De Engelse
taal spreken
is een pré
in de internationale paardenbranche
Op het Wellantcollege in Houten en Dordrecht
wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor
een nieuwe tweetalige opleiding. Vanaf schooljaar 2018/2019 kunnen studenten de bestaande
opleiding Paardensport en -houderij voor een
groot deel in het Engels volgen. Dat moet hen
nog betere kansen op een baan in de internationale paardenwereld opleveren.

densport, waar de studenten van onze opleiding zich straks
in begeven, is heel internationaal. ‘Steeds meer buitenlanders
beginnen een fokkerij in Nederland. Nederlandse paarden zijn
erg in trek in het buitenland, net als Nederlandse grooms: paardenverzorgers.’
De huidige Nederlandstalige opleiding Paardensport en –
houderij speelt al in op het internationale karakter van het
vak. Studenten worden voorbereid op intensief contact met
mensen uit allerlei culturen. Tweedejaars studenten gaan drie

Dorien Vrieling

weken naar Spanje op werkweek, in het vierde jaar is een buitenlandstage van 10 weken een optie. De tweetalige opleiding

Het waren de docenten die met het plan kwamen. ‘Vaak gaat

gaat zelfs een stap verder. ‘Wil je studenten optimaal klaarsto-

het andersom, denk ik’, zegt teamleider Ton Westerveld vro-

men voor een carrière in de paardenwereld, bied ze dan een

lijk, ‘hier werd de schoolleiding overtuigd door de docenten. Zij

groot deel van de opleiding in het Engels aan. Als een student

vonden dat de opleiding Paardensport en -houderij ook twee-

gewend is veel Engels te spreken, heeft zij –het zijn toch veelal

talig aangeboden moest worden.’ De schooldirectie ging van

meiden- een streepje voor op de arbeidsmarkt.’

harte mee in de wens van de docenten, en zo komt het dat de
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tweetalige opleiding nu op poten wordt gezet.
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Docenten bijscholen
De school is nu druk bezig met de voorbereidingen voor de

Logische keuze

nieuwe opleiding. Of zoals Angela Gomes, adviseur onderwijs

Hotelscholen en businessopleidingen staan bekend om hun

en projectleider bij het Wellantcollege, zegt: ‘Waarom we dit

internationale karakter en worden steeds vaker tweetalig

willen, is volkomen helder. Nu het hoe en wat verder uitstippe-

aangeboden. Ook bij de paardenopleiding is het een logische

len.’ Het duurt ruim een jaar voor de lessen beginnen, maar die

keuze. Westerveld: ‘De wereld van de paardenhandel en paar-

tijd is ook nodig. ‘Allereerst worden de docenten bijgeschoold
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Onderwijs

Wellantcollege start vanaf
2018-2019 de nieuwe
tweetalige opleiding
Paardensport en -houderij
studenten van de Schotten kunnen leren en andersom. Niet
alleen via een uitwisseling, ook digitaal.’
Het team zet bij de organisatie van de nieuwe opleiding de
PDCA-kwaliteitscyclus in, bestaande uit de stappen plan, do,
check, act. Gomes: ‘Deze cyclus zorgt ervoor dat we regelmatig
evalueren en kunnen bijsturen als het tweetalig onderwijstraject straks start.’
Marit Hazebroek Fotografie

Studenten krijgen les op manege Zilfia’s Hoeve

‘Gewoon beginnen’
Zo’n evaluatietraject is verstandig, volgens projectmedewerker mbo Lineke Ouwendijk van Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs. Ze is nauw betrokken bij
het opgezette netwerk tweetalig mbo, waar het Wellantcollege
zich met de opleiding als eerste groenopleiding bij aansloot.
Ouwendijk is enthousiast over de voortvarende start van de
tweetalige opleiding. ‘Veel scholen hebben plannen voor twee-

tot minimaal niveau B2, het niveau waarop de studenten straks

talig mbo, alleen de start wordt vaak uitgesteld. Dat is niet no-

ook afstuderen.’

dig, je kunt ook klein beginnen. Een opleiding stáát niet met-

Dat niveau is noodzakelijk, omdat de docenten gaan werken

een, maar dat hoeft ook niet.’

met Content and Language Integrated Learning (CLIL), een di-

Tweetalige mbo-opleidingen zijn in opmars. De meeste zijn

dactiek waarbij het Engels integraal onderdeel is van vakles-

Nederlands-Engels, maar er start in het nieuwe schooljaar

sen. De vakdocent is daarbij dus ook taaldocent. Westerveld:

ook een Nederlands-Duitse opleiding opticien aan het Deltion

‘Het mooie van CLIL is dat de methode uitgaat van het niveau

College in Zwolle. Het netwerk tweetalig mbo is opgezet door

van de individuele student: de een heeft al een groter vocabu-

Nuffic om opleidingen te ondersteunen en van elkaars erva-

laire dan de ander.’

ringen te laten leren. Met de deelnemende scholen – op dit

Het wordt de komende jaren hard werken, volgens Wester

moment zijn 25 opleidingen aangemeld - werd een ‘standaard’

veld en Gomes is het hele team zich daar goed van bewust.

voor tweetalig mbo opgezet. Daarin staan de eisen waar een

Westerveld: ‘Alle docenten krijgen het komend schooljaar de

tweetalig opleiding aan moet voldoen, onder meer dat mini-

ruimte om hun Engels verder te ontwikkelen. Dat kost ons als

maal 50% van de begeleide onderwijstijd in het Engels wordt

organisatie tijd, maar levert op den duur veel op. Iedereen is

gegeven.

bereid tijd en energie erin te steken, we hebben er zin in.’

Het netwerk werkt ook aan een keurmerk voor tweetalig
mbo, dat opleidingen toegekend krijgen als de kwaliteit van de

Samenwerking met Schotten

tweetalige opleiding op orde is. ‘Daar komt het Wellantcollege

Voordat de opleiding van start kan gaan, staan er allerlei be-

in de toekomst dus ook voor in aanmerking.’

vakken geven we in het Engels en welke in het Nederlands?

De auteur is freelance journaliste

Wordt er straks inhoudelijk ook meer aan internationale oriëntatie gedaan, en hoe dan? Westerveld heeft contact met een

Meer weten of lid worden van het netwerk tweetalig mbo?

Schotse paardenopleiding en hoopt een samenwerking tussen

Neem contact op met Lineke Ouwendijk louwendijk@nuffic.nl.

beide scholen op te kunnen zetten. ‘Het zou mooi zijn als onze

Kijk voor meer informatie op www.nuffic.nl/mbo.
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slissingen op stapel. Hoe gaat het curriculum eruit zien, welke
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