
MEERTALIGE LESSEN MOETEN LEERLINGEN BETER VOORBEREIDEN 

OP UNIEF 

Biologie en economie in het Engels 

Deze laatstejaars kregen al een les biologie in het Engels. - Foto Ronny De Coster 

 

In het Koninklijk Technisch Atheneum (KTA) in Brakel geven de leraars biologie en 

economie vanaf september hun lessen in het Engels. De leraar plastische opvoeding 

spreekt voortaan alleen nog Frans. "Met dit experiment verhogen we de 

taalvaardigheid van de leerlingen en bereiden we ze beter voor op het hoger 

onderwijs", weet directeur Gunther De Geeter. 

Als Tom Puissant voor de laatstejaars van het KTA in Brakel staat, spreekt hij 

binnenkort alleen nog Engels. Ook in de lessen van zijn collega Carla De Pessemier 

wordt Engels de voertaal. "Dat zal niet alleen voor de leerlingen een grote 

aanpassing zijn. Ik moet nu ook al mijn cursussen herschrijven", weet De Pessemier. 

Daarvoor kan ze rekenen op de hulp van de leerkracht Engels van de school. "Het is 

natuurlijk niet zomaar vertalen. Sommige termen moeten de leerlingen zowel in het 

Engels als in het Nederlands kennen. Zo moet Bruto Nationaal Product ook in het 

Nederlands gekend blijven", geeft De Pessemier als voorbeeld. "De grote uitdaging is 



om ondanks het werk in een andere taal toch geen vertraging te veroorzaken. De 

lessen moeten even goed kunnen opschieten, want de hoeveelheid leerstof blijft 

natuurlijk dezelfde. We hebben al contacten gehad met collega's in andere Vlaamse 

scholen, die dit meertalig onderwijs vorig jaar hebben ingevoerd. En die hebben er 

toch heel goede ervaringen mee achter de rug", aldus De Pessemier. 

Dubbel voordeel 

"Meertalig onderwijs heeft een dubbel voordeel. We scherpen sowieso de 

taalvaardigheid van de leerlingen aan. Bovendien is dit een uitstekende 

voorbereiding op hoger onderwijs. Aan de universiteit krijgen de studenten ook al 

heel veel cursussen in het Engels. Door hier al in het middelbaar geleidelijk mee te 

starten, maken we de overgang voor de leerlingen veel minder bruusk", weet 

directeur Gunther De Geeter. 

Enige school in regio 

"We zijn de enige school in de Vlaamse Ardennen die meestapt in het project dat 

leerlingen ook taalvaardiger moet maken terwijl ze een niet-taalvak leren. Vorig jaar 

waren al 24 Vlaamse scholen gestart met dit Content and Language Integrated 

Learning (CLIL). Wij zijn een van de achttien scholen die nu starten", zegt De Geeter. 

"De lessen economie en biologie in het Engels en die van plastische opvoeding in 

het Frans vormen een eerste aanzet. We gaan dit evalueren en het is toch wel onze 

bedoeling om het project verder uit te breiden", neemt De Geeter zich voor. 

 


