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Inleiding
De film 'Betekenisvol boekhouden' geeft een beeld van een taalgericht onderwijsproject in de sector
economie/boekhouden van de vmbo-school 'het Baken' in Almere. De vakken economie, boekhouden
en Nederlands werkten samen met de leerlingen (leerjaar 3) aan een presentatie van hun fictieve
bedrijven. De leerlingen presenteerden onder andere aan de Almerense bedrijfsvereniging. Met de
video kunnen begeleiders, taalcoördinatoren en teams van scholen effectief werken aan taalgericht
vakonderwijs in beroepsgerichte programma’s. In de film is te zien hoe leerlingen werken aan het
maken en presenteren van het jaarverslag van hun eigen bedrijfje.
Inhoud film
De film geeft een impressie van het project dat 6 à 7 weken beslaat. De film volgt één van de klassen.
Op drie momenten in het project zijn opnamen gemaakt, aan het begin, in het midden en aan het eind
van het traject. Die drie momenten worden afgewisseld met leerlingeninterviews en met opnamen van
overleg tussen de docenten. Verschillende fragmenten passeren de revue tijdens de presentatie: we
zien de docent Handel aan het werk terwijl de docent Nederlands in haar les observeert. Zij geeft later
in de les Nederlands feedback op wat ze leerlingen tijdens de les Handel heeft zien doen. We zien de
docent Economie aan het werk en we zien leerlingen die zich voorbereiden op de eindpresentatie.
Voorwaarden voor implementatie
Van der Burg benadrukt dat het implementeren van een dergelijk project wel wat vraagt van de school.
De roostering moet aangepast worden omdat docenten in teamverband lesgeven. Docenten dienen
over samenwerkingscompetenties te beschikken en bij elkaar in lessen te observeren. De rol van het
management is hierbij van cruciaal belang. Het voordeel van 'team teaching' is dat er geen of
nauwelijks lesuitval meer is en dat docenten feedback op elkaar kunnen geven.
Doelstelling van de video
Het doel van de video is een 'good practice' te laten zien om anderen te inspireren tot het maken van
de 'best practice'. De video en de bijbehorende handleiding kunnen zodoende gebruikt worden in
scholingen/ trainingen die gericht zijn op onderwijsvernieuwing, samenwerking tussen docenten,
taalgericht vakonderwijs en samenwerkend leren. Een inspirerend product om discussie over goed
onderwijs op gang te brengen.
Link naar film: http://flits.scriptfactory.nl/betekensvol-boekhouden/

