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WOORD VOORAF: 
WAAROM DIT BOEK?

Grote avonturen beginnen klein, zo luidt de leuze. En dat geldt ook voor het Forum 
Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs. In 2009 besluiten drie taalbe-
leidscoördinatoren om het Forum op te richten. Docenten, taalondersteuners en 
taalbeleidsmedewerkers uit het hoger onderwijs samenbrengen om hun knowhow 
en praktijkervaring met elkaar te delen, is alvast hun ambitie.

Taalbeleidsinitiatieven beginnen op dat ogenblik aan diverse hogeronderwijs-
instellingen op te duiken. Studenten lopen immers overal tegen dezelfde pro-
blematiek aan: het hoger onderwijs confronteert hen met taalgebruik dat niet 
tot hun dagelijkse jargon behoort, nochtans een taalvariant die ze nodig hebben 
voor hun studie en voor hun latere professionele leven. 
 
Academisch taalgebruik situeert zich namelijk op een abstracter niveau, uit 
zich in conceptueler jargon en in een complexere zinsbouw en verwacht van 
studenten veeleisende denkpatronen. Professioneel taalgebruik kenmerkt zich 
door specifiekere terminologie, die voor de context van het beroepsleven van 
de afstuderende relevant is. Daarom is het belangrijk om met beide varianten 
vertrouwd te raken. Studenten moeten dus de nodige ondersteuning krijgen 
waardoor ze vakinhouden beter begrijpen en taalvaardiger worden voor hun 
studie en beroep.
 
Die ondersteuning werkt beter als ze verankerd is in een breed gedragen taal-
beleid. Een visie uitbouwen die door het management op diverse niveaus wordt 
gedragen en op verschillende wijzen wordt gefaciliteerd om vanuit opleidingen 
in de praktijk te worden gebracht, zal ongetwijfeld succesvol zijn. Dat laatste is 
echter geen evidente opdracht: de nood aan een gemeenschappelijk forum waar 
instellingen met elkaar in dialoog kunnen gaan, blijft ook vandaag nog uiterst 
relevant.

Tien jaar later zijn we als Forum gegroeid. Zowat alle Vlaamse hogeronder-
wijsinstellingen zijn vertegenwoordigd. Intussen organiseren we jaarlijks een 
Forumdag in mei. In 2018 vond de tiende editie plaats. Onder het motto ‘Verba 
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volent, scripta manent’ bekronen we een decennium Forum met een boek met 26 
inspirerende verhalen.
 
Dit boek is een verzameling van onderzoeken en good practices, die zich op de 
een of andere manier als waardevol hebben getoond en als inspiratie kunnen 
dienen voor de eigen onderwijs- of beleidspraktijk. De bijdragen zijn praktisch 
bruikbaar, gestoeld op wetenschappelijke inzichten of hebben de praktijktoets 
doorstaan. Hoewel alle bijdragen uit het hoger onderwijs komen, zijn ze ook 
vertaalbaar naar andere contexten. Een alomvattend overzicht geven van alle 
taalbeleidsinitiatieven die in het hoger onderwijs in Vlaanderen lopen, wil het 
boek alvast niet. 
 
Het woord vooraf is een plek om dank je wel te zeggen. Dank aan alle collega’s 
die hard aan taalbeleid werken in de diverse instellingen hoger onderwijs in 
Vlaanderen. Jullie vormen een onschatbare bron aan informatie en inspiratie 
voor de praktijk van taalbeleid en taalondersteuning. Dank ook aan al wie op 
de een of andere manier heeft bijgedragen om de publicatie af te werken, om de 
inhoudelijke logica, punten, komma’s of referenties juist te zetten. De Forum-
redactie heeft zich een jaar lang ingezet om deze publicatie op orde te krijgen, 
maar het boek heeft ook mee vorm gekregen door de inspanningen van en dis-
cussies met het voltallige Forum. En tot slot: deze publicatie zou er niet geweest 
zijn zonder de steun van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger 
Onderwijs en de Nederlandse Taalunie. Ook hartelijk dank daarvoor.
 
We wensen je veel inspiratie! 
 

Het redactieteam, 
uit naam van het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs
www.forumtaalbeleidhogeronderwijs.be
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