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Wat is het doel van onderwijs? Deze vraag stelde Operation Education 

aan honderd Nederlanders, uit alle lagen van de samenleving. Volgens 

Claire Boonstra – oprichter van Operation Education1– zijn we zo ge-

wend aan hoe het onderwijs is georganiseerd dat we gestopt zijn erover 

na te denken. Daarom moeten we onszelf (opnieuw) deze vraag stellen. 

Wat willen we dat het onderwijs doet? Eigenlijk moet je deze vraag eerst 

voor jezelf beantwoorden voor je alle reacties die verzameld zijn in een 

boek en een documentaire gaat bekijken. 

Nieuwsgierig naar die reacties heb ik eens vluchtig gekeken welke 

woorden nu het meest gebruikt worden in de antwoorden op deze vraag. 

Dat is eigenlijk geen verras-

sing, het zijn ‘ontdekken’, 

’ontwikkelen’,‘talenten’, 

‘wereld’, ‘leven’ en ‘leren’. 

Dat zou volgens de 100 be-

vraagde Nederlanders dus 

de kern van ons onderwijs 

moeten zijn: het ontdekken 

en stimuleren van talenten 

bij kinderen opdat ze leren 

leven in de wereld (let wel: 

mijn vrije interpretatie). 

Maar wat betekent dat dan 

voor ons, voor het taalonder-

wijs dat we geven, verzorgen en begeleiden? Wat is het doel van het taal-

onderwijs? Ook een fundamentele vraag! Ik had natuurlijk geen tijd om 

100 Nederlanders deze vraag voor te leggen, maar had dat eigenlijk wel 

graag eens gedaan. Hoe zou u deze vraag beantwoorden? 

Waarschijnlijk zal blijken dat we minder eenduidig denken over het 

doel van taalonderwijs dan over dat van het onderwijs. Ik merkte dat 

al toen ik de vraag stelde aan de redactieleden van MeerTaal. De één 

benadrukte dat taalonderwijs vooral bedoeld moet zijn om ‘leerlingen 

taalvaardig maken’, te zorgen dat ze functioneel geletterd zijn en kunnen 

nadenken over taal en taalverschijnselen. Een ander schreef me dat taal-

onderwijs juist een breder doel heeft – omdat (moeder)taalonderwijs 

niet los te zien is van de inhoud: taalonderwijs gaat immers altijd ergens 

over. Zij stelde dat leerlingen in het taalonderwijs kritisch moeten leren 

denken en ervaringen, gedachten, gevoelens en ideeën met elkaar kun-

nen delen. 

Deze uiteenlopende reacties laten wel zien dat we zeker ook niet moeten 

ophouden om na te denken over het doel van het taalonderwijs. Hopelijk 

biedt dit nieuwe nummer van MeerTaal daarbij weer nieuwe inspiratie!

1 Zie www.operationeducation.nl
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