
Voorwoord

#tousensemble #sterktalenonderwijs #hartvoortalen #lessismore – een samen-
vatting van dit boek?

Anno 2020 zijn de taalvakken niet meer zo populair. Taalleerkrachten doen hun 
uiterste best om hun leerlingen te motiveren en hen het nut van hun vak te laten 
inzien. Zonder taal geen communicatie! Elke dag bereiden duizenden Vlaamse 
leerkrachten hun lessen grondig voor, maar blijven de meesten toch twijfelen aan 
hun aanpak, ideeën, leereffecten … Zonde van deze soms negatieve spiraal die 
in ons onderwijs zit en waar we onszelf uit zullen moeten halen. Elke Geraerts, 
schrijfster van onder andere het boek Mentaal Kapitaal, verwoordde het heel 
mooi tijdens een lezing: ‘Voel je geen Calimero maar een Calihero.’

In dit boek probeer ik mijn eigen leservaringen en voorbeelden te koppelen 
aan onderwijsitems die noodzakelijk zijn als je aan onderwijskwaliteit wilt werken. 
Meestal spreek ik over ‘leerlingen’, maar ook de termen ‘cursisten’ en ‘studenten’ 
komen regelmatig voor: de doelgroep is breed en ik wens geen focus te leggen op 
een bepaalde leeftijdscategorie.

Zelf werk ik nu veertien jaar als docente Frans in het volwassenenonderwijs. 
Ik startte in het secundair onderwijs, kon mijn ervaringen uitbreiden in een 
hogeschool en in een privé- centrum en vond toen mijn vaste plek in het vol-
wassenenonderwijs. Enkele jaren geleden schakelden we als team – met sterke 
ondersteuning van onze toenmalige pedagogisch begeleider trouwens – over naar 
het cijferloos leerplangericht werken. Deze veranderingen deden snel de ronde en 
zo werden we gevraagd om andere scholen hierover te informeren. Zo rolde ik in 
een nieuw avontuur: het avontuur van navormer. Ik vond en vind het nog steeds 
enorm fijn om de kans te krijgen om over je eigen ervaringen en good practices te 
vertellen en anderen te prikkelen. Als navormer stond ik ook opnieuw dichter bij 
leerkrachten secundair onderwijs. Ik hoorde hun noden en wilde – in hoeverre 
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dat mogelijk was – mijn steentje bijdragen om hen verder te helpen. Ik zou dan 
ook iedereen willen aanmoedigen om je eigen good practices verder te vertellen 
en dat kan tegenwoordig via heel wat verschillende kanalen. Als leerkracht sta je 
er niet alleen voor, ook al voelt dit soms wel zo. Zeker als je geen parallelcollega 
hebt of met een collega moet samenwerken die net een heel andere visie heeft. 
Toch zal er zeker wel een (Vlaamse) school zijn met een collega die in dezelfde 
situatie zit en droomt van meer samenwerking.

Als navormer kom je op veel plaatsen in het binnen- en buitenland. Je ontmoet 
verschillende mensen in het onderwijsveld en ook dit bood me een nieuwe kans: het 
samenwerken met een educatieve uitgeverij. Omdat ik zelf op dat moment niet meer 
in het secundair onderwijs lesgaf, wou ik liever niet meeschrijven aan een nieuwe 
methode. Auteurcoaching was meer iets voor mij, want dat lag in het verlengde van 
mijn werk als nascholer. Dat was een leerrijke samenwerking. Op school, voor onze 
fusie, kreeg ik enkele uren voor taalcoördinatie: een kans om toekomstige nieuwe 
collega’s wat beter te leren kennen en ons team op dezelfde golflengte te brengen.

Nog later ontving ik een vacature in mijn mailbox. Ik was op dat moment niet 
op zoek naar een nieuwe baan, maar was wel nieuwsgierig. Ik ging hierop in, stelde 
mezelf voor zoals ik ben en werd pedagogisch begeleider moderne vreemde talen. 
Een nieuw avontuur, met geweldige collega’s en ontzettend veel uitdagingen.

Tot op de dag van vandaag probeer ik die verschillende jobs zo goed mogelijk 
te combineren. Eenvoudig is het niet. Er zijn meermaals in het jaar momenten 
waarop ik denk: ‘Dit is niet te doen’. De besparingen in het onderwijs en meer spe-
cifiek bij de begeleidingsdiensten doen pijn. Gelukkig zijn er die mooie momenten 
met de collega’s, met het team, die het de moeite waard maken.

Dit boek is mijn meest recente uitdaging. Ik was aangenaam verrast door 
de vraag. Schrijven over hoe je lesgeeft en hoe communicatief talenonderwijs in 
mijn klassen gebeurt, is niet vanzelfsprekend. Ik zag hierin een kans – en dat is 
de reden dat ik dit nu aan het schrijven ben – om beginnende maar ook ervaren 
taalleerkrachten die hiervoor openstaan, concrete voorbeelden aan te reiken 
van hoe communicatief taalonderwijs eruit kan zien en welk effect een bepaalde 
aanpak kan hebben. Zonder verplichting om dit te volgen of hiermee akkoord 
te gaan. Misschien herken je de situaties, geven de voorbeelden je bevestiging of 
stimuleren ze je om nieuwe dingen uit te proberen.

Een boek heb je voor jezelf en neem je door wanneer het je uitkomt. Je kan erin 
schrijven en markeren, en er zo uitpikken wat je nodig hebt. Ik hoop van harte 
dat jullie dat volop zullen doen met dit boek.
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