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Inleiding
In een vervolgopleiding of een baan vormt taal regelmatig een struikelblok. Hoe tonen vmbo-leerlingen
bij aanmelding of sollicitatie aan dat ze voldoende taalvaardig zijn? Het cijfer voor Nederlands zegt
vaak weinig, maar een taalportfolio geeft leerlingen concrete beroepsgerichte bewijzen in handen.
Heleen Rutgers licht toe hoe er op het Lodewijk Rogier College een begin is gemaakt met het maken
van een beroepsgericht taalportfolio voor de afdelingen ‘Consumptief’ en ‘Techniek-breed’, waarbij
werd samengewerkt door de docent Nederlands en de vakdocent.
Opzetten van een Taalportfolio
Allereerst is er een lijst met taaltaken gemaakt die vervuld moeten worden bij de verschillende vakken.
Door het checken van deze lijst kunnen de leerlingen aangeven waar zij al toe in staat zijn.
De (taal)portfolio kan ingezet worden als didactisch instrument of als doorstroominstrument. De
school zette het instrument uiteindelijk in voor:
- het motiveren door beroepsgerichte taalvaardigheden in beeld te brengen
- de integratie van Nederlands en het beroepsgerichte vak.
- de doorstroming naar het ROC. Het is een belangrijk instrument om te laten zien wat leerlingen
kunnen, zodat leerlingen ook naar het ROC kunnen als zij geen diploma hebben gehaald.
Taalgericht vakonderwijs en taalportfolio
Wat is het verband?
Uitgangspunten van Taalgericht Vakonderwijs zijn:
- Wat moet ik leren? > Dit is de vakinhoud.
- Wat weet ik al? > Dit is de voorkennis.
- Hoe pak ik het aan? > De strategieën.
- Hoe zeg ik wat ik geleerd heb? > Dit kan in het taalportfolio.
Waar op letten:
 Overschatting en onderschatting bij zelfbeoordeling
 Er moet duidelijkheid bestaan over de door het ROC vereiste competenties. Er moet
uniformiteit komen in de portfolio’s, zodat ze overdraagbaar zijn.
 Teveel papier in de mappen. Je moet selecteren wat er in het taalportfolio moet komen, en
ook dat moet de leerling leren; een digitaal portfolio (binnen de elo) kan uitkomsten bieden.

