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TAALVOORWAARDEN BIJ HET 
TOELATINGSBELEID ONDER DE LOEP
Bart Deygers werkt als postdoctoraal FWO-onderzoeker bij het Centrum voor Taal en 
Onderwijs aan KU Leuven. Zijn doctoraat over talige toelatingsvoorwaarden voor internatio-
nale studenten aan Vlaamse universiteiten werd bekroond met de J. Ross TOEFL Dissertation 
Award.

In deze tekst overlopen we de belangrijkste resultaten van een longitudinaal 
onderzoeksproject aan de vijf Vlaamse universiteiten waaraan tientallen pro-
fessoren en honderden studenten deelnamen. Het doel was om enkele gangbare 
aannames over het toelatingsbeleid voor anderstalige studenten van naderbij 
te bestuderen en te bepalen waarop die aannames gebaseerd waren en in welke 
mate ze empirisch onderbouwd zijn. Eerst komt het toelatingsbeleid in Vlaan-
deren aan bod, gevolgd door de resultaten die uit het onderzoek naar voren 
kwamen en de daaruit volgende implicaties voor de praktijk.

Het Vlaamse beleid

In vergelijking met Nederland is het gebruik van het Nederlands aan Vlaamse 
universiteiten strak gereguleerd. Er zijn strikte taalquota vastgelegd, waardoor 
een internationale student die in Vlaanderen wil studeren zo goed als zeker 
les zal krijgen in het Nederlands. Om ervoor te zorgen dat die studenten taal-
vaardig genoeg zijn, zijn er ook taalvoorwaarden voor inschrijving. Net zoals in 
Nederland en in heel wat andere Europese landen is het B2-niveau de belang-
rijkste taalvoorwaarde. Dat niveau impliceert dat studenten in staat moeten 
zijn om de essentie van een complexe tekst te begrijpen, dat ze vloeiend kunnen 
interageren met moedertaalsprekers en dat ze een duidelijke argumentatie kun-
nen opbouwen (Council of Europe, 2008).

Universiteiten verschillen wel eens in welke bewijzen van B2-taalvaardigheid 
ze aanvaarden, maar in de praktijk komt het meestal neer op een certificaat van 
een taaltoets of een taalopleiding. Aan alle Vlaamse universiteiten worden cer-
tificaten van twee B2-toetsen aanvaard: de ITNA (Interuniversitaire Taaltoets 
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Nederlands voor Anderstaligen) of STRT (Educatief Startbekwaam). Deze toet-
sen hebben een behoorlijk verschillende aanpak, maar ze werden allebei gere-
lateerd aan het B2-niveau en ze kregen allebei het ALTE Q-Mark. Dat is een 
kwaliteitskeurmerk dat de Association of Language Testers in Europe aflevert na 
een succesvolle audit. Een ander bewijsstuk van B2-taalvaardigheid dat aan elke 
Vlaamse universiteit aanvaard wordt, is een getuigschrift van minstens één suc-
cesvol afgerond studiejaar in het Nederlandstalig secundair of hoger onderwijs.

Het beleid onder de loep: onderzoeksresultaten

Het doel van het universitaire toelatingsbeleid is om mensen te selecteren die 
voldoende taalvaardig zijn om deel te nemen aan het hoger onderwijs. Dit toe-
latingsbeleid rust op enkele veronderstellingen, die echter niet steeds blijken 
te kloppen. De veronderstellingen worden in het volgende deel kort voorge-
steld en worden gekoppeld aan algemene conclusies, die de effectiviteit van het 
beleid enigszins in vraag stellen.

Conclusie 1: B2 is niet steeds voldoende

De niet-Nederlandstalige studenten uit dit onderzoek gaven aan moeilijkheden 
te hebben om een hoorcollege te volgen aan de universiteit. Ze hebben vooral 
problemen om het tempo en het accent van lesgevers en medestudenten te 
begrijpen. Met lezen en schrijven zijn de problemen die ze ervaren doorgaans 
minder groot, en spreken hoeven ze vaak niet te doen in het eerste jaar. De groe-
pen zijn te groot om regelmatig in interactie te treden en er is geen traditie van 
interactief onderwijs.

Dat B2-leerders problemen hebben om lessen op universitair niveau te volgen, 
werd eerder al geobserveerd in een Engelse context (Field, 2011) en werd nu ook 
bevestigd in Vlaanderen. Het is dus zeker niet zo dat B2-leerders automatisch in 
staat zijn om te voldoen aan alle taaleisen in een academische context.

Het doel van het universitaire toelatingsbeleid is om mensen 
te selecteren die voldoende taalvaardig zijn om deel te nemen 
aan het hoger onderwijs. Dit toelatingsbeleid rust op enkele 
veronderstellingen, die echter niet steeds blijken te kloppen.
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Conclusie 2: De realiteit van de les is niet steeds de realiteit van de 
toets

Het gevoerde onderzoek wees uit dat de belangrijkste taaltoetsen die toegang 
geven tot Vlaamse universiteiten niet steeds inzetten op de belangrijkste vaar-
digheden en soms ook aandacht geven aan vaardigheden die (nog) niet belang-
rijk zijn.

Volgens internationale studenten en Vlaamse docenten moeten studenten 
vooral twee vaardigheden bezitten bij het begin van hun universitaire studies: 
logisch argumenteren en lesnotities maken. Twee vaardigheden blijken onbe-
langrijk te zijn voor beginnende studenten in Vlaanderen: grafieken en tabel-
len beschrijven en mondelinge presentaties geven. ITNA blijkt wat minder in 
te zetten op de belangrijkste vaardigheden, terwijl STRT misschien wat te veel 
aandacht schenkt aan de minder belangrijke.

Conclusie 3: Mijn B2 is niet noodzakelijk jouw B2

Zowel STRT als ITNA zijn adequaat gelinkt aan het B2-niveau, maar toch krij-
gen dezelfde studenten niet steeds een vergelijkbaar resultaat. Ongeveer één op 
de vier kandidaten krijgt een ander zak/slaagoordeel op beide B2-toetsen.

Dat de equivalentie tussen STRT en ITNA niet zo hoog is, hoewel ze een ERK-
niveau delen, hoeft op zich niet te verbazen. ERK-niveaus zijn immers geen 
exacte maten, maar kunnen beter gezien worden als continua. Het is dus perfect 
mogelijk dat twee B2-toetsen een andere plek innemen op het B2-spectrum.

Conclusie 4: Een moedertaalspreker heeft niet altijd een B2

Wanneer Vlaamse studenten aan de start van het hoger onderwijs de schrifte-
lijke STRT-toets afleggen, haalt elf procent het B2-niveau niet. Vlaamse studen-
ten scoren natuurlijk wel hoger dan internationale studenten, maar doen het 
enkel significant beter op woordenschat en grammatica. De resultaten van dit 
onderzoek bevestigen eerdere resultaten. We mogen dus zeker niet veronder-
stellen dat moedertaalsprekers automatisch het taalniveau hebben dat we van 
internationale studenten verwachten (Hulstijn, 2015).

We mogen dus zeker niet veronderstellen dat 
moedertaalsprekers automatisch het taalniveau hebben 
dat we van internationale studenten verwachten.
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Conclusie 5: Les volgen in het Nederlands, zorgt niet noodzakelijk 
voor beter Nederlands

Er is geen bewijs dat internationale studenten beter worden in geschreven of 
gesproken Nederlands na acht maanden aan Vlaamse universiteiten. Dat resul-
taat bevestigt ook eerder onderzoek (Knoch, Rouhshad, Oon & Storch, 2015) 
en toont aan dat een taalbad niet steeds de meest effectieve taalleermethode is.

Beperkt contact met moedertaalsprekers was een belangrijke reden waarom 
internationale studenten niet beter werden in Nederlands. Doordat ze nauwe-
lijks Nederlandstalige vrienden hadden en doordat ze zich niet thuis voelden in 
de les, gebruikten de internationale studenten het Nederlands nauwelijks als 
communicatiemiddel.

Implicaties voor de praktijk

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het toelatingsbeleid in Vlaanderen niet 
steeds even efficiënt is en dat de toelatingscriteria geen stevige empirische basis 
hebben. Vlaanderen is echter allerminst uniek in die zin en de problemen die 
hierboven aangehaald zijn, doen zich hoogstwaarschijnlijk in heel wat contex-
ten voor. Het beleid in Vlaanderen is namelijk erg representatief voor wat er 
aan de meeste universiteiten in Europa gebeurt – de zwakke empirische onder-
bouwing incluis (Deygers, Zeidler, Vilcu & Carlsen, 2017). Maar wat kunnen 
beleidsmakers en docenten nu het best meenemen uit deze onderzoeksresulta-
ten en kan er iets gedaan worden om de situatie te verbeteren? 

Een eerste mogelijke maatregel is inzetten op gedifferentieerde toelatingsvoor-
waarden. Het is duidelijk dat een uniform ERK-profiel niet noodzakelijk over-
eenstemt met de reële taalvoorwaarden van een doelcontext. Soms zijn de ver-
wachtingen voor de ene vaardigheid eenvoudigweg groter dan voor de andere. 
Om te vermijden dat studenten worden toegelaten met een taalvaardigheids-
profiel dat niet adequaat is, zouden universiteiten dus kunnen onderzoeken 
wat hun precieze verwachtingen zijn per vaardigheid en zouden ze hun toela-
tingsvoorwaarden daarop kunnen afstemmen. Dat zou kunnen betekenen dat 
studenten B2 moeten hebben voor schrijven, maar C1 voor luisteren.

Daarnaast zouden universiteiten meer kunnen doen om de expertise van inter-
nationale studenten te erkennen. Heel wat onderzoek toont aan dat deze stu-
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denten zich zelden thuis voelen in de les. Dat zou deels verholpen kunnen wor-
den door hen expliciet aan bod te laten komen tijdens colleges en hen toe te 
laten hun expertise te benutten. Een voorbeeld: één van de respondenten uit 
dit onderzoek studeerde ingenieurswetenschappen in Vlaanderen, maar had in 
Oekraïne als luchtvaartingenieur gewerkt. Het lijkt bijna gek om geen beroep 
te doen op de ervaring van dergelijke studenten, en er zo ook voor te zorgen dat 
ze hun plaats vinden in een studentengroep.

Ten derde zouden universiteiten meertaligheid – en dus niet louter het Engels – 
kunnen aanvaarden als feit, of zelfs omarmen als sterkte. Dit onderzoek toonde 
aan dat professoren en studenten soms afkerig staan ten opzichte van niet-moe-
dertaalsprekers. Internationale studenten worden dan vermeden als partners 
in groepswerk, of worden soms zelfs in groep aangesproken omwille van hun 
accent. Dergelijke praktijken werken de integratie van internationale studen-
ten niet in de hand en staan ook haaks op de open omgeving die een universiteit 
zou moeten zijn.

Ten slotte zouden universiteiten naast instroomvoorwaarden ook uitstroom-
doelen kunnen formuleren. Wanneer een instelling een student toelaat tot een 
opleiding, gaat die instelling immers een engagement aan (Byrnes, 2007). En 
wanneer internationale studenten toegelaten worden met een taalniveau dat 
mogelijk te laag is om adequaat deel te nemen aan de lessen, zouden universi-
teiten zich ertoe kunnen of moeten verbinden om die studenten talig te laten 
groeien, via curriculaire lessen of andere initiatieven.

Meer info

Meer info over de ITNA-test: www.itna.be

Meer info over de STRT-test: www.cnavt.org

Doordat ze nauwelijks Nederlandstalige vrienden 
hadden en doordat ze zich niet thuis voelden in de 
les, gebruikten de internationale studenten het 
Nederlands nauwelijks als communicatiemiddel.
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