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HOORCOLLEGES VOLGEN – 
MEER DAN ALLEEN NOTEREN … 

Pieterjan Bonne en Joke Vrijders werken als medewerker taalbeleid bij de dienst Studiead-
vies van Arteveldehogeschool. Pieterjan heeft interesse in de overgang naar hoger onderwijs en 
luistervaardigheid. Prof. dr. Jordi Casteleyn is verantwoordelijk voor Didactiek Nederlands, 
Didactiek Nederlands aan Anderstaligen en Talenbeleid bij Antwerp School of Education 
(Universiteit Antwerpen).

Deze uitgave van het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning Hoger Onderwijs 
bewijst dat het hoger onderwijs doorspekt is met taalbeleidsinitiatieven, maar 
toch zijn er slechts weinig initiatieven op luistervaardigheid gericht. Nochtans 
moeten studenten, zeker aan de start van hun onderwijsloopbaan in het hoger 
onderwijs, meer luisteren dan spreken of schrijven. Hoorcolleges vormen vaak 
de meerderheid van de lessen. Onderzoek bij anderstalige nieuwkomers wijst 
hierbij op de nood aan een hoger startbekwaamheidsniveau voor luisteren (C1) 
dan voor spreken en schrijven (B2) (Deygers, 2017). 

Een belangrijke reden voor de afwezigheid van initiatieven is de onzichtbaar-
heid van luisteren. De initiatieven die er wel zijn, richten zich op noteren, de 
productieve kant van luisteren. Naast het onzichtbare karakter is luisteren in 
het hoger onderwijs ook een individueel proces. Er is in hoorcolleges beperkte 
interactie met de docent en collega-studenten, waardoor (on)begrip moeilijk 
duidelijk wordt.

In 2014 had Arteveldehogeschool zich voor het eerst gericht op luistervaar-
digheid. Samen met het centrum voor volwassenenonderwijs Kisp en Howest 
leidde dit tot Ear Openers: materiaal rond noteren voor studenten en didactische 
tips voor het geven van een hoorcollege voor docenten (Bonne & Vrijders, 2015; 
Bonne & Kuggelijen, 2014). In 2016 nam de hogeschool samen met de Univer-
siteit Antwerpen de volgende stap en onderzochten ze het receptieve luister-
proces op het niveau van de student. Ze ontwikkelden een tool om de luister-
vaardigheid zélf (en dus niet alleen het noteren) te verbeteren door in te zetten 
op metacognitieve strategieën.
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De tool

De digitale tool van Arteveldehogeschool en Universiteit Antwerpen is ontwor-
pen om individueel, tijd- en plaatsonafhankelijk gebruikt te worden. Docenten 
kunnen de tool inzetten tijdens de start van het academiejaar ter ondersteuning 
van bijvoorbeeld een vak Academische Vaardigheden, maar studenten kunnen 
de tool ook op eigen initiatief gebruiken. 

De tool is opgebouwd uit zes sessies. Elke sessie traint metacognitieve strate-
gieën. De derde en vierde sessie hebben aanvullend aandacht voor woorden-
schatstrategieën, de laatste twee sessies voor noteervaardigheid (zie Figuur 1). 
De gebruiker kan de sessies willekeurig doorlopen, maar ze worden in deze 
volgorde aangeboden. 

Figuur 1  Opbouw van de sessies

Elke sessie neemt ongeveer dertig minuten in beslag en wordt individueel door 
een gebruiker doorlopen. Aan de hand van zeven pedagogische fases worden 
metacognitieve strategieën getraind (Vandergrift, 2014). In elk van deze fases 
moet de gebruiker een of meerdere metacognitieve strategieën aanwenden: 
voorspellen/plannen, aandacht selectief of gericht inzetten, monitoren, evalue-
ren en probleem oplossen. 
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Gebaseerd op de inleiding van een hoorcollege moet de gebruiker voorspellen 
waarover het vervolg van het hoorcollege zal gaan (fase 1). Nadien krijgt hij vier 
tot acht minuten van dat vervolg te zien. Dit fragment wordt drie keer herhaald. 
Na de eerste keer moet de gebruiker de initiële voorspellingen nagaan, verbe-
teren en aanvullen (fase 2). Daarna toetst de gebruiker dit af aan opnames van 
studenten (peers) die hetzelfde fragment zagen en op hun beurt vertellen wat 
volgens hen aan bod kwam en belangrijk was (fase 3). Elke keer gaat de gebrui-
ker op zoek naar elementen die de peers in de video hebben aangehaald, maar 
die hij heeft gemist of anders heeft begrepen. Hij moet dus onduidelijkheden 
ophelderen en extra kennis oppikken tijdens een tweede keer luisteren naar het 
fragment (fase 4). Nadien volgt een opname van een klasdiscussie waarbij de 
opgenomen peers hun bevindingen samenleggen om de kernboodschap van het 
fragment te reconstrueren. De gebruiker moet corrigeren en aanvullen (fase 5). 
Tijdens de derde en laatste keer krijgt de gebruiker een laatste kans om de finale 
details die hij had gemist op te pikken (fase 6). Tot slot is er een reflectie waarbij 
hij leerdoelen voor een volgend moment noteert (fase 7).

De aandacht voor woordenschatstrategieën en noteren (respectievelijk sessies 
3 en 4 en sessies 5 en 6) is ingevoegd na fase 3. Voor woordenschatstrategieën 
krijgt de gebruiker opnieuw opnames te zien waarin peers vertellen welke aca-
demische of vaktalige woorden uit het hoorcollege ze niet hebben begrepen 
en welke wel. Ze lichten ook de gebruikte strategie daarvoor toe. De gebruiker 
moet aanduiden welke strategieën hij heeft gebruikt en op welke woorden (die 
hij niet of mis heeft begrepen) hij extra zal letten in fase 4. Voor noteervaardig-
heid wordt de gebruiker blootgesteld aan verschillende notitievormen. Hij of 
zij moet kiezen welke de beste zijn, waarom en aan welke goede elementen de 
eigen notities beantwoorden (zie Figuur 2).

Docenten kunnen de tool inzetten tijdens de 
start van het academiejaar ter ondersteuning 
van bijvoorbeeld een vak Academische 
Vaardigheden, maar studenten kunnen de tool 
ook op eigen initiatief gebruiken.
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Figuur 2  Voorbeelden van vragen over noteervaardigheid

De ideeën achter de tool

De tool vertrekt vanuit het werk van Vandergrift (2014) rond luistervaardigheid 
in de tweedetaalverwervingsdidactiek, aangezien er slechts weinig onderzoek 
over dit thema binnen moedertaalonderwijs voorhanden is. De principes uit 
tweedetaalverwervingsdidactiek kunnen immers relevant zijn voor de verwer-
ving van academisch Nederlands. Eerst en vooral zijn de leerprocessen die aan 
de basis liggen van eerste- en tweedetaalverwerving grotendeels dezelfde (Van 
den Branden, 2010b). Daarnaast komen aspecten van tweede taal terug in acade-
misch Nederlands. Er is onder meer sprake van een eigen register, eigen genres 
en een eigen woordenschat. Ten derde kan de taalvaardigheid van moedertaal-
sprekers in twee types verdeeld worden: basic language cognition (BLC), de taal-
cognitie die alle moedertaalsprekers met elkaar gemeen hebben, en higher lan-
guage cognition (HLC), de specifieke taalcognitie die in een specifieke context 
wordt verworven (Hulstijn, 2015). Op deze manier is academisch taalgebruik 
een HLC, die niet door alle moedertaalsprekers gedeeld wordt, en waarvoor 
men voor onbekende woordenschat (bijvoorbeeld vakjargon en academische 
woordenschat) teruggrijpt naar de ‘moedertaal’, in casu niet-academisch Neder-
lands, om alles te begrijpen. 

De pedagogische fases leiden de studenten door de metacognitieve processen 
en strategieën die belangrijk zijn voor luisteren (Vandergrift & Tafaghodtari, 
2010). Gebruikers voorspellen de inhoud die ze in het fragment verwachten, en 
plannen wat ze zullen horen. Ze wegen af of hun initiële hypotheses correct 
waren, sturen bij en luisteren gericht naar wat ze gemist hebben. Ze formuleren 
hun kennis, breiden die uit en stellen onduidelijkheden vast. 
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Fases 3 en 5 steunen op interactie onder deelnemers (Vandergrift, 2014). Om 
de tool individueel mogelijk te maken, zijn deze fases aangepast volgens de 
principes van observerend leren of modeling (Heeren, 2015), een techniek die 
haar sporen al heeft verdiend bij schrijven (Rijlaarsdam & Braaksma, 2004). Het 
observerende karakter van de opdracht steunt op reflectie van de gebruiker. De 
reflectie versterkt het metacognitieve karakter van de tool (Graham & Harris, 
zoals geciteerd in Braaksma 2002). 

Gebruik en evaluatie van de tool

In het academiejaar 2016-2017 werd aan Arteveldehogeschool een onderzoek 
bij studenten (n=549) uitgevoerd rond luistervaardigheid, metacognitieve stra-
tegieën en self-efficacy van luistervaardigheid. De betrouwbaarheid van de luis-
tervaardigheidstest was gematigd (Cronbach’s alfa = ,48), terwijl deze van de 
vragenlijsten metacognitie (,78) aanvaardbaar en die van self-efficacy (,89) goed 
waren. De resultaten werden aangevuld met de examenresultaten van de hoor-
collegevakken in het eerste semester. 

Op basis van de scores van de testen van metacognitie en self-efficacy en de leer-
resultaten werden in het begin van het tweede semester 158 studenten gese-
lecteerd. Deze groep bevond zich in het derde kwartiel van metacognitieve 
strategieën, self-efficacy of de examenresultaten. Minder dan de helft van de 
uitgenodigde studenten schreef zich in op de tool (n=73) en slecht 63 studen-
ten startten met de tool. 33 studenten doorliepen vijf of alle zes sessies (5 n=18,  
6 n=15).

Op het einde van het academiejaar werden alle deelnemers uit het eerste semes-
ter terug uitgenodigd voor een herafname van de testen metacognitieve strate-
gieën en self-efficacy van luistervaardigheid (n=293). Er waren geen significante 
verschillen bij de self-efficacy-test, noch tussen testmomenten, noch tussen con-
dities. Bij de test over metacognitieve strategieën was een significante daling bij 
de controleconditie, terwijl dit resultaat bij studenten die minstens vijf sessies 
van de tool doorliepen afwezig was (F(1,260)=4,18, p<,05, R Squared=0,16). Het 
gaat hier wel over een minimaal effect en een kleine daling in absolute cijfers 
(test moment 1: M=3,87, SD=,47; test moment 2: M=3,73, SD=,46). Ook deden 
niet alle studenten mee aan de laatste meting, waardoor een mogelijke bias 
gecreëerd is. Daarnaast kon de selectie van deelnemers aan de experimentele 
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conditie scherper, waardoor het significante verschil niet eenduidig verklaard 
kan worden. 

Naast deze kwantitatieve resultaten valt het op dat veel studenten de tool niet 
volledig afwerkten. Er werd aan de deelnemers gevraagd om gedurende zes 
weken 30 minuten per week in de tool te investeren en ze kregen ook wekelijks 
een gepersonaliseerde herinnering. Het motiverende karakter van de tool kan 
afgezwakt zijn doordat de tool met een breed aanbod van inhouden in de hoor-
colleges werkte. Sommige thema’s lagen daardoor waarschijnlijk buiten het 
interesseveld (en de studiekeuze) van de gebruikers. Eveneens speelt de timing, 
namelijk het tweede semester, een rol. Sommige geselecteerde deelnemers had-
den hun studie stopgezet, anderen zagen misschien het nut niet meer in van 
deze tool omdat ze al waren ingestroomd of het tweede semester al hadden aan-
gevat. Er is geen bevraging gebeurd over de redenen voor het afhaken van stu-
denten. 

Besluit 

Drie belangrijke inzichten komen in deze bijdrage naar voren. Eerst en vooral 
verdient luisteren meer aandacht. Naast de aandacht voor noteren (studenten) 
en didactiek (docenten), is ook aandacht voor metacognitieve strategieën aan te 
raden. Ten tweede heeft de pilootstudie getoond dat er potentieel zit in didac-
tiek en (digitale) tools om metacognitieve strategieën te trainen die van belang 
zijn voor luistervaardigheid. Tot slot blijft opvolging en begeleiding van studen-
ten bij het gebruik van een digitale tool noodzakelijk om de grote uitval tegen 
te gaan. 
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