigheid een leerling al heeft in het Turks. Als eerste vreemde taal in de
burgerschapscompetentie heeft deze leerling bijvoorbeeld Engels omdat dit door de school
is vastgesteld als verplichte MVT-1.
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Door reeds verworven taalcompetenties te erkennen zal enerzijds het gevaar van onnodige
nieuwe drempels kunnen worden voorkomen en anderzijds de motivatie voor het leren van
een andere taal toenemen. Hetzelfde zou kunnen gelden voor leerlingen in Friesland die
Fries willen opnemen in hun Talenpaspoort.
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3. Nederlands in de beroepscompetenties
Inleiding
Communicatieve competentie in het Nederlands is een belangrijke vaardigheid voor de
werknemer op mbo-niveau. Dat geldt niet alleen voor de van oudsher sterk talige beroepen
in de dienstverlening, de verzorging, de handel. Ook van de werknemer in technische
beroepen wordt verwacht dat hij of zij met collega’s en leidinggevenden het dagelijkse werk
bespreekt en conflicten oplost, deelneemt aan werkoverleg, met klanten en leveranciers
communiceert, werkrapporten schrijft, bijblijft op het vakgebied door tijdschriften en websites
te raadplegen.
Met Nederlands bedoelen we de moedertaal, voor leerlingen die van huis uit Nederlands
spreken, of de omgevingstaal – de taal van school en werk en van de openbare ruimte- voor
leerlingen die een andere moedertaal hebben en thuis en in de familie- en vriendenkring
geheel of gedeeltelijk een andere taal spreken.
Er is geen scherpe scheiding tussen het Nederlands als eerste of moedertaal (NT1) en het
Nederlands als tweede taal (NT2); er is eerder sprake van een glijdende schaal. Aan de ene
kant van die schaal staan leerlingen met Nederlands als moedertaal, aan de andere kant
leerlingen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen en het Nederlands als een
nieuwe taal hebben moeten leren. Daartussen bevindt zich de grote groep van leerlingen die
in twee of meer talen leven. Deze leerlingen zullen over het algemeen veel extra inspanning
moeten leveren om de voor het beroep benodigde taalvaardigheid te verwerven.
Probleem bij Nederlands is dat op dit moment geen instrumentarium beschikbaar is om
functionele taalvaardigheid in de moedertaal/omgevingstaal in een algemeen erkende
competentiestandaard te beschrijven, zoals het CEF voor de vreemde talen. De werkwijze
zoals we die voor de vreemde talen beschreven hebben, kan bij het ontbreken van het
benodigde instrumentarium voor het Nederlands in feite niet gevolgd worden.
Er zal dan ook een werkbaar instrument, gebaseerd op het CEF, ontwikkeld moeten worden
om vervolgens de beroepsgerichte taalvaardigheid voor het Nederlands vanuit de BCP's te
analyseren en te beschrijven in een taalcompetentieprofiel.
Tot het zover is, zullen we met behulp van het CEF en de uitwerking daarvan in het
Raamwerk NT2 voorlopige beschrijvingen moeten maken die later, op basis van een nieuw
beschrijvingsinstrumentarium, verfijnd kunnen worden.
Deskundigen menen dat de analyse van functionele taalvaardigheid zoals die in de vorm van
‘can do-statements’ (korte, positief geformuleerde uitspraken over wat iemand kan doen in
een taal) bruikbaar zal zijn voor het beschrijven van taalvaardigheid in de moedertaal. Men
verwacht problemen bij het beschrijven van de onderliggende linguïstische vaardigheden als
grammatica, uitspraak, woordgebruik. De ontwikkelingsprocessen in moedertaalverwerving
verlopen nu eenmaal anders dan bij een vreemde taal die men leert op latere leeftijd, als het
cognitieve apparaat al gevormd is.
De projectgroep stelt dan ook voor om voorlopig te werken met het CEF, c.q. het Raamwerk
NT2 voor de beschrijving van taalcompetentieprofielen voor Nederlands. Gezien het feit dat
nu al ervaring wordt opgedaan met het gebruik van het CEF voor moedertaal, zowel in
Nederland als elders, meent de projectgroep dat na een jaar een evaluatie van de
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bruikbaarheid van het CEF, c.q. het Raamwerk NT2, plaats kan vinden om vast te stellen of
en in welke mate aanpassingen nodig zijn.
Belang van een taalcompetentieprofiel
Evenals bij de moderne vreemde talen is het belang van het opstellen van
taalcompetentieprofielen voor Nederlands gelegen in het feit dat er heldere, eenduidige
uitspraken gedaan worden over de gewenste en te bereiken taalvaardigheid, gekoppeld aan
een internationaal erkende competentiestandaard. Daarmee leveren ook
taalcompetentieprofielen voor Nederlands een bijdrage aan de versterking van de
kwalificatieprofielen, door de eenduidige manier waarop talige competenties beschreven
worden.
Bij Nederlands moet er goed aandacht geschonken worden aan het feit dat deelnemers bij
instroom in het mbo al over een niveau van taalvaardigheid in het Nederlands beschikken,
een niveau dat over het algemeen veel hoger is dan het instroomniveau voor de vreemde
talen. Dat beginniveau zal in termen van functionele taalvaardigheid geanalyseerd moeten
worden en vergeleken met het niveau dat van de beginnende beroepsbeoefenaar verwacht
wordt. Vergelijking van die twee niveaus geeft aan wat aan taalvaardigheid Nederlands in
het mbo-traject bijgeleerd moet worden.
Om inzichtelijk te maken hoe groot het verschil is tussen instroomniveau en het niveau
waarover de beginnende beroepsbeoefenaar moet beschikken, is een beschrijving van
taaltaken en van de mate van gemak en correctheid waarmee die uitgevoerd worden dan
wel moeten worden, gekoppeld aan een algemeen erkende standaard zoals het CEF, een
voorwaarde.
Op welke wijze vervolgens gewerkt wordt aan de gewenste ontwikkeling van de talige
competentie in het Nederlands is een organisatorische en didactische kwestie. In sommige
gevallen zal de taalvaardigheid, door het gebruik van het Nederlands en de feedback1 op dat
gebruik, in de opleiding en in stages, zich min of meer vanzelf ontwikkelen tot het gewenste
niveau nodig voor het beginnen in het beroep. In andere gevallen zal gerichte training nodig
zijn. Dit zal het geval zijn bij beroepen waarin hoge eisen aan de taalvaardigheid Nederlands
worden gesteld: denk aan secretariële opleidingen. Maar het zal ook vaak het geval zijn bij
leerlingen die een te laag niveau Nederlands hebben bij instroom om via de 'natuurlijke'
manier hun taalvaardigheid op het voor het beroep gewenste niveau te krijgen.
In alle gevallen is het zo dat deelnemers hun vaardigheid in het Nederlands moeten
aantonen in de beroepsactiviteiten. Hun beroepshandelingen moeten wat betreft taalgebruik
aan bepaalde kenmerken voldoen. Aparte toetsen voor Nederlands zouden een rol kunnen
hebben in diagnosticerende, maar niet in certificerende zin.
Belangrijk is dat de gewenste taalvaardigheid voor Nederlands per BCP, dan wel per
kwalificatieprofiel wordt omschreven in de vorm van een taalcompetentieprofiel geënt op het
CEF. Dergelijke profielen zijn immers de instrumenten op grond waarvan het onderwijs

Overigens is het voor het geven van feedback nodig dat docenten inzicht hebben in de vereiste kenmerken van taalgebruik.
Kennis van het beschrijvingskader voor NT1 is voor alle docenten, taal docenten en vakdocenten, noodzakelijk.
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trajecten uitzet om leerlingen van het taalprofiel bij instroom naar het gewenste taalprofiel bij
uitstroom te brengen.

Format voor een Taalcompetentieprofiel Nederlands in de kwalificatieprofielen
Een taalcompetentieprofiel voor Nederlands dient de volgende elementen te bevatten:
• gewenst beheersingsniveau conform het CEF, vormgegeven in een tabel van 5
vaardigheden en 5 niveaus (niveau C2 kan buiten beschouwing worden gelaten;
eventueel kunnen subniveaus worden weergegeven)
•

desgewenst: focus op clusters van taaltaken (in het Raamwerk NT2
subvaardigheden genoemd, een onderverdeling van de vaardigheden Luisteren,
Lezen, Gesprekken voeren, Spreken, Schrijven)

•

verwijzing naar een beroepscontext

Voorbeeld van twee taalcompetentieprofielen Nederlands
Deze voorbeelden zijn speciaal voor dit document geconstrueerd en alleen voorbeeldmatig
bedoeld. Ze zijn gebaseerd op de beroepscompetentieprofielen Engineer Elektrotechniek en
Monteur Elektrotechniek (Kenteq).
Gewenst eindniveau Nederlands voor Engineer Elektrotechniek (voorbeeld)
Focus: op de diverse subvaardigheden uit het Raamwerk NT2
Luisteren

Lezen

2 Luisteren als
lid van een live
publiek

2 Oriënterend lezen
3 Lezen om informatie
op te doen
4 Instructies lezen

Gesprekken
voeren

Spreken

Schrijven

1 Informele
gesprekken
2 Bijeenkomsten en
vergaderingen
3 Zaken regelen
4 Informatie
uitwisselen

1 Monologen

1 Correspondentie
3 Verslagen en
rapporten

C2
C1

B2

1 Correspondentie
lezen

B1

2 Aantekeningen,
berichten en
formulieren

A2
A1
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Gewenst eindniveau Nederlands voor Monteur Elektrotechniek (voorbeeld)
Focus: op de diverse subvaardigheden uit het Raamwerk NT2
Luisteren

Lezen

Gesprekken
voeren

2 Luisteren als
lid van een live
publiek
3 Luisteren naar
aankondigingen
en instructies

2 Oriënterend lezen
3 Lezen om informatie
op te doen
4 Instructies lezen

1 Informele
gesprekken
2 Bijeenkomsten en
vergaderingen
3 Zaken regelen
4 Informatie
uitwisselen

Spreken

Schrijven

C2
C1
B2
B1

2 Aantekeningen,
berichten en
formulieren
3 Verslagen en
rapporten

A2
A1

Beroepscontext:
Zie de beroepscompetentieprofielen ‘Engineer Elektrotechniek, 'Monteur Elektrotechniek'
(Kenteq)
Toelichting bij het format en de voorbeelden
Het competentiebegrip bij het leren en onderwijzen van talen, zoals omschreven in het CEF,
biedt de mogelijkheid om taalvaardigheid in het beroep enerzijds op een algemeen niveau te
definiëren, namelijk door de plaatsing van taalvaardigheidseisen in de matrix van de
Europese taalniveaus. Anderzijds legt het CEF grote nadruk op de context waarin taaltaken
uitgevoerd worden, waarmee de koppeling naar de beroepscontext gewaarborgd wordt.
Het taalcompetentieprofiel in deze voorbeelden is afgeleid uit de eisen die het beroep stelt,
zoals verwoord in de beroepscompetenties in het BCP.
Bijvoorbeeld in het geval van Engineer Elektrotechniek leiden de volgende
beroepscompetenties:
8. Samen te werken met collega's, zodat een goede werksfeer ontstaat en er efficiënt wordt
gewerkt.
10. Te communiceren en samen te werken met collega's van andere disciplines, zodat het
totale werkproces optimaal verloopt.
tot het gewenste niveau: Gesprekken voeren B2, met als subvaardigheden:
1 informele gesprekken
2 bijeenkomsten en vergaderingen
3 zaken regelen
4 informatie uitwisselen.
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Integratie van een taalcompetentieprofiel in een kwalificatieprofiel
Het taalcompetentieprofiel van een zich kwalificerende mbo-er is afgeleid van een analyse
van de kerntaken, kernopgaven en competenties van zijn beroep. In feite zouden, net als bij
de moderne vreemde talen, de taalcompetenties voor Nederlands ook binnen de kerntaken,
kernopgaven en competenties in het kwalificatiedossier moeten worden omschreven.Een
voorbeeld van een dergelijke omschrijving is voor de vreemde talen te vinden in het ECABOdocument Advies Europese Taalniveaus voor Directiesecretaresse / Managementassistent
en Secretaresse’ (bijlage 4 bij dit document). Daaruit blijkt dat er een omschrijving op het
niveau van kerntaken en kernopgaven tot een grote mate van detaillering leidt en dat er veel
overlap is in de talige competenties die nodig zijn bij verschillende kerntaken en
kernopgaven. Voor de taalvaardigheid in het Nederlands zal dit niet anders zijn dan bij de
vreemde talen. Het is dan ook efficiënter om aan de kwalificatieprofielen een samenvattend
taalcompetentieprofiel toe te voegen. Zie de voorbeelden in het ECABO-document.

Procedure om tot een Taalcompetentieprofiel Nederlands te komen

1. Analyseer de kerntaken en kernopgaven uit de beroepscompetentieprofielen op
aanwijzingen rond taalvaardigheid in het Nederlands. (Een mogelijke andere
werkwijze is concrete taaltaken in de praktijk van het beroep te beschrijven en te
analyseren.);
2. Koppel de analyse of de praktijkbeschrijving aan de beschrijvingen van taalgedrag
en de niveau-indeling van het CEF, zoals uitgewerkt in het Raamwerk NT2;
3. Vertaal de taalcompetenties waarover de ervaren beroepsbeoefenaar moet
beschikken naar de wenselijke taalvaardigheid voor een beginnende
beroepsbeoefenaar;
4. Beschrijf het resultaat in de vorm van een taalcompetentieprofiel conform het CEFformat zoals dat in de vorige paragraaf is beschreven.

Toelichting bij de procedure stap 1
Voor Nederlands zijn door de Kenniscentra nog geen analyses verricht op de talige
competenties die afgeleid kunnen worden uit de beroepscompetenties. Voor Nederlands
kunnen we dan ook geen voorbeelden geven van uitgevoerde analyses zoals we die van KC
Handel en ECABO in het hoofdstuk over de vreemde talen hebben gegeven.
Een voorbeeld, speciaal geconstrueerd als illustratie bij dit document, zijn de analyses van
de talige competenties in de BCP’s van Engineer en Monteur Electrotechniek waar de
voorbeelden van de taalcompetentieprofielen op gebaseerd zijn.
Voorbeelden van beschrijvingen van taaltaken in de beroepspraktijk zijn wel voorhanden. Zo
zijn door het ITTA in Amsterdam in het kader van Nederlands op de werkvloer een aantal
analyses van taalgebruikssituaties uitgevoerd in diverse beroepssectoren. Hierin is nog geen
koppeling gemaakt met de competentiestandaard van het CEF.
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Toelichting bij de procedure stap 3 en 4
Zoals eerder is opgemerkt, zal de praktijk moeten uitwijzen in hoeverre het CEF, c.q. het
Raamwerk NT2, voldoet voor het beschrijven van functionele taalvaardigheid Nederlands in
beroepssituaties. Mocht het nodig zijn om een nieuw beschrijvingskader te ontwikkelen, dan
zal dat de plaats van het CEF in deze stappen van de voorgestelde procedure innemen.
Welk taalniveau Nederlands is vanuit de BCP’s gezien, wenselijk en haalbaar?
Analyse van de taaltaken in een aantal beroepssectoren en van het niveau Nederlands
waarover de mbo-er beschikt bij instroom in het mbo, geeft een indicatie van het taalniveau
waarop we de taalcompetentie van de mbo-schoolverlater moeten plaatsen.
Over het algemeen zullen leerlingen die opleidingen op niveau 1/2 volgen, in het Nederlands
niet verder komen dan het A2/B1-niveau. Voor leerlingen op niveau 3/4 is het B2 -niveau
haalbaar, en gezien hun toekomstig functioneren ook wenselijk. Voor leerlingen in een
aantal sterk talige sectoren zal het nodig zijn om al als schoolverlater in enkele vaardigheden
een niveau te halen dat B2 overstijgt. Zij functioneren dan in het C1-niveau.
Eerste resultaten van een in 2003/2004 door CINOP uitgevoerd onderzoek onder ruim 200
taal- en vakdocenten van 31 instellingen naar de taalvaardigheid Nederlands van mboleerlingen laat zien dat docenten de taalvaardigheid van eerstejaars leerlingen in de niveaus
1 en 2 plaatsen in het A2 gebied. Alleen de luistervaardigheid wordt hoger ingeschat: tussen
B1 en B2. Voor leerlingen van niveau 3 en 4 komen ze iets hoger uit voor spreken en
luisteren, namelijk op B1. De lees-en schrijfvaardigheid komt ook daar nauwelijks boven het
A2-gebied uit. De docenten schatten dat de taalvaardigheid nodig voor de
beroepsuitoefening een heel of half niveau hoger ligt dan waar de leerlingen nu over
beschikken.
Het niveau C2 kan voor de taalcompetentieprofielen Nederlands buiten beschouwing gelaten
worden. Op C2 gaat om taaltaken en taalgedrag die gebaseerd zijn op een cognitief hoog
abstractieniveau zoals die bijvoorbeeld voorkomen in een wetenschappelijke context. Voor
een functie op mbo-niveau lijkt dit niet relevant.
Deze globale niveau-indicatie zal op grond van nadere analyses en onderzoek moeten
worden bijgesteld.
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4. Nederlands in de burgerschapscompetenties

Inleiding
In de opdracht van het Procesmanagement voor het ontwikkelen van een
Referentiedocument Talen is nadrukkelijk het domein leer- en burgerschapscompetenties
betrokken.
In het ‘Brondocument Leren en Burgerschap’ wordt onder het kopje Burgerschap, Cultureel
Domein bij de kerntaak: ‘Communiceert met burgers uit andere landen’ expliciet verwezen
naar taalvaardigheid. Hier worden bij de hulpmiddelen Nederlands en twee vreemde talen
genoemd. Als kwaliteitsnorm geldt: ‘adequaat voor de betreffende situatie’.
Ook onder de kop Sociaal Domein wordt gerefereerd aan taalbeheersing. Daar wordt
gesteld dat de mate van beheersing van het Nederlands van invloed is op de complexiteit
waarmee iemand opereert in het sociale domein.
Vanzelfsprekend vereisen praktisch alle zaken die genoemd worden in het Brondocument
taalvaardigheid. Het gaat immers over zaken als samenwerken, informatie verwerven en
verwerken, gebruik maken van media en hulpbronnen, deelnemen aan bijeenkomsten en
besprekingen, reflecteren, doelen stellen, in de maatschappij functioneren als kritisch
consument, werknemer, kiezer. Het gaat ook om leren, op hogere niveaus in het mbo, in het
hbo, om levenslang leren in arbeid en maatschappij. Om dit alles te kunnen uitvoeren is
taalvaardigheid, soms zelf een grote mate van taalvaardigheid nodig.
Het Brondocument expliciteert de benodigde taalvaardigheid echter niet en geeft ons
evenmin informatie over welke niveaus van taalvaardigheid Nederlands we moeten
nastreven voor de verschillende opleidingsniveaus in het mbo.
Een taalcompentieprofiel Nederlands voor leren en burgerschap?
Men kan zich afvragen of een apart taalcompetentieprofiel Nederlands voor leren en
burgerschap nodig is. De leer- en burgerschapscompetenties zullen immers in de praktijk
van het onderwijs geïntegreerd worden, via de systematiek van schering en inslag, in de
beroepsgerichte competenties. De redenering is dan, dat als de benodigde taalcompetenties
voor het beroep gedefinieerd zijn, tevens voldaan wordt aan de talige eisen voor leren en
burgerschap, omdat aan beide soorten competenties in samenhang gewerkt wordt.
Probleem hierbij is dat de talige competentie voor leren en burgerschap volledig bepaald
wordt vanuit de eisen van het beroep. In de ogen van de projectgroep is dat een vreemde
zaak, die vooral leerlingen op de lagere niveaus van de beroepsopleidingen beperkingen
oplegt. Het is goed denkbaar dat er hogere eisen gesteld worden aan het Nederlands dat
nodig is om als –levenslang- lerende en als burger te functioneren, dan wat puur voor de
uitoefening van het beroep nodig is.
De projectgroep beveelt de paritaire commissie dan ook aan om apart te analyseren wat er
aan taalvaardigheid nodig is vanuit het oogpunt van leren en burgerschap, en deze analyse
te herhalen als eenmaal de beroeps- en burgerschapscompetenties vervlochten zijn
(methode van Schering en Inslag). Dan zal blijken of er extra taalcompetenties voor
Nederlands moeten zijn naast de voor het beroep benodigde taalvaardigheid.
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Procedure om te komen tot een taalcompetentieprofiel Nederlands voor leren en
burgerschap
Met alle onvolkomenheden die het CEF heeft voor een beschrijving van het niveau van de
moedertaalbeheersing beveelt de projectgroep conform het CEF, gebruik makende van het
Raamwerk NT2, de volgende procedure aan om te komen tot een taalcompetentieprofiel
Nederlands voor leren en burgerschap:

•

Maak binnen de burgerschaps- en leercompetenties de taalhandelingen expliciet.

•

Relateer deze taalhandelingen voor de niveaus 1 en 2 van de beroepsopleidingen aan
niveau A2 voor de productieve vaardigheden (Gesprekken voeren, Spreken en
Schrijven) en B1 voor de receptieve vaardigheden (Luisteren en Lezen) van het CEF,
zoals uitgewerkt in het Raamwerk NT2.
Relateer deze taalhandelingen voor de niveaus 3 en 4 van de beroepsopleidingen aan
respectievelijk niveau B1/B2 voor de productieve vaardigheden en B2/C1 voor de
receptieve van het CEF, zoals uitgewerkt het Raamwerk NT2.
Een verdere specificering van de niveaus kan pas plaatsvinden na de vervlechting van
de beroeps- en de leer- en burgerschapscompetenties
Evalueer binnen een jaar de bruikbaarheid van het CEF, c.q. het Raamwerk NT2 voor
het beschrijven van taalvaardigheid in de moedertaal/omgevingstaal en ontwikkel
zonodig een nieuw beschrijvingskader.

•

•
•

Het voorlopige en globale plaatje voor Nederlands in leren en burgerschap ziet er dan als
volgt uit:
Nederlands voor niveau 1-2
Luisteren
Lezen

Gesprekken
voeren

Spreken/

Schrijven

C2
C1
B2
B1
A2
A1
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Nederlands voor niveau 3-4
Luisteren
Lezen

Gesprekken
voeren

Spreken

Schrijven

C2
C1
B2
B1
A2
A1
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6. Bijlagen
Bijlage 1 Leden van de projectgroep
Organisatie

Naam

Bve Raad, Kennisplatform Handel

Mevrouw M. Huigen

Colo

De heer C. Wielemaker

Bve Raad, Kennisplatform-ESB

De heer J. Smit

ECABO

Mevrouw N. Klinkenberg

Servicebureau Kennisplatform Handel

De heer C. Corbet

Bve Raad, Kennisplatform Educatie

Mevrouw M. de Haan

KcHandel / ESS

Mevrouw N. Tiebosch

KcHandel

Mevrouw M. Paap

LOB HTV

De heer B. Semeijn

ROC Friesland College

Mevrouw G.W.M. Wiersma-Verkooijen

Koning Willem I College

De heer R. de Haas

ROC Utrecht

Mevrouw R. Rutten

ROC van Amsterdam

Mevrouw A. Kappers

SLO

Mevrouw E. van Kleunen

SLO

Mevrouw E. Leenders

CINOP

Mevrouw H. den Exter

CINOP

Mevrouw E. Liemberg

CINOP

Mevrouw M. Driessen

Bijlage 2
Matrix taalniveaus/taalvaardigheden uit het Europees Referentiekader (los toegevoegd)
Bijlage 3
‘Taalvaardig in de handel’ (2003), Ede: Kenniscentrum Handel (los toegevoegd)

Bijlage 4
van Kleunen, E (red.) (2004) ‘Advies Europese Taalniveaus voor Directiesecretaresse /
Managementassistent en Secretaresse’ , Enschede: Stichting Leerplanontwikkeling (los
toegevoegd)
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