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"Dat doen we toch al!? 
Da’s gewoon goed 

lesgeven.”

“Dat is toch een taak voor 
het secundair onderwijs?”

“Persoonlijk vind ik dat de 
verantwoordelijkheid van 

de student.”

Ik ben geen 
taaldeskundige, 
mijn eigen taal is 

zeker niet 
perfect.

“Daar heb ik in mijn vak geen tijd voor. 
Dat is voor de collega’s. ”

“Ja, interessant, maar in onze opleiding 
werken wij met grote groepen, dan lukt 

dat niet.”
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Taalbeleidskompas 
Arteveldehogeschool 
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Arteveldebreed  opleidingsspecifiek
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Joke/PJ

Taalcoach Officemanagement

Taalcoach Bedrijfsmanagement

Taalcoach Journalistiek

Taalcoach …

Taalcoach Verpleegkunde

Taalcoach Podologie

Taalcoach …

Taalcoach Onderwijs: 
kleuteronderwijs

Specialisme vs. algemeen belang?

Het vak Nederlands als hinderpaal 
of vliegwiel voor taalbeleid?  

“Ik ben geen 
taaldeskundige, 
mijn eigen taal is 
zeker niet 
perfect.”

“Daar heb ik in mijn vak geen tijd 
voor. Dat is voor de collega’s. ”



+

studenten

Professiona-

lisering

preventie

docenten
(teams)

screening

remediëring

schrijven spreken

lezen luisteren

NL/EN/FR

…
Opleiding





Arteveldebrede workshops

(Extracurriculaire opleidingsgerichte workshops) 

Intracurriculaire opleidingsgerichte workshop

Intracurriculaire taakgerichte workshops 

Wat is er al?  zichtbaar in een leerlijn

Wat is nodig?  zichtbaar in taalbeleidsplan

screening

remediëring
“Dat is toch een taak voor 
het secundair onderwijs?”

“Persoonlijk vind ik dat de 
verantwoordelijkheid van 
de student.”
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Professiona-

lisering

preventie

Taalcoach doorloopt 
traject TOL

Opstart met 
opleiding

“Ik ben geen 
taaldeskundige, 
mijn eigen taal is 
zeker niet 
perfect.”
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Grafomateurie



• STAP 1: Schrijf je favoriete spreuk op een blaadje 
papier.

• STAP 2: Werk per twee. Je krijgt twee spreuken. 
Maak een grafomateurische analyse van het 
handschrift. Gebruik de tekst. 

• STAP 3: Noteer de analyse van het handschrift. 
Volgens ons is de schrijver van deze tekst…..

Experiment ‘Grafomateurie’





Activerend lesgeven met TOL & 
MOL
• Taalontwikkelend

lesgeven (Hajer en Meestringa, 2009; 

Van der Westen, 2010; Bonne, Vrijders et al, 
2014)

• Motiverend lesgeven
(Vansteenkiste, 2010)
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Effectmeting TOL
(Elbers, 2012; Bonne & Vrijders, 2015)
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Vacature



Eén semester
(gebaseerd op Van Mieghem, 2013)



Wie is de mol 2016-2017?



Vacature TOL?





Professiona-

lisering

preventie

Taalcoach doorloopt traject 
TOL

Opstart met opleiding

Verderzetting in de 
opleiding
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“Dat doen we toch al!? 
Da’s gewoon goed 

lesgeven.”

“Daar heb ik in mijn vak geen tijd voor. 
Dat is voor de collega’s. ”

“Ja, interessant, maar in onze opleiding 
werken wij met grote groepen, dan lukt 

dat niet.”
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“Wat gaat dat opleveren?”





Effect



Ervaren effect?









Interventie 1:  

Coaching TOL

Controlegroep

Interventie 2:

Herwerking examenvraag

Onderzoeksopzet

2012-2013 2013-2014

2013-2014

2012-2013 2013-2014
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Bewezen effect?
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Vergelijking examenresultaten 
2012-2013:
gemiddelde: 10,51/20
Standaarddeviatie: 3,86

2013-2014:
gemiddelde: 13,93/20
Standaarddeviatie: 3,10



 Meting taalvaardigheid: Test Je Taal

Controle voor taalvaardigheid

Academiejaar Steekproefgrootte Gemiddelde

2012-2013 78 71,77%

2013-2014 77 77,04%



 T-toets (t=-2,73; p>.05): significant verschil in 
taalvaardigheid tussen beide groepen blijft

Controle voor taalvaardigheid



Groep Steekproefgrootte Gemiddelde

Interventiegroep 104 13,93

Controlegroep 106 13,04

Verschil met controlegroep (geen TOL)

De score in de interventiegroep is significant hoger 
dan in de controlegroep (t=2,40; p<.05).



Controle voor didactiek

 Na controle voor taalvaardigheid, blijft het effect 
van de docent significant (F=6,33; p=0,01).



Duurzaamheid



Professionele bachelor in de 
verpleegkunde

 250-tal eerstejaarsstudenten

 70-tal docenten waarvan een 
40-tal voltijds

 geen taaldocent

 vak ‘Sociale communicatieve en 
agogische vaardigheden’

 50 – 60% ASO, 30-45% TSO

 63% generatiestudenten

 10% > 30 jaar

 6 – 10% anderstaligen



Project Verpleegkunde

Ria

(NODO+ taalexpert)

Thekla

(taalcoach)

Annelies 
Boone

Tom 
Neuttiens

Joke

(taalcoach)

Annelies 
Huysentruyt

Annelies 
Hofman



Aanpak

“Het volgen van cursussen draagt meestal weinig 
bij aan verandering. Intensieve, persoonlijke 
begeleiding van vakdocenten, bijvoorbeeld 
begeleiding waarbij video-opnamen in de klas 
worden gemaakt en nabesproken, heeft wel 
effect.”

(Devlieger & Goosens, 2006; Bogaert et al; 2006, Batt, 2010 in Elbers, 2013)



Het begeleidingsproces



Lesobservaties



Belang van docent en didactiek
“Er is alle reden om vormen van taalgericht 
vakonderwijs en vakgericht taalonderwijs te 
bevorderen. Het succes van programma’s is 
afhankelijk van de kwaliteit van de leerkrachten: 
hun interactieve competenties en hun vermogen 
aandacht te richten op taal geven uiteindelijk de 
doorslag.”

(Elbers, 2013)



www.arteveldehogeschool.be/taalbewust

http://www.arteveldehogeschool.be/taalbewust
http://www.arteveldehogeschool.be/taalbewust


Succesfactoren
 Concrete zorg (intrinsieke motivatie)
 Drie componenten 

a) een bewustwording 
b) een kenniscomponent
c) ondersteuning bij toepassing en integratie

 Meerdere momenten
 Intervisie
 Steun vanuit eigen team en steun van de directie
 Nascholer wordt overbodig

= zes criteria voor effectieve nascholingen (Van den Branden, 2013)





Wie is de mol 2016-2017?



Eén semester
(gebaseerd op Van Mieghem, 2013)



Ondervinden 
en ervaren 

Visualiseren 
en 

expliciteren
Warm houden 
en duurzaam 
maken

Bewijzen: cijfers, 
anekdotes






