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DE PLAATS VAN TAAL 
IN HET STUDIEKEUZEPROCES: 
DE COLUMBUS-TOOL

Jordi Heeren is docent academische vaardigheden aan KU Leuven en ontwikkelde als pro-
jectmedewerker een deel van de taalcomponent in de Columbus-tool. Hij schreef deze bijdrage 
samen met de Columbus-expertengroep: Elisabeth Roels, Lien Demulder, Marlies Lacante, 
Lieve De Wachter, Wouter Duyck, Vincent Donche, Jonas Willems en Sofie Vispoel. 

Wat is ‘Columbus’?

Een goede studiekeuze maken is erg belangrijk bij de stap naar het hoger onder-
wijs. Om het studiekeuzeproces te versterken, werd in uitvoering van het 
Vlaamse regeerakkoord van 2014 het Columbusplatform ontwikkeld. Colum-
bus is een exploratie-instrument om leerlingen een spiegel voor te houden. 
Sinds 2016-2017 kunnen alle Vlaamse laatstejaarsleerlingen1 Columbus afleg-
gen via https://columbus.onderwijskiezer.be. Een leerling krijgt in totaal vier 
modules voorgeschoteld, die staan voor punten op een bepaald traject: check-
points op de Columbusroute (zie Figuur 1).

De route staat symbool voor het studiekeuzeproces. Dat proces is iteratief: het 
is geen proces dat je eenmaal doorloopt of waarin je een vaste route volgt. De 
plaats vanwaar de leerling vertrekt en waarnaar hij steeds naar terugkeert, is het 
‘Basecamp’. Daar moet de leerling zichzelf scoren op verschillende stellingen 
of uitspraken over zijn studiekeuzeproces, bijvoorbeeld: “Ik heb brochures of 
websites van verschillende studierichtingen bekeken.” In dit checkpoint polsen 
we in welke mate de leerling zich ervan bewust is dat hij een studiekeuze moet 
maken, of hij stilstaat bij zijn eigen vaardigheden, of hij al algemene en/of meer 
specifieke informatie over het hoger onderwijs heeft opgezocht, hoe dicht hij 
staat bij een beslissing en hoe sterk hij gebonden is aan die keuze. 

Taalbeleid en taalondersteuning.indd   227 30/04/19   12:26



Taalbeleid en taalondersteuning: wat werkt?228

Figuur 1  De Columbusroute

Een eerste checkpoint op de route is ‘Wie ben ik?’. Daar beoordeelt een leerling 
zichzelf op uitspraken over zijn zelfbeeld, motivatie en verschillende studie-
vaardigheden rond verwerken en organiseren, bijvoorbeeld:

• Ik ben erg paniekerig als ik een belangrijke toets heb.
• Ik studeer alleen dingen die ik graag doe.
• Als ik zou moeten studeren, stel ik dat studeren te vaak uit.
• Ik breng feiten in verband met de grote lijn van de leerstof.

Een tweede checkpoint ‘Wat wil ik?’ peilt naar de interesses van de leerling over 
professionele activiteiten en beroepen. 

Een derde checkpoint ‘Wat kan ik?’ wil een aantal generieke cognitieve vaar-
digheden in kaart brengen zoals wiskunde en redeneervermogen. Van meet af 
aan was het duidelijk dat dit checkpoint ook een taalcomponent zou bevatten. 
Nationale en internationale studies tonen immers aan dat taalvaardigheid een 
noodzakelijke voorwaarde is voor studiesucces (De Wachter, Heeren, Marx & 
Hughe, 2013; Elder, Bright & Bennet, 2007; Heeren, Speelman & De Wachter, 
ter perse; Van Dyk, 2015). Dit artikel zal ingaan op de component taalvaardig-
heid en de resultaten die uit de eerste analyses naar voren komen.

Taalbeleid en taalondersteuning.indd   228 30/04/19   12:26



229De plaats van de taal in het studiekeuzeproces: de Columbus-tool

Welke taaltests zitten er in ‘Columbus’?

Columbus bevraagt de taalvaardigheid van leerlingen met twee testen. Er is 
een test ‘talige strategieën’, die kennis en strategieën rond leesvaardigheid meet 
en toetst hoe leerlingen omgaan met nieuwe woordenschat. Daarnaast bevat 
Columbus de ‘LexTALE’-woordenschattest die een schatting van de woor-
denschatomvang van een leerling weergeeft. Leerlingen moeten namelijk een 
zekere woordenschatomvang hebben als ze een studie in het hoger onderwijs 
aanvatten, net als de vaardigheid om efficiënt door teksten te gaan en informa-
tie te verwerken (Berckmoes & Rombouts, 2009a). 

Test talige strategieën

De eerste van de twee taaltoetsen in Columbus, de test taalstrategieën, bevraagt 
enkele cruciale talige strategieën die nodig zijn voor het hoger onderwijs, met 
name lees- en woordenschatstrategieën. Dat lezen, en daarmee samenhan-
gend ook woordenschat, een belangrijke vaardigheid is, ook voor moedertaal-
studenten, blijkt uit behoefteanalyses zowel in professionele als academische 
bachelors (Berckmoes & Rombouts, 2009a; Van Houtven, Peters & Van den 
Branden, 2012). Bij dat lezen is het individueel verwerken van grote hoeveel-
heden informatie onder een duidelijke vorm van tijdsdruk een belangrijk strui-
kelpunt. Die tijdsdruk proberen we te simuleren in de taalstrategieëntest door 
de leerlingen het relatief klein aantal vragen binnen een gegeven tijd te laten 
oplossen. De bedoeling is dat leerlingen hun leesstrategieën moeten inzet-
ten om de vragen binnen de gegeven tijd op te lossen. De behoefteanalyse van 
Berckmoes en Rombouts (2009a) toont onder meer aan dat docenten verwach-
ten dat studenten leesstrategieën aanspreken om door hun cursusmateriaal te 
raken. Daarnaast blijken een solide woordenschatbasis en de mogelijkheid om 
die verder uit te bouwen onmisbaar voor de verdere studies.

De test bestaat uit 14 items die moeten worden afgelegd binnen een tijdspanne 
van maximum 15 minuten. De items kunnen worden ingedeeld in enerzijds lees-
strategieën en anderzijds woordenschatvragen, waarvan onderzoek aantoont 
dat ze nauw samenhangen met leesvaardigheid (Alderson, 2000; Grabe, 2004). 
De moeilijkheid van de woorden werd bepaald aan de hand van frequentielijs-

Bij dat lezen is het individueel verwerken van grote 
hoeveelheden informatie onder een duidelijke vorm 
van tijdsdruk een belangrijk struikelpunt.
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ten. In de test moeten leerlingen woorden in contexten plaatsen, synoniemen 
van woorden in gegeven contexten aanduiden, de tekststructuur van complexe 
teksten achterhalen, de betekenis van complexe teksten aangeven en tekstdelen 
in de juiste volgorde slepen. Hieronder (Figuur 2) staan twee voorbeeldvragen. 

Voorbeeldvraag 1
Welke structuur herken je in deze tekst?

In België werd de Grote Depressie vooral voelbaar na de devaluatie van de 
Britse pond in 1931. Daardoor werden de Belgische producten relatief duur 
op de wereldmarkt, waardoor de export drastisch verminderde (gehalveerd 
tussen 1929 en 1933). Dat leidde tot een daling van de industriële productie, 
een stijgende werkloosheid en een daling van de binnenlandse vraag. De 
Belgische regering volgde in haar crisisbestrijding in grote mate het Franse 
voorbeeld: ze hield lang vast aan de gouden standaard en voerde een defla-
tiepolitiek die bespaarde op de productiekosten, vooral op de lonen. Het 
effect was gering, doordat de prijs van Belgische producten trager daalde 
dan die van de concurrerende landen. De export had trouwens ook nog af te 
rekenen met het protectionisme van het buitenland. De crisis hield dus aan.

• tegenstelling 
• oorzaak – gevolg
• opsomming
• proces

Voorbeeldvraag 2
Wat is de correcte betekenis (synoniem) van het woord in het vet? Let op de 
context!

We geven ook de correlatie weer tussen politiek vertrouwen en de ver-
wachte financiële situatie van het gezin.

• duidelijke onderlinge samenhang  
• verandering van samenhang in de tijd
• verhouding tussen de delen verandert
• behorend tot dezelfde familie

Figuur 2 Voorbeeldvragen test talige strategieën

Eerder onderzoek naar een langere en meer academische variant van deze 
screening die universiteitsstudenten aan het begin van het academiejaar afleg-
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gen, toont aan dat de resultaten op deze test in de faculteiten Letteren, Sociale 
Wetenschappen, Wetenschappen en Rechten samenhangen met het gemid-
delde examenresultaat na het eerste semester (De Wachter, Heeren, Marx & 
Huyghe, 2013). Interessant daarbij is dat de test niet zozeer een voorspeller is 
van studiesucces, maar wel een duidelijke risicodoelgroep kan aanduiden. Stu-
denten die onder een bepaalde grens scoren, hebben een hoger risico om laag te 
scoren op de examens, maar omgekeerd gaat de relatie niet op: wie hoog scoort 
op de taaltest heeft geen garantie op slagen (De Wachter, Heeren, Marx &  
Huyghe, 2013). Dat is logisch aangezien studiesucces een complexe variabele is 
die bepaald wordt door meerdere factoren, niet louter taalvaardigheid (Davies, 
2007). De door de test gemeten strategische vaardigheden zijn niet enkel bij 
universiteitsstudenten belangrijk, de hogeschool Rotterdam zet sinds 2015 een 
vergelijkbare strategische taalvaardigheidscreening in, waarbij dezelfde relatie 
met studieresultaten gevonden wordt (Linthorst, 2017). 

Test LexTALE

De tweede taalvaardigheidsmaat in Columbus is de LexTALE-test, ontwikkeld 
door Lemhöfer en Broersma (2012). Deze test legt zestig letterreeksen voor aan 
de leerlingen, waarvan veertig een bestaand Nederlands woord en twintig com-
binaties geen bestaand woord (non-woord) vormen. De leerling duidt dan bij 
elke reeks letters aan of de lettercombinatie een bestaand of een non-woord 
vormt (zie Figuur 3). Lemhöfer en Broersma (2012) tonen aan dat deze test, oor-
spronkelijk ontwikkeld om de woordenschatomvang van een tweede taal te tes-
ten, heel praktisch inzetbaar is en een redelijk goed beeld vormt van de woor-
denschatomvang van tweedetaalleerders. Fonteyne, De Fruyt en Duyck (2014) 
tonen aan dat deze test ook kan worden ingezet aan de start van het hoger 
onderwijs om de woordenschatomvang van eerstejaarsgeneratiestudenten te 
meten. Zij vonden bijvoorbeeld dat LeXTALE een significante bijdrage levert 
in de voorspelling van slaagkansen aan de  faculteit Psychologische en Pedago- 
gische Wetenschappen  (Fonteyne, De Fruyt & Duyck, 2014). 

Is deze letterreeks een bestaand woord?

• Conditioneren (Ja/Nee)

Figuur 3  Voorbeeldvraag LexTALE
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Beide testen zijn empirisch onderbouwd en hebben een duidelijke relatie met 
studiesucces (zie ook het artikel van De Moor & Colpaert in deze bundel), maar 
een kanttekening moet wel gemaakt worden met betrekking tot het taalgebruik 
in het hoger onderwijs. De taaltesten zijn praktisch afneembare instrumenten 
die slechts een beperkt deel van het hele taaldomein van het hoger onderwijs 
weerspiegelen. Naast lezen en woordenschat moeten leerlingen luisteren naar 
hoorcolleges; notities nemen van gesproken/geschreven/geprojecteerde info; 
teksten niet enkel lezen, maar ook dieper verwerken en studeren, daarnaast 
moeten ze werkstukken en antwoorden op examenvragen schrijven. De taal-
testen in Columbus moeten dus beschouwd worden als een peiling naar enkele 
cruciale vaardigheden die samenhangen met studiesucces, maar zeker niet als 
een reflectie van het volledige academisch taaldomein. Na de test wordt de leer-
lingen aangeraden om niet enkel genoeg te lezen, maar ook om bijvoorbeeld 
eens enkele colleges online op te zoeken of ze te volgen tijdens de open les-
week. Zo krijgen ze namelijk een goed beeld van de taalvereisten in het hoger 
onderwijs. 

Wat zijn de eerste bevindingen?

Test talige strategieën

Tijdens de eerste grootschalige afname in schooljaar 2016-2017 legden bijna 12 
000 laatstejaarsleerlingen de talige strategieëntest af. De gemiddelde score was 
51,13 procent, de mediaan lag op 50 procent. In deze fase werden ook itemana-
lyses uitgevoerd en keken we na of de tijdslimiet van 15 minuten geldig was. 
De gegevens van de volgende jaren zullen verder moeten worden geanalyseerd 
om na te gaan of de tijdslimiet behouden moet blijven dan wel aangepast dient 
te worden. De vragen werden vervolgens geanalyseerd op moeilijkheid en bij 
de release van een nieuwe versie in november 2017 werden ze van gemakke-
lijk naar moeilijk geplaatst, opdat iedereen binnen de gegeven tijdspanne zoveel 
mogelijk items correct zou kunnen oplossen. Eén vraag werd vervangen omdat 
ze te gemakkelijk was. 

De taaltesten in Columbus moeten dus beschouwd 
worden als een peiling naar enkele cruciale vaardigheden 
die samenhangen met studiesucces, maar zeker niet als 
een reflectie van het volledige academisch taaldomein. 
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De leerlingen krijgen sinds februari 2018 uitgebreidere feedback waarin ze 
enerzijds worden vergeleken met de hele groep leerlingen en anderzijds met 
enkel de leerlingen uit hun eigen onderwijsvorm, namelijk algemeen secundair 
onderwijs (aso), beroepssecundair onderwijs (bso), kunst secundair onderwijs 
(kso) of technisch secundair onderwijs (tso).. 

Test LexTALE

Tijdens de afname in 2016-2017 legden iets meer dan 11 000 leerlingen de Lex-
TALE-woordenschattest af. De mediaan van de testafnametijd lag op 4 minuten 
en 75 procent van de leerlingen werkte de test af in minder dan 5 minuten. Dit 
benadert de 3,5 minuten die de auteurs van LexTALE geven als schatting van de 
testduur.

Bij een eerste analyse van de resultaten was de gemiddelde score 85 procent, de 
mediaan lag 1,18 procent hoger dan het gemiddelde. Bij analyse van de items 
leken minstens 2 items te moeilijk, en een aantal items werd door bijna alle 
leerlingen (99 procent) juist beantwoord, waaruit je zou kunnen afleiden dat 
deze items te gemakkelijk zijn. Er werd echter voor gekozen om de originele, 
gevalideerde test in zijn geheel verder af te nemen tot analyses in het kader van 
studieresultaten in het hoger onderwijs zijn gebeurd. De koppeling met data uit 
hoger onderwijs verloopt op dezelfde manier als voor de test talige strategieën.
Ook bij deze test krijgen leerlingen sinds februari 2018 in de feedback hun score 
te zien, net als de vergelijking van hun score met scores van leerlingen uit hun 
eigen onderwijsvorm en de positionering van hun score ten opzichte van de dis-
tributie van scores van leerlingen uit alle onderwijsvormen samen.

Wat is de conclusie en hoe gaat het verder?

Van beide taaltesten weten we dat ze samenhangen met studiesuc-
ces, maar dat ze niet als een ‘voorspeller’ in de strikte zin van het woord 
kunnen worden gezien (De Wachter, Heeren, Marx & Huyghe, 2013;  
Fonteyne, De Fruyt & Duyck, 2014; Heeren, Speelman & De Wachter, ter perse). 
Dat is belangrijk in het licht van de doelstelling die Columbus vooropstelt. Die 
is namelijk niet het voorspellen van studiesucces, maar leerlingen een weten-
schappelijk onderbouwde spiegel voorhouden en hen waarschuwen als ze een 
hoger risico lopen om niet te slagen. En dat doen beide testen. Onderzoek toont 
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immers aan dat de gemeten leesvaardigheid en woordenschatkennis noodzake-
lijk zijn in hogere studies. 

In welke mate de testen afzonderlijk en gecombineerd voor verschillende rich-
tingen een risicogroep kunnen bepalen, moet nog worden aangetoond. Interna-
tionaal onderzoek geeft bijvoorbeeld aan dat de taalvereisten in sommige stu-
dierichtingen groter zijn dan in andere en dat taaltesten meer waarde hebben 
in de taalrijkere opleidingen (Elder, Bright & Bennet, 2007). Verder onderzoek 
naar de voorspellende waarde van de talige testen afhankelijk van de studie-
richting die de student verkiest, is daarom nodig. De waarde van de testen zal 
getoetst moeten worden aan de verschillende achtergrondprofielen van de leer-
lingen, met specifieke aandacht voor meertalige leerlingen. De combinatie van 
de talige factoren met de andere cognitieve en niet-cognitieve maten is bijge-
volg ook aan de orde. Iemand kan bijvoorbeeld hoog scoren op taalvaardigheid, 
maar een zeer lage motivatie of een sterk afwijkend interesseprofiel hebben, 
waardoor het waarschijnlijk moeilijk wordt om goede resultaten te behalen. 
Columbus biedt alvast een schat aan data om de relatie tussen al deze variabelen 
en studiesucces in kaart te brengen.

Bijkomend is het niet onbelangrijk dat de lees- en woordenschatvaardigheden 
die bevraagd worden in Columbus remedieerbaar zijn. Leerlingen krijgen na 
afname tips over hoe ze de bevraagde vaardigheden kunnen bijwerken, met de 
boodschap dat de test slechts een momentopname is. Daarnaast worden ze aan-
gemoedigd om hun andere vaardigheden zoals schrijven en luisteren verder aan 
te scherpen.

Eindnoten

1. De modules ‘Basecamp’, ‘Wie ben ik’ en ‘Wat wil ik’ zijn ook beschikbaar voor voor-

laatstejaarsleerlingen. 

Leerlingen krijgen na afname tips over hoe ze de 
bevraagde vaardigheden kunnen bijwerken, met de 
boodschap dat de test slechts een momentopname is.
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