geen oefeningen. Ze doén iets met die
gasten. Een kookles, een uitstap naar het
Gravensteen. En al doende, leren ze de taal.’
Lijden

Tijdens of buiten de uren, er wordt aan het
Nederlands gewerkt in het Gentse HTISA.
‘Een kookles, een trip naar het Gravensteen: al doende leren ze het.’
Scholen met veel anderstalige leerlingen
hebben niet op de verplichte taalscreening gewacht. De realiteit dwong hen iets
te doen. ‘Plots zat er een jongen in de klas
die geen woord Nederlands sprak’, vertelt
Wouter Boute, directeur van het Hoger
Technisch Instituut Sint-Antonius (HTISA) in Gent.

Afgelopen jaar begonnen ze op school met
een project werkplekleren. De vierdejaars
elektriciteit gingen in huizen van particulieren werken, waar ze meteen hun Nederlands konden oefenen. Ze moesten ook
zelf hun boodschappen doen. ‘Dat klinkt
misschien simpel, maar hun materiaal

Op het einde van het jaar volgt er opnieuw een test. En werkt het? ‘We hebben
de indruk dat er minder afhaken in de
loop van het schooljaar’, blijft de taalcoach
voorzichtig. Mackelberg begeleidt de leerkrachten om ‘taalgerichter’ te werken.
In het tweede beroeps hebben ze zo voor
godsdienst een boekje rond lijden gemaakt.
‘Ze mochten hun eigen verhaal vertellen.
Dat is heel mooi geworden. Ze zijn er trots
op. Terecht.’
Mackelberg hoopt dat het taalbeleid zich
nu zal uitbreiden over de hele school-

Daar spreken meer dan zes op de tien
leerlingen thuis geen Nederlands. Een
derde van de nieuwe leerlingen komt uit
de ‘onthaalklas anderstalige nieuwkomers’
(of Okan). Die beginnen van nul met
onze taal en worden in enkele maanden
klaargestoomd.
Het was in de Okan-klas in het deeltijds
beroepsonderwijs dat de taalwerking begon, vier jaar geleden. Sinds twee jaar is het
voltijds onderwijs gevolgd. Ze hebben elk
hun ‘taalcoach’, die de andere leerkrachten
bijstaan.
Thijs Mackelberg neemt het voltijds voor
zijn rekening. ‘In september screenen
we alle leerlingen op hun “functionele
talen-kennis” Nederlands’, vertelt hij. ‘De
vraag is: welke ondersteuning hebben ze
nodig om mee te draaien in de klas?’
Hebben ze speciale taalbehoeften, dan
wordt daar op verschillende manieren
aan gesleuteld, het hele schoolteam werkt
daaraan. Ze gebruiken beeldmateriaal in
hun lessen, hanteren meer interactieve
werkvormen en differentiëren. Indien
nodig krijgen leerlingen op school individuele ondersteuning van een logopedist.
Twee stagiairs van de Arteveldehogeschool
verlenen daarvoor hun medewerking.
‘Met hen hebben we een uitgebreide taaltest
uitgewerkt. Kunnen ze een tekst hardop
lezen, kunnen ze mondeling en schriftelijk
vragen beantwoorden, begrijpen ze de instructies?’
Leerlingen worden indien nodig uit de les
geplukt om twee uur per week bijgespijkerd
te worden in individuele sessies. De stagiairs geven die sessies, onder begeleiding
van Mackelberg.

benoemen en ernaar vragen in een winkel is voor velen echt niet evident’, zegt
Mackelberg. ‘Door in een realistische
context te staan, voelen ze nog meer de
noodzaak om te kunnen communiceren.’
Naast de begeleiding op school is er nog
steun na school. Tien leerlingen worden

werking. ‘Nog niet alle leerkrachten zitten
op dezelfde golflengte,’ geeft hij toe.
‘Maar werken aan taal krikt de kwaliteit
van het hele onderwijs op’, meent Wouter
Boute. ‘Voor iedereen. Daarom willen we
dit verankeren in ons taalbeleid.’
Zonder begeleiding beginnen die jongeren zich in de klas te vervelen, haken ze af.
‘Als ze een succeservaring hebben, zelfs
een kleine, doet dat hun motivatie goed
én wordt hun relatie met de leerkrachten
beter’, zegt de taalcoach.

op dinsdagavond op sleeptouw genomen.
‘Nederlands leren moet leuk zijn. We
proberen hen weg te halen uit de schoolse
omgeving. Daarvoor werken we samen met
de lerarenopleiding uit het volwassenenonderwijs van Het Perspectief. Die geven

Het HTISA gaat voort op de ingeslagen
weg. Een betalende test hoeven ze niet.
Gevestigde tests vindt de taalcoördinator
ook maar niks. ‘Die leggen een norm op en
wat als al onze jongeren daar onder blijven?
Daar schieten we niets mee op. Wij willen
werken aan de behoeften. Ervoor zorgen
dat iedereen meedraait.’

