
 

T A A L B E L E I D  E N  T A A L O N D E R S T E U N I N G : W A T  W E R K T ?  
I N S P I R E R E N D E  P R A K T I J K V O O R B E E L D E N   

Beste collega 

De afgelopen tien jaar heeft het Forum heel wat knowhow en goede voorbeelden verzameld over 
taalbeleid, -onderwijs en –ondersteuning  in het hoger onderwijs. Om die expertise voort te delen en 
te verankeren, heeft het Forum 25 inspirerende praktijkvoorbeelden gebundeld in het boek: 
Taalbeleid en taalondersteuning: wat werkt?   

Op dinsdag 28 mei 2019 stelt het Forum die publicatie voor in Kortrijk. Gastinstellingen zijn Howest en 
VIVES. Tijdens de Forumdag krijg je als deelnemer niet alleen een eigen exemplaar van het boek, je 
kan ook in dialoog gaan met de auteurs van de bijdragen en je laten inspireren. 

In de voormiddag gaan keynotesprekers Marieke Vanbuel (KU Leuven Centrum Taal & Onderwijs) en 
Jeroen Lievens (KU Leuven) na wat voor hen werkt. Marieke Vanbuel zoomt in op effectieve 
taalstimulerende maatregelen en de implementatie ervan in het Vlaamse onderwijs. Jeroen Lievens 
sluit zijn verhaal daarbij aan met een analyse van de grensverleggende rol die technologie kan spelen 
in een taakgericht onderwijsmodel. 
 

In de namiddag kan je op zoek naar inspiratie voor je eigen lescontext in een show-and-tellcarrousel. 
Een aantal auteurs van bijdragen uit het boek vertelt samen met een collega kort en krachtig wat 
werkt voor hen en waarom. De klemtoon ligt daar op de praktijk en uitwisseling van info: Op welke 
manier zijn die collega’s met de aangereikte tools, principes of theorie aan de slag gegaan? Welke 
vragen heb je daarbij voor je eigen lescontext? 

We ronden af met de voorstelling van het ‘Platform voor kennisdeling’ van het Nederlands/Vlaams 
Platform Taalbeleid voor Hoger Onderwijs. Ook hier vormt de publicatie de rode draad voor zeven 
aanbevelingen om aan doeltreffende taalondersteuning te doen.  

Ben je docent, beleidsmaker of onderwijsondersteuner in het hoger onderwijs? Dan is deze studiedag 
vanzelfsprekend iets voor jou. Maar ook als je lesgeeft, zorgcoördinator bent, pedagogisch begeleider 
in het secundair onderwijs of verbonden bent aan een CVO of graduaatsopleiding, ben je van harte 
welkom. 

Meer informatie over het programma, de prijs, de registratie en de plaats vind je hieronder en op onze 
Forumwebsite. 

Graag tot 28 mei in Kortrijk, Howest, The Square! 

HET FORUMBESTUUR 2019 

Ilse Mestdagh (Howest), Mirjam Feys (VIVES), An De Moor (Odisee en KU Leuven  Brussel – Gent), Jordi Heeren (ILT-KU 
Leuven), Lieve De Wachter (ILT-KU Leuven), Kirsten Fivez (ILT–KU Leuven), Inge De Cleyn (VUB), Sarah Van Bulck (EhB), Mit 
Leuridan (UGent), Fieke Van der Gucht (UGent), Liesbet Triest (UGent), Joke Vrijders (Arteveldehogeschool), Pieterjan Bonne 
(Arteveldehogeschool), Lien Van Achter (HoGent), Wim de Beuckelaer (UAntwerpen), Dirk Berckmoes (UAntwerpen), Hilde 
Rombouts (UAntwerpen), Leen Schelfhout (AP), Jan Bleyen (Thomas More), Kristien Coussement (UCLL) en Guido Cajot 
(UCLL) 
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PROGRAMMA 

9.30 uur  Ontvangst met koffie en ontbijtkoekjes 

10 uur                              Verwelkoming door Ilse Mestdagh (Howest) en Mirjam Feys (VIVES) 
Aansluitend openingswoord door Roel Vandommele, opleidingsdirecteur 
Howest Kortrijk 

10.15 uur                       Inleiding op de publicatie ‘Taalbeleid en taalondersteuning: wat werkt? 
Inspiratie en praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs.’ 

10.30 uur                        Taalbeleid implementeren: gemakkelijker gezegd dan gedaan?         
Door Marieke Vanbuel (Centrum Taal & Onderwijs en KU Leuven) 

11.15 uur  Pauze 

11.30 uur                         Technologie als hefboom voor taakgerichte taalverwerving in het hoger 
onderwijs    
Door Jeroen Lievens (KU Leuven) 

12.30 uur  Korte inleiding op show-and-tellcarrousel 

12.35 uur                      Lunch 

13.20 – 14.20 uur       Show-and-tellcarrousel ronde 1  

14.30 – 15.30 uur       Show-and-tellcarrousel ronde 2   

15.40 uur                        Platform voor kennisdeling (Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid) 

15.55 uur                       Receptie met zoete afsluiter 

PRAKTISCH 

Locatie: Kortrijk, The Square, Luipaardstraat 12A, 8500 Kortrijk 
Wegbeschrijving 
 
Inschrijven 
Deelname kost 70 euro (inclusief boek) Inschrijven kan tot 21 mei 2019 via Forum Taalbeleid Hoger 
Onderwijs. 
 
Meer info 
Mail naar mirjam.feys@vives.be.  
 
 

 
 
 

 

Beeld Forumpublicatie 2019  
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