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ENGELS IN HET HOGER ONDERWIJS: 
A RECIPE FOR SUCCESS 

Heleen Vander Beken en Ellen De Bruyne waren als psycholinguïst en pedagoge lid van 
de LEMMA-onderzoeksgroep aan Universiteit Gent. LEMMA staat voor Language Eduation 
and Memory in Multilingualism and Academia. Ze bestudeerden in hun onderzoek de effecten 
van een vreemde taal op studiestrategieën en het geheugen. 

In het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs worden steeds meer opleidin-
gen en opleidingsonderdelen in het Engels aangeboden. Wat betekent deze ver-
andering van de instructietaal voor docenten en studenten? Aan de hand van 
de beschikbare onderzoeksresultaten over taalverwerking, leerprocessen en het 
geheugen in een vreemde taal doet deze bijdrage enkele aanbevelingen die taal-
beleidsmedewerkers en docenten kunnen gebruiken.

Voorzie extra training in didactiek voor het doceren in 
het Engels

Bij de implementatie van Engels als instructietaal in het hoger onderwijs wor-
den taalkundige en didactische uitdagingen gerapporteerd in Vlaams en inter-
nationaal onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat docenten verschillende moeilijk-
heden trotseren zoals het omgaan met heterogene groepen en de taalproblemen 
van de student of interactieproblemen tussen studenten en lesgevers onderling 
die hieruit voortvloeien (Van Mol & Valcke, 2017). Studenten zijn bijvoorbeeld 
terughoudend om vragen te stellen of te beantwoorden en de lessen zijn daar-
door minder interactief. Daarom kiezen lesgevers best werkwijzen die samen-
werking tussen studenten stimuleren. Bovenop deze activerende werkvormen 
hebben studenten ook meer achtergrondinformatie nodig om te participe-
ren. Deze op interactie gerichte competenties van docenten (namelijk imple-
mentatie van communicatieve strategieën) zijn noodzakelijk om tot gedeeld 
begrip te komen en te compenseren voor een eventueel te lage taalvaardigheid  
(Gundermann, 2014). 
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Er bestaan nog geen internationaal aanvaarde richtlijnen om deze uitdagingen 
aan te pakken. In Duitsland leidde onderzoek wel al tot een nieuw kwaliteits-
zorgmodel aan de Universiteit van Freiburg waarmee criteria inzake de taal-
kundige en communicatieve competenties van lesgevers worden gedefinieerd. 
Dit kwaliteitsmodel promoot vooral procedures om effectief te communiceren 
in de klascontext in een niet-moedertaal. Het model benadrukt enerzijds de 
ontwikkeling van taalkundige competenties, zoals articulatie en lexicale nauw-
keurigheid, en anderzijds de beheersing van communicatieve competenties, 
zoals intonatie, interactie, en interculturele transparantie (Gundermann, 2014). 
Omdat er geen algemeen erkend kwaliteitszorgmodel bestaat, adviseren we om 
op instellingsniveau en op vrijwillige basis professionaliseringsinitiatieven of 
workshops aan te bieden die docenten ondersteunen rond taalkundige, inter-
culturele en didactische elementen (Gundermann, 2014). In afwachting van een 
beschikbaar model, kunnen we wel al enkele concrete tips formuleren op basis 
van onderzoek naar Engels als instructietaal in het hoger onderwijs. 

Zet in op academische geletterdheid van studenten – 
zowel in het Nederlands als in het Engels 

Bij het gebruik van Engels als instructietaal in het hoger onderwijs wordt dik-
wijls de taalvaardigheid van de studenten in vraag gesteld. Begrijpen studenten 
de hoorcolleges en de teksten wel voldoende? En kunnen ze academische tek-
sten schrijven in het Engels? Wanneer studenten starten in het hoger onder-
wijs worden ze bovendien voor het eerst geconfronteerd met (taken van) acade-
misch lezen en schrijven. 

Uit onderzoek blijkt dat bovenstaande taken niet vanzelfsprekend zijn, zelfs 
in het Nederlands. Een studie bij eerstejaarsstudenten uit vier Vlaamse hoge-
scholen toonde dat instromers er wel in slagen om informatie te lokaliseren in 
Nederlandse academische teksten, maar dat een deel van hen worstelt met de 
verdere verwerking zoals hoofdlijnen aanduiden, verbanden interpreteren en 
gedetailleerd tekstbegrip verwerven (Houtven, Peters & Morabit, 2010). Onder-
zoek bij eerstejaarsstudenten aan Universiteit Gent vergeleek zulke leesstrate-
gieën in het Nederlands en in het Engels. In beide talen gebruikten studenten 
vooral oppervlakkige leesstrategieën voor het selecteren van tekstinformatie, 
terwijl ze weinig tot geen efficiënte strategieën voor diepere informatiever-
werking inzetten. Daarnaast waren studenten die academische teksten lazen in 
het Nederlands wel beter in het onderscheiden van hoofdideeën en het maken 
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van notities in vergelijking met studenten die lazen in het Engels (De Bruyne &  
Valcke, 2015). Kortom: een deel van de startende studenten is onvoldoende 
voorbereid op het verwerken van complexe academische teksten, zelfs in de 
moedertaal. Het leerplichtonderwijs bereidt hen hier dus niet op voor. Studen-
ten kunnen moeilijk de kern van een tekst onderscheiden, zeker wanneer die in 
het Engels is geschreven. 

Hogeronderwijsinstellingen ondersteunen studenten hierin via taalondersteu-
ning (zoals bovendien opgelegd is in het decreet uit 2012, Vlaams Parlement). 
Zo zijn er begeleidingsinitiatieven, digitale leeromgevingen en workshops om 
de academische lees- en schrijfvaardigheden – in het Nederlands en het Engels 
– te versterken (zie bijvoorbeeld het keuzevak Academic English aan Universiteit 
Gent of ‘Academische teksten lezen’ door het Instituut voor Taal en Communi-
catie van Universiteit Antwerpen). Dit soort ondersteuning is uiteraard nuttig, 
maar is door het vrijwillig karakter geen oplossing op lange termijn. Een groter 
aanbod aan geïntegreerde taalcursussen (bv. via een verplicht vak) en taalbege-
leidingsmaatregelingen zoals feedback op schrijfopdrachten in de opleidings-
onderdelen kan die extra ondersteuning bieden. 

Er is vooral nood aan een structureel beleid rond academische geletterdheid in 
het hoger onderwijs, waarin kerncompetenties voor zowel academisch Neder-
lands als Engels worden gedefinieerd. Voor het Nederlands werden in opdracht 
van de VLIR reeds talige startcompetenties voor het universitair onderwijs 
vastgelegd (VLIR Ad Hoc werkgroep Academisch Nederlands, 2016). De nood-
zakelijke set van academische competenties omvat naast taalvaardigheden ook 
academische zoek-, lees-, toepassings-, rekenvaardigheden enzovoort (White, 
2011). Daarbij is het handig dat opeenvolgende beheersingsniveaus (benchmarks) 
worden gedefinieerd (bijvoorbeeld met hulp van het Europees referentiekader 
voor talen) voor eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs, zodat men een 
traject kan uitzetten en opvolgen. Het maakt meteen expliciet welke voorken-
nis verwacht wordt van studenten die starten in het hoger onderwijs. Docenten 
krijgen hiermee ook informatie om hun ondersteuning aan te passen en kun-
nen eventueel verwijzen naar de structurele begeleidingsinitiatieven. De aca-
demische vaardigheden kunnen ze ook helpen ontwikkelen door bij de start 

Er is vooral nood aan een structureel beleid rond 
academische geletterdheid in het hoger onderwijs, 
waarin kerncompetenties voor zowel academisch 
Nederlands als Engels worden gedefinieerd.
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van een cursus aan te leren hoe het studiemateriaal opgebouwd is, bijvoorbeeld 
door studenten vertrouwd te maken met de structuur van typische teksten uit 
het veld (wetteksten, academische artikels ...). Uit empirisch onderzoek blijkt 
dat men meer onthoudt uit teksten in een vreemde taal wanneer men getraind 
is op de tekststructuur (Davis, Lange & Samuels, 1988).

Reken meer tijd voor het lezen, studeren of lesgeven in 
het Engels

Uit diverse studies blijkt dat taalverwerking moeilijker is in een niet-moeder-
taal en dat het uitvoeren van opdrachten daardoor meer tijd kost. Wanneer 
Vlaamse universiteitsstudenten bijvoorbeeld een volledige roman half in het 
Nederlands en half in het Engels lezen terwijl hun oogbeweging worden geme-
ten, zien we dat het leestempo 18 procent lager ligt in het Engels (Cop, Drieghe 
& Duyck, 2015). Ook voor korte, informatieve teksten wordt gerapporteerd dat 
lezen in de tweede taal trager verloopt (Chen & Donin, 1997; Donin, Graves 
& Goyette, 2004; Fraser, 2007; Dirix et al., in voorbereiding). Bovendien bleek 
uit onderzoek met docenten aan Universiteit Gent dat ze aangeven tijdsgebrek 
te ervaren wanneer ze in het Engels doceren, doordat alles minder soepel ver-
loopt (Van Mol & Valcke, 2017). Deense onderzoekers rapporteerden zelfs dat 
docenten 22 procent meer tijd nodig hadden om dezelfde inhoud in het Engels 
te presenteren in vergelijking met het Deens (Thøgersen & Airey, 2011) en ook 
de resultaten van een Oostenrijkse studie bevestigen dat docenten en studenten 
meer werkbelasting ervaren, zelfs wanneer ze voorstander zijn van het gebruik 
van Engels (Tatzl, 2011). Het gaat hier wel telkens om kleinschalige studies.

De resultaten van deze studies kunnen we vertalen naar een advies om meer tijd 
te voorzien voor Engelse leesopdrachten en studenten ook expliciet te wijzen 
op de extra studiebelasting. Docenten hebben er baat bij de leerdoelen extra 
in het oog te houden wanneer ze college geven in het Engels, aangezien mis-
schien niet alles aan bod kan komen zoals in de Nederlandstalige colleges. Op 
beleidsniveau kan de vraag gesteld worden of studiefiches voor vakken die in 
twee talen worden gedoceerd, geen rekening moeten houden met een verschil 
in studie-uren voor de student. 
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Voorzie academische woordenschatondersteuning

Een struikelblok in Engelstalige hoorcolleges of cursusmateriaal is dat er onbe-
kende woordenschat aan bod komt. Uit een gevalsstudie aan Arteveldehoge-
school (Kremer & Valcke, in voorbereiding), gebaseerd op ervaringen van een 
groep Erasmusstudenten in een Engelstalig business management programma, 
bleek dat de grote meerderheid (29/30) tijdens de hoorcolleges nieuwe woorden 
online opzoekt. Bovendien waren bepaalde studenten gefrustreerd wanneer de 
docent naar het Nederlands vertaalt, terwijl zij die taal niet machtig zijn. Hier 
kunnen docenten rekening mee houden in internationale groepen.

Zorgt nieuwe woordenschat dan voor begripsproblemen? De onderzoekslitera-
tuur rapporteert dat 98 procent van de woorden in een tekst gekend moet zijn 
om die tekst zonder ondersteuning goed te kunnen begrijpen (Nation, 2006;  
Hu & Nation, 2000). We kunnen ervan uitgaan dat het niveau van taalbeheer-
sing in het Engels hiervoor niet zal volstaan; zeker niet omdat in academische 
teksten jargon wordt gebruikt. We noemen dit jargon ‘academische’ woor-
denschat (Nation, 2013): woorden die niet specifiek zijn aan één vakgebied  
(bv. biologie) maar wel ongeveer 9 procent uitmaken van academische teksten 
(bv. ‘comprise’). Deze woorden komen weinig voor in niet-academisch Engels en 
taalonderwijs. 

In empirisch onderzoek vergeleek men hoeveel studenten onthielden van 
nieuwe domeinspecifieke vakterminologie die in een tekst verklaard werd, 
zoals gebruikelijk in handboeken. Doordat de woorden in de verklaringen 
onvoldoende gekend waren, was de kennis van de nieuwe, domeinspecifieke 
vaktermen slechter in de niet-moedertaal: studenten konden minder woorden 
onthouden en de woorden die ze onthielden, konden ze ook maar gedeeltelijk 
definiëren (Gablasova, 2014, 2015).

Het lijkt dus noodzakelijk om woordenschatondersteuning aan te bieden en dit 
specifiek voor andere woorden dan de domeinspecifieke vakterminologie. Dit 
gebeurt het best op een geïntegreerde manier en wordt best ook herhaald tijdens 
het verwerken van de nieuwe teksten. In een experiment aan Universiteit Gent 
studeerden eerstejaarsstudenten Pedagogische Wetenschappen op voorhand 
een woordenlijst met academische woordenschat in. Dat had een negatief effect 
op het leren van de daaropvolgende tekst. Wanneer de woordenschat werd 
verklaard aan de hand van korte definities – geïntegreerd in de wetenschappe-
lijke tekst zelf – leverde dat op langere termijn wel leerwinst op (De Bruyne,  
Bourgonjon, Kremer & Valcke in voorbereiding). 
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Enerzijds kan men dus op beleidsniveau focussen op het ontwikkelen van de 
algemene academische woordenschat (en bijvoorbeeld niet enkel op tekststruc-
tuur), anderzijds kan een docent ook proberen actief aan de slag te gaan met 
typisch academische woordenschat tijdens hoorcolleges. Dat laatste kan door 
extra te parafraseren, te herhalen, en vragen te stellen met actief gebruik van de 
desbetreffende woorden. Docenten kunnen hierbij ondersteund worden met 
behulp van professionaliseringstrainingen of richtlijnen van het centrale taal-
beleid van hun instelling.

Wees je bewust van hoe je studenten test: welk 
examentype en welke examentaal zijn zinvol? 

Wat gebeurt er op cognitief vlak met de informatie die studenten verwerken 
in een tweede taal? Wordt die informatie anders opgeslagen? Lijden examen-
prestaties hieronder? Om die vragen te beantwoorden, voerden we een reeks 
experimenten uit aan Universiteit Gent, waarin studenten korte, informa-
tieve teksten instudeerden binnen een tijdslimiet. Bij een test bestaande uit  
waar/niet waar-vragen, presteerden ze even goed in het Engels als in het Neder-
lands; zelfs na een week of een maand (Vander Beken & Brysbaert, ter perse; 
Vander Beken, Woumans & Brysbaert, ter perse). Maar wanneer hen gevraagd 
werd op te schrijven wat ze zich herinnerden, zakte de score aanzienlijk in 
het Engels (Vander Beken et al., ter perse). Ofwel verwerkten ze de informatie 
oppervlakkiger en lukte het om ze passief te herkennen, ofwel was het te moei-
lijk om een eigen tekst te produceren in het Engels. Daarom werd onderzocht 
hoe hun geheugen reageert in andere contexten: bij het gebruik van open vra-
gen, meerkeuzevragen en in situaties waarin ze in het Nederlands vragen beant-
woorden over een Engelstalige tekst. 

Wat blijkt? De score is in elk geval nooit hoger wanneer er voor de tekst  
en/of de test Engels werd gebruikt. In de meeste gevallen zakt de score (soms 
significant, soms niet), en hoe moeilijker de taak, hoe groter de daling in de score  
(Vander Beken, 2018). De resultaten suggereren bovendien dat het verschil deels 
te wijten is aan productiemoeilijkheden: hoe meer er verwacht wordt om neer 
te schrijven in het Engels en hoe minder aanknopingspunten er zijn, hoe groter 
de daling. Toch zien we ook bij andere taken, zoals meerkeuzetests, soms een 
daling. Bovendien spelen de taalvaardigheid en het studiedomein van de stu-
denten een rol. In een Franse studie vond men bijvoorbeeld geen taaleffect voor 
studenten in computer sciences, waar het Engels schering en inslag is, in tegen-
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stelling tot rechtenstudenten, bij wie wel een effect werd geobserveerd (Rous-
sel, Joulia, Tricot & Sweller, 2017).

Hoewel de resultaten helder lijken – hoe moeilijker de taak, hoe meer het 
gebruik van Engels als instructietaal een ‘risico’ oplevert – is er toch enige 
nuance nodig. De grote verschillen tussen types vragen, kan men op twee 
manieren benaderen: men zou kunnen kiezen voor vraagtypes waarin geen 
verschil tussen talen wordt gevonden (waar/niet waar-tests); dit vermijdt het 
nadeel voor studenten. Maar men kan ook beargumenteren dat dit soort vra-
gen hun kennis overschat (Gablasova, 2014). Men meet namelijk eerder passieve 
kennis, terwijl de studenten die kennis misschien niet actief kunnen reprodu-
ceren en toepassen.

Een voor de hand liggende oplossing is de keuze te laten afhangen van hoe de 
student in het professionele veld deze kennis zal moeten toepassen of welk type 
kennis van de student wordt verwacht. Dit soort advies werd al eerder gefor-
muleerd in een rapport van de KNAW (2017). Is het belangrijk dat de student 
details kan puren uit Engelstalige teksten? Dan is een Engelstalige waar/niet 
waar-test het meest geschikt. Moet de student straks eerder zelfstandig aan de 
slag met informatie en daarbij een redenering opbouwen? Dan ligt de keuze 
voor een essay-examen meer voor de hand. Past men dit soort examens toe in 
een context waar in het Engels les wordt gegeven, dan kan dit dus een nega-
tief effect hebben. Men kan dan overwegen om toch in de moedertaal te testen. 
Op die manier wordt het nadeel omzeild. De keuze voor een testtype maakt 
men ook best expliciet naar de studenten, zodat ze hun studiemethode kunnen 
aanpassen. Daarnaast is het handig om voorbeeldtests te voorzien, waardoor 
studenten het ophalen van relevante informatie in een bepaalde taal oefenen  
(Roediger & Butler, 2011; Vander Beken & Brysbaert, ter perse). Dit versterkt 
ook de beschikbare kennis (nog meer dan gewoon de kennis te studeren, zo 
blijkt; Roediger & Karpicke, 2006) en confronteert studenten sneller met wat ze 
nog niet weten. Onderzoek toont namelijk aan dat mensen overschatten hoe-
veel ze werkelijk begrijpen en onthouden van een tekst, ook in een vreemde taal 
(Appel & Lantolf, 1994). 

Conclusie 

Onderzoeksresultaten wijzen erop dat het gebruik van Engels extra uitdagin-
gen inhoudt, maar dat de nadelen over het algemeen meevallen. Engels hoeft 
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niet per definitie een probleem te zijn, zolang er voldoende aandacht wordt 
besteed aan didactiek, aan de manier waarop de taal wordt gebruikt en aan 
ondersteuning van studenten. Struikelblokken zoals beperkte geletterdheid, 
academische woordenschat en taalvaardigheid kan men opvangen met training. 
Daarnaast spelen ook de voorziene tijd en de examenvorm een belangrijke rol. 
Met deze aanbevelingen in het achterhoofd kunnen er al een aantal problemen 
vermeden worden. 

Meer info

Voor meer informatie kan u terecht op www.lemma.ugent.be. 

Eindnoten
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