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(UAntwerpen) en Jona Hebbrecht (Huis 
van het Nederlands Brussel

• Jaarlijkse forumdag in mei
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• Antwerpen: UAntwerpen, KdG, Thomas 
More, AP Hogeschool

• Limburg: UCLL, PXL

• Vlaams-Brabant: Odisee, VUB, KULeuven

http://www.forumtaalbeleidhogeronderwijs.be/


Op het programma vandaag

Fact check

• Wat is academische 
taalvaardigheid? 

• Is de academische 
taalvaardigheid van studenten 
ondermaats?

• Hoe belangrijk is kennis van 
academische taalvaardigheid 
voor studiesucces in het hoger 
onderwijs?

Adviezen + good practices

• Welke talige vaardigheden zijn 
essentieel bij de start van het 
HO?

• Wie werkt aan taalbeleid?

• Hoe kunnen we de dialoog 
tussen SO en HO versterken?



Fact check



Wat is academische taalvaardigheid?



Wat is academische taalvaardigheid?

“Ik denk aan mijn eerste les in KULeuven toen de prof zei: 

‘Je moet de syllabus in de ACCO kopen’. 

Als jongetje van Zichen-Zussen-Bolder wist ik niet wat hij 
bedoelde met ‘syllabus’ en ‘de ACCO’ … En dan heb ik het 

nog niet over de inhoud van lessen.”

Bron: Guido Cajot, taalbeleid UCLL 



Wat is academische taalvaardigheid?

Verschil: BICS & CALP 

– Basic Interpersonal Communicative Skills

– Cognitive Academic Language Proficiency

Verschil: DAT & CAT 

– Dagelijkse Algemene Taalvaardigheid 

– Cognitieve Academische Taalvaardigheid 

Bron: Cummins (1980)



Cognitieve academische taalvaardigheid

(bv. coaching)
Interpersoonlijke

communicatie

Academische
taal

(bv. e-mail)

Contextrijk

Contextarm

Cognitief
veeleisend/abstract

Cognitief niet
veeleisend

Common 
core?

(Hyland, 2006)

Bron: Cummins & Swain (1986)



Wat is academische taalvaardigheid?

• Niet-frequente woordenschat

• Complexe grammaticale structuren

• Onpersoonlijke en abstracte taal

• Impliciete verbanden

• Vage (complexe) definities van termen

• Niet lineair:

“Language may be more important in academic failure than success”

Ferguson & White (1993: 61) 

Bron: Hulstijn (2015); Van den Branden (2010);  Read (2000); Read (2015)



Wat is academische taalvaardigheid?

“Het is die variant van het 
Nederlands die studenten en 
docenten in staat stelt om optimaal 
te functioneren binnen een 
hogeronderwijscontext. Dit kan gaan 
van colleges volgen en werkstukken 
schrijven tot succesvol examens 
afleggen en vlot integreren in een 
academische context.”

“Wie naar het hoger onderwijs gaat, 
wordt geconfronteerd met een heel 
andere manier van spreken en 
schrijven. Van de student wordt 
verwacht dat hij de ‘academische 
taalvaardigheid’ beheerst. Dat 
betekent onder meer: op een 
academische manier zinnen en 
teksten formuleren, gericht luisteren 
naar hoorcolleges, efficiënt noteren 
tijdens de les, de juiste academische 
termen gebruiken bij het 
beantwoorden van examenvragen, 
enzovoort.” 

Bron: Jona Hebbrecht, Huis van het Nederlands Brussel Bron: Lieve De Wachter, ILT KULeuven



Stellingen

• Stelling 1: De kennis van 
academische taalvaardigheid is 
ondermaats in het hoger 
onderwijs.

• Stelling 2: De kennis van 
academische taalvaardigheid is 
een voorwaarde voor 
studiesucces in het hoger 
onderwijs.
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Hoe scoren universiteitsstudenten?
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Gemiddeld 71,2% haalt 
geen 50% CSE in juni 

Bron: De Wachter & Heeren (2014) Onderzoek naar TaalVast KULeuven, N = 12 347



Hoe scoren hogeschoolstudenten?
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Bron: Spittaels & Vrijders (2011) Onderzoek naar Test je taal Arteveldehogeschool, N = 3306



Hoe scoren hogeschoolstudenten?

Bron: De Moor & Colpaert (2013-2017), Longitudinaal OnderzoeOdisee, N = 
8208



Conclusie onderzoek

• Academische taalvaardigheid is niet ondermaats, meerderheid scoort 
boven de ‘risicogrens’

• Toch belangrijk om aandacht te geven aan Nederlands→ speelt een
rol bij studiesucces + speelt rol bij alle studierichtingen

• Kans om onder de risicogrens te duiken hangt samen met 
demografische en schoolse achtergrondvariabelen

• Nuance 1: instroom ≠ 6 secundair onderwijs Vlaanderen (cf. dataset 
Columbus)

• Nuance 2: effect taal is minder groot na herexamens



Conclusie fact check

• Misverstand 1: Academische taalvaardigheid verwijst enkel naar de 
taal van de hogeschool of de universiteit

• Misverstand 2: Taalverwerving stopt na het secundair onderwijs. 

• Misverstand 3: Studenten scoren onder de maat.

• Misverstand 4: Academische taalvaardigheid draait om spelling en 
grammatica.

• Misverstand 5: Taal is dé sleutel tot studiesucces. 



Adviezen?
Good practices?



Welke talige vaardigheden zijn essentieel bij 
de start van het hoger onderwijs?



Welke talige vaardigheden zijn essentieel 
bij de start van het hoger onderwijs?
• Leesgedrag = individueel en minder 

zichtbaar: 
• lessen voorbereiden
• grote hoeveelheden leerstof verwerken
• instructies begrijpen
• informatie zoeken, selecteren en interpreteren

• Leesstrategieën toepassen (efficiëntie) 
+ tijdsdruk

• Tekststructuren kennen
• Onderscheid: belangrijkminder 

belangrijk
• Solide woordenschatbasis

• Woordenschat kunnen uitbreiden

Bron: Berckmoes & Rombouts (2009) ; Van Houtven, Peters & Van den Branden (2012)



Welke talige vaardigheden zijn essentieel bij 
de start van het hoger onderwijs?

• “Luistervaardigheid is een 
vergeten vaardigheid.”

Bron: Bonne & Vrijders (2014) Ear openers voor studenten en docenten



Welke talige vaardigheden zijn essentieel bij 
de start van het hoger onderwijs?

• Noteren = meervoudig 
cognitieve taak; ‘divided 
attention task’

• Nieuwe en vaak moeilijke input
• Belangrijke info identificeren en 

extraheren
• Info (voor zichzelf) betekenisvol 

organiseren
• Info transcriberen voor later 

gebruik

Bron: Deygers (2017) Onderzoek naar talige instaptoetsen Bron: Long (2014); Piolat et al. (2005)



Conclusie onderzoek

• Alle vaardigheden zijn belangrijk

• Docenten ‘klagen’ vaak over schrijven en spreken 

• Maar in het eerste jaar spelen de minder meet- en zichtbare
receptieve vaardigheden ook een grote rol
• Leesvaardigheid

• Luistervaardigheid

• Inclusief: noteervaardigheid

• Inclusief: woordenschat



Zelfstudie-
pakketten 
‘Klaar voor 

de start’

Zomer-cursus 
‘Academisch 
Nederlands’

Digitale 
woorden-

trainer

Oriënt

= serious game 
woordenschat

Good practices

Boek 
Taal@hogero

nderwijsChecklists

Voorbe-
reidende 

workshops 
in SO

Instapcursus 
‘Hoorcolleges 

volgen’

…

Notitiewijzer Leerlijnen in 
curriculum

Digitale tools



Wie werkt aan taalbeleid?



Wie werkt aan taalbeleid?

• Taalontwikkelend lesgeven = 
bewust omgaan met taal in alle 
vakken

• Drie pijlers

• Context

• Interactie

• Taalsteun

• Belang van autonome taalleerder & 
taalleerstrategieën

Bron: Arteveldehogeschool & Odisee (2012; 2014)



Good practice: taalontwikkelend lesgeven

Bron: Arteveldehogeschool & Odisee (2012; 2014)



Hoe sterk is de dialoog tussen SO en HO?



Hoe kunnen we de dialoog tussen SO en HO 
versterken? 

• Verwachtingen bespreken 

& afstemmen met eindtermen

• Ook overleggen over 
werkvormen & leerinhouden

Bron: Bonset & De Vries (2009); VLIR (2016) Talige startcompetenties voor het universitair onderwijs



Hoe kunnen we de dialoog tussen SO en HO 
versterken?
• Doel onderzoek: zicht krijgen op 

mogelijke discrepantie tussen
schrijfvaardigheid van beginnende
studenten en de schrijftaken waarmee
ze in HO geconfronteerd worden

• Voorzichtige bevindingen: misschien
stelt het hoger onderwijs (te?) hoge
eisen aan de schrijfvaardigheid van 
instromende studenten

Bron: Meestringa (2011)



Good practice: resonantiegroep UCLL



Conclusie adviezen

• Misverstand 1: Onderwijs moet alleen aan schrijf- en 
spreekvaardigheid werken.

• Misverstand 2: Taalbeleid is een zaak van en voor taalleraren en -
docenten.

• Misverstand 3: Er is voldoende dialoog tussen secundair en hoger 
onderwijs.



Welkom

op de jaarlijkse forumdag 

op 28 mei 2019 in Kortrijk

Binnenkort meer info op 
www.forumtaalbeleidhogeronderwijs.com

http://www.forumtaalbeleidhogeronderwijs.com/
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