Traject Braint

”Eerste resultaten
nu al zichtbaar
in communicatie.”

Cursus Braint creëert
taalbewustzijn bij docenten
Eerlijk is eerlijk: er was best wat gemor op de vestigingen. Over het maken van de
0-meting en de navolgende workshops. Ondersteunend personeel dat naar zes
workshops moest omdat de woorden ’impresario’ en ’accommodatie’ verkeerd
werden geschreven. Maar toch klinkt overwegend het positieve geluid. De eigen
taalvaardigheid kritisch bekijken. Dat vraagt enige zelfreflectie.
Geen onredelijke eis
Bijna iedereen begrijpt dat het belangrijk is dat je
correct spelt. Spelling is ook direct manifest:
iedereen ziet dat je de fout ingaat. Daar komt bij dat
je als docent met een volledige baan een studieverplichting van 144 uur hebt. Daar past deze cursus
uitstekend in. Eigenlijk zou er een soort verplichting
op zorgvuldig spellen binnen het Clusius College
moeten gelden. Bij twijfel raadpleeg je de spellingscontrole, het woordenboek of desnoods je collega.
Je houding moet zijn: ik wil geen fouten maken.
Daarnaast is er het steekhoudende argument dat
docenten minimaal hetzelfde taalniveau (3F) moeten
hebben als studenten mbo niveau 4. Dat is geen
onredelijke eis. De combinatie van e-learning en
klassieke workshops (blended learning) van Braint
wordt over het algemeen als zeer prettig en zinnig
ervaren.
0-meting foutloos
Marisa Pool, docente Nederlands op de vestiging
Schagen, excelleerde in de taaltoets. Zij scoorde als
enige in Schagen een honderd procent score. Had
Miss Honderd Procent zich speciaal voorbereid?
”Nee niet echt, maar ik ben wel dol op taaltestjes.
Twee dagen van tevoren heb ik wel een paar dingen
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gecheckt. Ik had direct een goed gevoel over de
toets, maar had eigenlijk wel een paar foutjes
verwacht. Ik vond de stijlvragen lastig. Als docente
Nederlands zit je natuurlijk wel goed in de stof.”
Marisa is overtuigd van het nut van een taaltraining
als Braint. ”Elementaire kennis van de spelling vind
ik wel belangrijk. Ik merk dat ik naarmate ik langer
lesgeef, spelling steeds belangrijker ga vinden.”
Resultaten zichtbaar
Docent Monteur Mobiele Werktuigen Chris Bolster
is zeer tevreden over de workshops. ”Ik vind het een
uitstekende aanpak. Het wordt ook heel leuk gegeven.
Maar het tijdstip… Sommige collega's hebben dan
al zes, zeven uur les gegeven. Dan zie je ze aan
het einde van de work-shop toch wel een beetje
wegzakken.” Volgens Anke van Kruijssen, teamleider
bij de vestiging Hoorn, zijn de positieve gevolgen van
de cursus nu al zichtbaar: ”Er worden minder fouten
gemaakt in de geschreven communicatie. Het traject
van Braint heeft bij de docenten een zeker taalbewustzijn teweeggebracht.” Voor de hardnekkig
moeizame spellers geldt één schrale troost: volgend
jaar komt de rekentoets eraan!
Frank Oudmaijer

