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TAALONTWIKKELEND LESGEVEN 
IMPLEMENTEREN: HOE DOE JE DAT?

Joke Vrijders en Pieterjan Bonne zijn verantwoordelijk voor het taalbeleid van 
Arteveldehogeschool, respectievelijk sinds 2006 en 2011. Ze ontwikkelden samen met Odisee 
en de Orde van den Prince de didactische pakketten over taalontwikkelend onderwijs in kleu-
ter-, lager, secundair en hoger onderwijs.

Toen Arteveldehogeschool startte met een hogeschoolbreed taalbeleid, werd in 
eerste instantie een taalscreening ontwikkeld voor alle instromende studenten. 
Wie onder de maat scoorde, kon terecht bij de taalcoach van de opleiding of in 
een taalworkshop voor begeleiding. Het opzet was goedbedoeld en de aanpak 
goed uitgewerkt, maar toch namen te weinig studenten uit de gedetecteerde 
risicogroepen stappen om hun taalvaardigheid te verbeteren. De hogeschool 
besloot daarom een andere piste te verkennen en via de docenten aan taalbeleid 
te werken. 

Idealiter heeft een docent in elk opleidingsonderdeel naast de inhoudelijke 
competenties ook aandacht voor de talige competenties van studenten (Jeuris-
sen, Quanten, Van den Bossche & Verheyden, 2011). Die hebben ook een posi-
tief effect op de inhoudelijke competenties. Door bewust om te gaan met taal 
in alle opleidingsonderdelen, zullen de studenten de leerstof beter begrijpen en 
kunnen verwerken. De term die voor deze didactiek gebruikt wordt, is taalont-
wikkelend lesgeven, kortweg TOL. Als je een vakdocent taalbewuster maakt 
en leert om taalontwikkelend les te geven, doe je een duurzame investering op 
lange termijn met rendement voor heel veel studenten. Je taalbeleid heeft dan 
geen diagnostisch-remediërend karakter meer, maar wordt inclusief en proces-
gericht van aard (Lievens, 2011).

Om taalontwikkelend lesgeven te implementeren, werd een professionalise-
ringstraject uitgewerkt. Tijdens het traject wordt gewerkt met het didactische 
pakket ‘Taalontwikkelend lesgeven in het hoger onderwijs: hoe doe je dat?’ 
(Bonne, De Moor, Van Hoyweghen & Vrijders, 2014). Dit pakket werd samen 
met Odisee en de Orde van den Prince ontwikkeld en bevat een theoretische 
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leidraad met de principes van TOL, kijkwijzers voor de lespraktijk en authen-
tiek beeldmateriaal. 

De kijkwijzer voor de lespraktijk (zie Figuur 1) reikt docenten handvatten aan 
om taalontwikkelend aan de slag te gaan. Hij is opgebouwd volgens de drie pij-
lers van taalgericht vakonderwijs (Hajer & Meestringa, 2004). Docenten bieden 
nieuwe leerstof aan in context (1), organiseren interactie (2) en bieden taalsteun 
(3) – zelfs in grote groepen. De kijkwijzer laat docenten of ondersteuners toe 
om snel een (zelf)evaluatie te maken van de (eigen) lespraktijk. Docenten kun-
nen bijvoorbeeld taalsteun geven door te visualiseren en het bord te gebruiken. 
Een ander voorbeeld is dat docenten niet alleen zorgen voor veel interactie tus-
sen de studenten en henzelf, maar dat ze proberen om de studenten onderling 
te laten overleggen zodat die meer kansen krijgen tot taalproductie. Een derde 
voorbeeld is vakdocenten motiveren om meer taalfeedback te geven door bij-
voorbeeld studenten te vragen om antwoorden duidelijker of nauwkeuriger te 
formuleren of door zelf te parafraseren.

Het pakket brengt daarnaast taalontwikkelend lesgeven in beeld in het hoger 
onderwijs. Via beeldfragmenten uit opgenomen authentieke lessen is te zien 
hoe vakdocenten studenten – naast vakinhoud – taalleerbagage meegeven en 
hoe ze hen helpen taalleerstrategieën te verwerven waar ze de rest van hun 
leven gebruik van kunnen maken (Alladin & Van der Westen, 2009).

Deze bijdrage bespreekt eerst de opzet en het verloop van het professionalise-
ringstraject. Daarna volgt de evaluatie van deze aanpak, met oog voor de suc-
cesfactoren die worden geïllustreerd met ervaringen en citaten van docenten. 
Tot slot is er aandacht voor enkele drempels en aandachtspunten waarmee de 
implementatie van taalontwikkelend lesgeven te maken kreeg. 
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Figuur 1  Kijkwijzer Taalontwikkelend lesgeven
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Opzet professionaliseringtraject

Sinds 2012 worden aan Arteveldehogeschool vakdocenten begeleid om de 
didactiek van het taalontwikkelend lesgeven in hun lessen toe te passen. Het 
doel van de training is om hun didactisch repertoire uit te breiden om de taal-
vaardigheidsontwikkeling van studenten te stimuleren. 

Vier vakdocenten uit de professionele bacheloropleiding Verpleegkunde beten 
de spits af. Ondertussen is het professionaliseringstraject een vaste waarde en 
zijn er al meer dan 30 docenten opgeleid uit de opleidingen Bedrijfsmanage-
ment, Podologie, Officemanagement, Pedagogie van het Jonge Kind, Kleuter-
onderwijs en Grafische en Digitale Media.

De navorming duurt in totaal één semester en verloopt in zes fasen (zie Figuur 
2). Deze cyclus is geïnspireerd op het draaiboek van NODO+ (Van Mieghem, 
2011). Bij het traject zijn drie partijen betrokken.

1. De taalbeleidcoördinatoren van de centrale dienst Studieadvies die fun-
geren als TOL-experten of TOL-coaches.

2. De taalcoach van de opleiding, die het aanspreekpunt voor taalbeleid 
binnen de opleiding vormt.

3. De docenten die het traject willen volgen.

Cyclus professionaliseringstraject Taalontwikkelend lesgevenFiguur 2
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• In de eerste fase verzorgen de taalbeleidcoördinatoren van de dienst 
Studieadvies een informatieve sessie voor het voltallige docententeam 
van een opleiding. De informatieve sessies verschillen van format maar 
bevatten telkens een motiverende ervaring van wat taalontwikkelend 
lesgeven is, cijfermateriaal en getuigenissen over de impact en tevreden-
heid (zie ook Bonne & Vrijders, 2015). Zo creëren ze bewustwording van 
het belang van taalontwikkelend lesgeven en illustreren ze welke winst 
docenten die instappen, kunnen boeken. Op het einde van de sessie lan-
ceert de taalcoach van de opleiding bij het voltallige docententeam een 
oproep om het traject te volgen. Doorgaans kunnen er zich drie à vier 
docenten kandidaat stellen. 

• Tijdens de tweede fase krijgen de docenten een vorming waarin ze ken-
nismaken met de basisprincipes van TOL. Tijdens deze sessie krijgt de 
docent informatie over wetenschappelijk onderzoek (wat werkt?) en de 
theoretische kaders en principes achter TOL. De TOL-experten en de 
taalcoach voeren een individueel gesprek met de docenten waarin ze ver-
kennen wat de verwachtingen en specifieke leervragen zijn. 

• In de derde fase observeert een TOL-expert samen met de taalcoach twee 
à drie lessen bij de vakdocenten. Als het mogelijk is, gebeuren de obser-
vaties door twee coaches: één TOL-expert van de dienst Studieadvies en 
één taalcoach van de opleiding. Op die manier kan de taalcoach worden 
opgeleid tot TOL-expert, zodat die later zelfstandig het traject voort kan 
zetten in de eigen opleiding. Ze observeren de les met de kijkwijzer. Na 
elke lesobservatie volgt er feedback, bij voorkeur mondeling en direct na 
de observatie. Nadien krijgt de docent ook een overzicht van de feedback 
op mail. In de praktijk wordt soms een ander moment afgesproken of 
wordt de feedback telefonisch gegeven. Naast de lesobservaties kan een 
TOL-expert ook helpen bij de lesvoorbereiding.

• Halverwege het semester komen alle docenten samen met de taalcoach 
en de TOL-experten. Tijdens deze vierde fase wordt tijd gemaakt voor 
een tussentijdse bespreking, terugkoppeling naar elkaar en intervisie. 
De intervisie brengt enerzijds in kaart waar de docenten al sterk in staan 
door met elkaar succesmomenten per pijler te delen, en kijkt anderzijds 
naar de ervaren problemen. Elke docent brengt daartoe een casus mee of 
een vraag over TOL. Concreet zijn de casussen beschrijvingen van een 
situatie (of een incident) waarin de docenten vastliepen, zoals een les 
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waarin ze weinig interactie kregen, een moment waarop ze iets zonder 
succes uitprobeerden, een taak waarop ze taalfeedback gaven maar waar-
bij dat helemaal anders is verlopen dan verwacht. Aan de hand van een 
intervisiemethodiek (Hendriksen, 2000) gaan de deelnemers tijdens de 
intervisie gezamenlijk aan de slag met geselecteerde casussen. 

• Na het vastzetten van de sterktes en het verkennen van de problemen 
(vorige fase), volgen in de vijfde fase nog één of twee lesobservaties. 
De taalcoach neemt steeds meer het voortouw in de begeleiding en het 
geven van de feedback.

• De zesde en laatste fase is de eindbespreking van het project. Tijdens de 
slotsessie blikken de deelnemers terug op de oogst, en bespreken ze hoe 
ze terugkoppelen naar de directie en het team. Tot slot is er aandacht 
voor hoe TOL wordt verdergezet in de opleiding. De terugkoppeling van 
de docenten die het traject doorlopen hebben, maakt vaak integraal deel 
uit van de oproep voor nieuwe docenten die nu vooral door de taalcoach 
van de eigen opleiding zullen worden begeleid. 

Op deze manier is de cyclus recurrent en kan het traject na een semester 
opnieuw opgestart worden met nieuwe docenten onder leiding van de taal-
coach van de opleiding en met nieuwe docenten. De TOL-experten van de 
dienst Studieadvies kunnen aan de slag in een andere opleiding.

Evaluatie

Via een vragenlijst wordt elk semester gepeild naar de ervaringen en de tevre-
denheid van de gecoachte docenten. De vragenlijst bestaat uit open, algemene 
vragen en uit acht stellingen die docenten op een zevenpuntenschaal moet 
beoordelen. Enkele voorbeelden van de algemene vragen en alle acht stellingen:

• Open vraag: Wat heeft je aangezet om het professionaliseringstraject te 
volgen?

• Open vraag: Wat heb je als positief ervaren?
• Open vraag: Wat heb je als negatief ervaren? Wat zou je veranderen?

• Stelling 1: Ik zou dit professionaliseringstraject aanraden aan andere col-
lega’s.
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• Stelling 2: Ik vind het doenbaar om verbeteracties te blijven integreren in 
mijn lespraktijk.

• Stelling 3: Ik ben me meer bewust geworden van mijn eigen onderwijs-
praktijk. Ik denk bewuster na over mijn manier van lesgeven en de rol 
van taal daarin.

• Stelling 4: Ik heb voldoende geleerd om voor taalsteun te zorgen.
• Stelling 5: Ik heb voldoende geleerd om voor interactie te zorgen.
• Stelling 6: Ik heb voldoende geleerd om context aan te bieden.
• Stelling 7: Ik heb nu meer kennis over technieken om taalontwikkelend 

les te geven.
• Stelling 8: In welke mate ben je tevreden over het TOL-traject?

Tussen 2012 en 2018 vulden 18 van de 34 docenten de vragenlijst na afloop van 
de training in (responsratio = 53 procent). De grafiek hieronder geeft de resul-
taten op de acht stellingen weer. De tevredenheid kleurt overwegend donker 
(score 7, 6 of 5) en het docententraject wordt erg positief beoordeeld. De glo-
bale tevredenheid (stelling 8) ligt erg hoog, met een gemiddelde score van 6.1/7. 
Alle docenten zijn zich bewuster geworden van hun eigen lespraktijk (stelling 
3). De docenten geven aan dat hun kennis over taalgericht werken in een vakles 
is toegenomen (stelling 7) en dat ze technieken geleerd hebben om context te 
bieden (stelling 6) en interactie te integreren (stelling 5). De pijler ‘taalsteun’ 
blijkt iets moeilijker om toe te passen (stelling 4). 
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Figuur 3 Resultaten tevredenheidsmeting professionaliseringstraject TOL

Succesfactoren

Hieronder bespreken we welke factoren bijdragen tot een positieve evaluatie 
van de training. De vier succesfactoren worden telkens geïllustreerd met cita-
ten uit de open vragen van de tevredenheidsmeting en uit de evaluatiegesprek-
ken met de betrokken docenten nadat ze het traject hadden doorlopen. 

Ervaren effect – ‘het werkt’
Een eerste succesfactor is het effect dat docenten ervaren als ze taalontwikke-
lend voor de klas staan. Het effect van taalgericht lesgeven wordt ook beschre-
ven in Elbers (2010, 2012, 2013) en in Bonne en Vrijders (2015). Docenten 
merken dat studenten hun leerinhouden beter begrijpen en zo tot betere leer-
prestaties komen.

Vermits ik een vakdocent ben, wilde ik in de eerste plaats de doelstel-
lingen van mijn vak Voedingsleer gerealiseerd zien. Maar ik merkte 
door zeer gericht taalontwikkelend les te gaan geven dat niet alleen de 
taalvaardigheid van mijn studenten verbeterde, maar dat ook vakdoel-
stellingen van voedingsleer beter aansloegen.
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Lesobservaties – ‘tweede paar ogen in de klas’
Een ‘tweede paar ogen in klas’ levert bruikbare en concrete tips op, een alge-
meen ervaren pluspunt in de evaluatie. Deze tips worden telkens aangereikt in 
een waarderende, constructieve aanpak waarbij ook aandacht is voor de sterk-
tes van de docent. 

De TOL-coaches hebben me overtuigd met concrete tips en dat is onge-
looflijk waardevol. Door het feit dat ze als ‘leek’ in de klas zitten, kun-
nen ze vanuit het studentenperspectief meedenken aan strategieën... 
Dus ben je op zoek naar tips en tricks... schrijf je dan in! 

De observaties zorgen ervoor dat theorie omgezet wordt in de praktijk. Docen-
ten krijgen feedback op hun pogingen en kunnen die daardoor bijsturen of 
vastzetten. Dat komt de duurzaamheid van het traject ten goede, wat ook in de 
evaluatie naar voren komt: veertien van de achttien bevraagde docenten acht 
het doenbaar om de opgedane bagage ook in de toekomst te blijven integreren 
(stelling 2 - Figuur 3).

Meerdere momenten in plaats van single shots – ‘de weg is lang’
De lesobservaties sluiten ook aan bij de derde succesfactor, namelijk dat het tra-
ject samengesteld is uit meerdere momenten. 

Het traject dwingt je om stil te staan bij je manier van lesgeven. Ik heb 
hier heel wat boeken staan over lesgeven maar het komt er maar niet 
van om die te lezen. Ik heb ook een algemene sessie gevolgd over moti-
verend lesgeven, maar die heeft me weinig doen groeien.

Zoals Van den Branden (2013) ook aangeeft, bestaan effectieve nascholingen 
uit meerdere momenten. Het zijn trajecten, eerder dan single shots. Om tot deep 
level learning te komen, is een proces nodig. Met een unieke sessie of vorming 
geraak je er niet. 

De observaties zorgen ervoor dat theorie omgezet wordt 
in de praktijk. Docenten krijgen feedback op hun pogingen 
en kunnen die daardoor bijsturen of vastzetten.
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Uitwisseling met andere docenten – ‘alleen is maar alleen’
Een vierde succesfactor is de uitwisseling met andere docenten.

Doordat we met vier docenten instapten, konden we tips uitwisselen 
over wat aansloeg of werkte. We merken dat andere docenten ook 
beginnen interesse te tonen (olievlekeffect). Zo wordt het draagvlak 
beetje bij beetje breder.

Naast de informele momenten onder docenten die samen het traject doorlopen, 
spelen ook het startmoment en de intervisie een rol. Tijdens deze momenten 
horen ze gelijkaardige zorgen en twijfels en wisselen ze positieve ervaringen en 
oplossingen uit. Zo voelt de docent ook dat hij niet alleen staat en dat hij ook al 
enige expertise heeft. 

Drempels en aandachtspunten

Hierboven werden de succesfactoren beschreven. Toch is het geen sinecure 
om taalontwikkelend lesgeven te implementeren in het hoger onderwijs. Drie 
drempels kwamen telkens terug. 

Weerstand en misverstanden
Ten eerste roept de term ‘taalontwikkelend lesgeven’ bij vakdocenten (veel) 
weerstand op. Het woord ‘taal’ in de benaming lijkt toch een drempel voor vak-
docenten, omdat ze onzeker zijn over hun eigen taalgebruik of omdat ze dit een 
taak voor de taaldocenten vinden. Daarnaast wekt de term ook de indruk dat 
het professionaliseringstraject enkel over taal gaat, terwijl didactiek de voor-
naamste invalshoek is. Een van de gecoachte docenten verwoordt het als volgt: 

Persoonlijk zou ik meer gebaat zijn bij een algemenere observatie, die 
niet enkel de nadruk legt op TOL maar breder gaat (didactiek, inter-
actie, opbouw...). De coach heeft dat in mijn observaties wel zo aange-
pakt. Mocht dit van in het begin zo gecommuniceerd en ‘geadverteerd’ 
worden, dan denk ik dat er meer collega’s geïnteresseerd zouden zijn in 
dit traject.

Daarnaast bestaan er veel misverstanden over taalontwikkelend lesgeven. 
Docenten denken dat dit gelijk staat aan ‘de lat lager leggen’ en ‘het handje vast-
houden’, of ze vermoeden dat taalontwikkelend lesgeven veel meer tijd kost. 
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Ik was zeer sceptisch omwille van het feit dat die mevrouw in het 
filmpje ontzettend veel tijd leek te hebben ... en die heb ik niet ... dacht 
ik. 

Investering en intensiteit
Het begeleidingstraject blijkt niet alleen effectief voor de deelnemers, maar 
ook intensief. Het aantal geïnvesteerde uren in het professionaliseringstra-
ject is niet gering. Hoewel de bulk van de begeleiding gebeurt tijdens lessen 
die sowieso gegeven worden, moeten docenten die instappen, tijd vrijmaken 
voor de opstart-, intervisie- en slotsessie en voor de feedbackmomenten na de 
lesbezoeken. Voor beginnende docenten of docenten die veel nieuwe vakken 
moeten geven, is dit geen haalbare kaart. Ook voor de TOL-experten en de taal-
coaches is het een forse investering.

Continuering
Een derde moeilijkheid is de verdere verspreiding naar het hele team. In elke 
opleiding gebeurt de opstart met drie à vier early adopters en de taalcoach van 
de opleiding. In de ideale wereld neemt de taalcoach na het opstartsemester 
volgens de principes van train-the-trainer het voortouw en worden de volgende 
jaren andere docenten opgeleid. In realiteit blijkt dit opzet zich veelal niet 
spontaan te realiseren. Soms verandert een taalcoach van job of verdwijnt de 
aandacht voor TOL door een curriculumwijziging, andere prioriteiten of een 
gebrek aan betrokkenheid van het managementteam. De TOL-experten moeten 
teams continu sensibiliseren om het vuur voor TOL te blijven aanwakkeren. 

Deze drempels zijn niet uniek voor dit begeleidingstraject. Enkele interventies 
kunnen de drempels verkleinen, maar nooit volledig wegnemen. De weerstand 
en misverstanden kunnen worden aangepakt in de algemene sessies voor het 
hele team. Ervaring leert dat aandacht voor (1) de samenhang van taal en stu-
diesucces, (2) het effect van TOL met cijfers en (3) de ervaringen van andere 
docenten hierbij helpen. De weerstand en misverstanden moeten ook aandacht 
krijgen in elke communicatie na de opstart, bijvoorbeeld bij een nieuwe oproep 
met docenten uit het eigen team die het traject hebben doorlopen. Zij zijn de 
beste ambassadeurs om docenten over ‘de taalstreep’ te krijgen (Hendrix, 2017); 
uit de bevraging blijkt dat alle achttien docenten het traject zouden aanraden 

Het woord ‘taal’ in de benaming lijkt toch een drempel voor 
vakdocenten, omdat ze onzeker zijn over hun eigen taalgebruik 
of omdat ze dit een taak voor de taaldocenten vinden.
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aan collega’s (stelling 1 - Figuur 3). De drempel van de investering vraagt betrok-
kenheid van het managementteam. Ook hier blijken de samenhang van taal en 
studiesucces en het effect van TOL met cijfers (effectmeting en bevraging van 
gecoachte collega’s) waardevol. Bovendien moet de continuering aangewak-
kerd worden. Het aansporen door de TOL-experten, alsook algemene open  
initiatieven en de poging tot community building kaderen hierin. Tot slot biedt 
het forum taal (waar de taalcoaches van alle opleidingen in Arteveldehoge-
school samenkomen) een moment waarbij de verderzetting wordt toegelicht en 
dit werkt ook aanstekelijk. 

Conclusie

Deze bijdrage zet de implementatie van taalontwikkelend lesgeven aan Arte-
veldehogeschool uiteen. Uit de good practice blijkt dat taalontwikkelend les-
geven traag maar zeker ingang vindt. Bepalende factoren voor een succesvolle 
implementatie zijn het professionaliseringstraject met oog voor theorie én 
praktijk: collega’s ervaren een positief effect op de beheersing van de leerstof, 
ze kunnen ervaringen uitwisselen via intervisie en leren veel uit de concrete 
feedback na de lesbezoeken. 
Wie erin slaagt de drempels en misverstanden rond TOL weg te werken (zoals 
de grote tijdsinvestering, de blijvende aandacht voor sensibilisering), maakt 
werk van een effectief, breed gedragen, inclusief en duurzaam taalbeleid. En dat 
loont, voor student én docent. 

Zelf uitproberen?

Alle materiaal is te bekijken via 
www.arteveldehogeschool.be/taal > ondersteuning voor docenten
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