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Opleiding.



1. Wij zijn…

• Valérie Schaumont: 

• Opleidingscoördinator WKM

• Stagecoördinator WKM 

• Stagebegeleider WKM 

• Helga Vermaerke

• Medewerker taalbeleid graduaten

• Stagecoördinator WKM

• Stagebegeleider WKM

• In totaal: 17 lectoren in de opleiding

• Gestart: sept 2015 (CVO) – Visitatie: feb 2021 



2. De OLR’s en het programma

Operationeel en situationeel handelen

Team- en mensgericht handelen

Klantgericht en ondernemend handelen

Communiceren en doorverwijzen:

de student kan professioneel communiceren met stakeholders en 

indien nodig gericht doorverwijzen

Persoonlijk en professioneel ontwikkelen



Financiële 
administratie van 

de winkel (3)

Communicatie-
technieken 1: 
schriftelijke 

communicatietechnieken 
(3)

CommunicatieFinancieel beheerLogistiek beheerOrganisatie & 
ondernemen

Commercieel 
beheer & marketing 

ICT 2 (rekenblad) 
(3)

Logistiek 
management 1 (3)

WerkpleklerenLeiding geven & 
HR

HRM 1: ik als 
medewerker (3)

ICT 1 
(tekstverwerking) (3)

Strategisch 
winkelmanagement

(4)

Werkplekleren 1 
(7)

Werkplekleren 2 
(5)

Werkplekleren 3 
(6)

Verkooptechnieken (3)

Marketingmanagement 
1 (4)

Marketingmanagement 
2 (4)

Milieu en 
veiligheid (3)

Werkplekleren 6 
(8)

Boekhouden voor 
winkelmanagement

(3)

Duurzaamheid en 
MVO (4)

Burgerlijk recht en 
aansprakelijkheid 

(3)

Werkplekleren 4 
(8)

Werkplekleren 5 
(7)

Logistiek 
management 2 (3)

Visual merchandising 
(3)

Toegepast 
marktonderzoek 2 (3)

Toegepast 
marktonderzoek 1 (3)

Handelsrecht (3)

Communicatie-
technieken 2: 
mondelinge  

communicatietechnieken 
(3)

HRM 2: 
personeelsbeheer 

(3)

HRM 3: 
personeelszorg 

(3)

HRM 4: sociaal 
recht (3)

Opleidingsprogramma.
https://www.hogent.be/studiefiches/

Communicatie-
technieken 3: 
mondelinge  

communicatietechnieken 
(3)

Communicatie-
technieken 4: 
mondelinge  

communicatietechnieken 
(3)

https://www.hogent.be/studiefiches/


3. Talige OLOD’s in de opleiding

• Communicatieve vaardigheden 1
• schriftelijke vaardigheden 

• Communicatieve vaardigheden 2
• mondelinge vaardigheden NL+FR+EN

• Communicatieve vaardigheden 3
• mondelinge vaardigheden NL+FR+EN

• Communicatieve vaardigheden 4
• mondelinge vaardigheden NL+FR+EN 

• ICT 1
• Word, PPT, e-mail



4. (Taal)opdrachten in niet-talige OLOD’s

• AJ 2021-2022: pilot in 3 niet-talige OLOD’s:

• Werkplekleren
=> per semester 2 gastsprekers uit de retail => Verslag + rubric

(+ infosessie)

• HRM
=> Leertaak + rubric

• Financiële administratie
=> Leertaak + rubric



Probleemstelling/
onderzoeksvraag.



Probleemstelling/onderzoeksvraag

• Hoe ver mag taalkundige feedback of correctie bij opdrachten 

gaan? 

• Wat te doen als leesbaarheid/verstaanbaarheid in het 

gedrang komt?

=> wat verlangt het werkveld? 

=> professionele taalvaardigheid

=> wat verlangen wij als opleiding?

=> studie- en professionele taalvaardigheid



Het onderzoek: 
de bevragingen. 



1. Bevraging werkveld

• uitgevoerd voorjaar 2021

• retailers zoals A.S Adventure, Aveve, Torfs, ZEB, Colruyt Group, 

Brico, C&A, Delhaize, Fnac, Giks, Hema, Hunkemöller, Ikea, 

Rituals, …

• 21 reacties/antwoorden (stagementoren/retailers) (anoniem)

• Vraag/doel: in kaart brengen met welke taaltaken een 

leidinggevende in de retailsector te maken krijgt.



2. Bevraging lectoren

• uitgevoerd najaar 2021

• 11 reacties/antwoorden (niet-anoniem): 

=> 3 lectoren met talige OLOD’s

=> 8 lectoren met niet-talige OLOD’s: Werkplekleren, HRM, 

ICT 1, Financiële administratie, Boekhouden, 

Verkooptechnieken, Logistiek 1 & 2, Visual Merchandising, 

Marketing Management.

• Vraag/doel: wat zijn de minimale taalvereisten waaraan een 

graduaat Winkelmanagement volgens de opleiding

moet voldoen, ook binnen de niet-taalvakken?



3. Wat werd bevraagd?

SCHRIJVEN Werkveld Lectoren

Vormen van schriftelijke 

comm

=> lijst

In welke mate schrijf je…..?

Nooit/af en toe/vaak/zeer vaak

In welke mate is het van belang 

dat de student … kan schrijven?

Onbelangrijk/minder belangrijk/ 

belangrijk/cruciaal/NVT

Nog andere vormen?

=> open vraag

Competenties

=> lijst

Welke schriftelijke competenties 

zijn belangrijk?

Onbelangrijk/minder belangrijk/ 

belangrijk/cruciaal

Welke schriftelijke competenties 

zijn belangrijk?

Onbelangrijk/minder belangrijk/ 

belangrijk/cruciaal/NVT

Nog andere 

competenties?

=> open vraag



3. Wat werd bevraagd?

LEZEN Werkveld Lectoren

Vormen van comm

=> lijst

In welke mate lees je ….?

Nooit/af en toe/vaak/zeer vaak

In welke mate is het van belang 

dat de student … kan lezen?

Onbelangrijk/minder belangrijk/ 

belangrijk/cruciaal/NVT

Nog andere vormen?

=> open vraag

Competenties: niet bevraagd / /



3. Wat werd bevraagd?

SPREKEN Werkveld Lectoren

Gesprekken/opdrachten

=> lijst

In welke mate voer je 

volgende gesprekken? 

Nooit/af en toe/vaak/zeer vaak

In welke mate is het van belang 

dat de student … kan spreken?

Onbelangrijk/minder belangrijk/ 

belangrijk/cruciaal/NVT

Nog andere 

gesprekken?

=> open vraag

Competenties

=> lijst

Welke mondelinge 

competenties zijn belangrijk?

Onbelangrijk/minder 

belangrijk/belangrijk/cruciaal

Welke mondelinge 

competenties zijn belangrijk?

Onbelangrijk/minder 

belangrijk/belangrijk/cruciaal/NVT

Nog andere 

competenties?

=> open vraag



3. Wat werd bevraagd?

LUISTEREN Werkveld Lectoren

Werd niet bevraagd / /



3. Wat werd bevraagd?

OVERIGE 

VRAGEN

Werkveld Lectoren

Wat zit al goed? 

=> open vraag

/

Wat ontbreekt? 

=> open vraag

/

Kennis Frans? 

=> gesloten vraag

Kennis van het Frans is voor een 

leidinggevende in de retailsector: 

van geen belang/een 

meerwaarde/gewenst/noodzakelijk

/

Kennis Engels

=> gesloten vraag

Kennis van het Engels is voor een 

leidinggevende in de retailsector: 

van geen belang/een 

meerwaarde/gewenst/noodzakelijk

/

Opmerkingen

=> open vraag



Resultaten/conclusies. 



Soorten schrijfproducten





Zijn er nog andere vormen van schriftelijke communicatie 

die je gebruikt als leidinggevende? 

oBriefingbord (dagelijkse briefings naar team en wekelijks overleg met 

afdelingschefs)  

oVerslag naar assistent bij afwezigheid (opvolging - weekplanning)

oPlanning op papier (dag- en weekplanning)

oPowerPoint (procedures, merchandising winkel, opleidingen 

aankondigen en vergaderingen)

oSociale media: WhatsApp, Facebook

oScrumboard

oLogboek naar de verkoopmedewerkers



Zijn er nog andere schriftelijke eindproducten die de student 

als opdracht dient te volbrengen? 

• portfolio









Zijn er nog andere schriftelijke competenties die belangrijk 

zijn voor een leidinggevende?

oDuidelijke omschrijving kunnen geven

oKorte verwoordingen kunnen gebruiken, geen ellenlange zinnen, 

bullet points gebruiken

oSnel en efficiënt een boodschap kunnen overdragen

oStappenplannen, schema's, vertalingen van procedures ... 

opmaken/uitschrijven naar de verkoopmedewerkers



Conclusies Schrijven

SCHRIJVEN Werkveld Lectoren

Vormen van schriftelijke 

comm

=> lijst

E-mail intern: 100% ZV – V 

extern: 90% ZV – V – A&T

Verslag:          85,7 à 90,5% ZV/V/A&T

E-mail:    91,7% belangrijk/cruciaal

Verslag:    83,3% belangrijk/cruciaal

Reflectie:  75% belangrijk/cruciaal

PPT:         75%  belangrijk/cruciaal 

Samenvatting: 66,6% belangrijk/cru

Leertaak:  66,6% belangrijk cruciaal

=> De meerderheid beantwoordt de bevraagde vormen met zeer vaak/vaak/af en toe/belangrijk/cruciaal.

Competenties

=> lijst

Correcte zinsbouw en spelling

Lay-out

Nota’s nemen

 85% à 100% belangrijk/cruciaal

Samenhang

Technische hulpmiddelen

=> 65% à 77% belangrijk/cruciaal

Correcte zinsbouw en spelling

Lay-out

Nota’s nemen

Samenhang

Technische hulpmiddelen

*Gepaste stijl hanteren

=> 83,4% à 91,7% belangrijk/cruciaal

=> In beide bevragingen beantwoordt de meerderheid met belangrijk/cruciaal op de bevraagde soorten.







Zijn er nog andere tekstvormen die jij als leidinggevende 

leest?

oTaakomschrijvingen

oZakencijfers

oWhatsapp en social media



Zijn er nog andere tekstvormen die de student moet 

kunnen lezen?

• KPI’s van een winkel (key performance indicators)



Conclusies Lezen

LEZEN Werkveld Lectoren

Vormen van communicatie

=> Lijst

E-mail

Briefing

Instructie/procedure

 100% vaak/zeer vaak

Verslag overleg

Nieuwsbrief

 80 à 85% vaak/zeer vaak

Contract

Verslag sollicitatie-/functionering-/evaluatiegesprek

=> 38 à 52% vaak/zeer vaak

E-mail

Verslag

Instructie

Samenvatting

 91,7% belangrijk/cruciaal

Nieuwsbrief

Krantenartikel

Contract

Cursus

=> 75% belangrijk/cruciaal

=> Ook hier wordt het overgrote deel van de bevraagde vormen van communicatie belangrijk geacht bij beide bevragingen. 







Zijn er nog andere gesprekken die jij als leidinggevende 

voert?

oGesprekken met studenten/flexi-jobbers (teamleden)

oGesprekken met interimkantoren



Zijn er nog andere spreekopdrachten van belang voor  

de student?

• Feedback leren formuleren

• Coachingsgesprek met lector-begeleider









Zijn er nog andere spreekcompetenties van belang voor een 

leidinggevende?

oduidelijke taal spreken en weten hoe je alle karakters moet 

benaderen

ocorrecte communicatie 

oluisteren



Conclusies Spreken



Welke talige kennis, vaardigheden en attitudes beheersen 

stagiairs winkelmanagement over het algemeen goed 

(luisteren, lezen, spreken, schrijven)?

oLuisteren (13x)

oSpreken (10x)

oLezen (9x)

oSchrijven (4x)



Welke talige kennis, vaardigheden en attitudes beheersen 

stagiairs winkelmanagement over het algemeen 

onvoldoende, maar zijn noodzakelijk als leidinggevende 

(luisteren, lezen, spreken, schrijven)?

oSpreken (8x) => spreekdurf, intonatie, stemgeluid

oSchrijven (5x) => spelling

oLezen (2x) => handleidingen (stap voor stap)

oLuisteren (2x)



Kennis van het Frans is voor een leidinggevende in de 

retailsector ... 

oNoodzakelijk (2)

oGewenst (6)

oMeerwaarde (12)

oVan geen belang (1)



Kennis van het Engels is voor een leidinggevende in de 

retailsector ... 

oNoodzakelijk (4)

oGewenst (7)

oMeerwaarde (9)

oVan geen belang (1)



Extra opmerkingen i.v.m. taalvaardigheid van een leidinggevende 
(vb. i.v.m. gesprekstechnieken, non-verbale communicatie, formeel 
en informeel taalgebruik ...):

oHet is heel belangrijk dat je een constructief gesprek kan voeren. Je hebt een 
voorbeeldfunctie, de medewerkers gaan zich ook vlug spiegelen aan je, dus je 
non-verbale communicatie is ook heel belangrijk. 

oEen voorbeeldfunctie zijn in je functie

oNon-verbale communicatie is ook belangrijk, een open houding, oogcontact 
hebben met je team (soms is een blik voldoende dan het zeggen met woorden)

oIk vind de non-verbale communicatie ook zeer belangrijk! Want die zegt soms 
meer dan woorden.

oBelang van non-verbale (open) communicatie naar de klant (en uiteraard ook 
naar het team) toe mag zeker niet onderschat worden. 

oHet is belangrijk om alle gesprekstechnieken (zowel verbaal, non-verbaal, 
schriftelijk) 
goed te oefenen, ze zijn belangrijk om overtuigend over te komen en het team 
mee te krijgen.



Extra opmerkingen i.v.m. taalvaardigheid van een leidinggevende 

(vb. i.v.m. gesprekstechnieken, non-verbale communicatie, 

formeel en informeel taalgebruik ...):

oHet is heel belangrijk om to the point te spreken en ook om durf te hebben 

om bepaalde dingen aan te pakken!

oCorrect, to the point, niet aanvallend. 

oEen leidinggevende moet zijn e-mails naar personeel en klanten 

aantrekkelijk, maar kort en bondig kunnen opmaken. 

oHoe een coachingsgesprek en sollicitatiegesprek voeren

oCommercieel taalgebruik is noodzakelijk. Bv. Nooit spreken over eventuele 

kortingen in het bijzijn van de klant. Nooit je eigen product afbreken tijdens een 

verkoopgesprek ...

oOok de gesprekstechnieken zijn van groot belang en formeel taalgebruik. 



Extra opmerkingen i.v.m. taalvaardigheid van een leidinggevende 

(vb. i.v.m. gesprekstechnieken, non-verbale communicatie, 

formeel en informeel taalgebruik ...):

oWij krijgen hier extra training voor, dit is ook onderdeel van 

een goede leidinggevende zijn. 

oEr wordt niet verwacht dat je meerdere talen kunt, wel als je 

van plan bent in het Waalse gedeelte aan de slag te gaan. 



Acties. 



Acties

=> concreet aan de slag met de resultaten/conclusies: hoe de talige 

beroepscompetenties verweven in de opleiding?

(cfr. curriculumwijziging)

1. D.m.v. een taalpaspoort de gewenste talige uitstroomcompetenties scherp 

stellen voor:

• studenten

• lectoren 

2. Rubrics => evaluatie-instrument => studiefiche

3. Leerlijn => nog meer uitwerken

4. Authentieke opdrachten in de OLOD’s => onderzoek



1. Taalpaspoort

• link met taalbeleid HOGENT => 3 doelstellingen:

• communiceert over vereisten taalvaardigheid 

(taalpaspoort, SF, rubric, …)

• biedt structureel taalondersteuning 

(samenwerking CVO, Taalwijs, infosessie bij verslagen gastcollege)

• waardeert, benut en stimuleert taalvariatie en meertaligheid

• 4 vaardigheden opgedeeld in professionele taalvaardigheid en 

studietaalvaardigheid

 voorbeeld van één vaardigheid uitgewerkt

• AJ 2022-2023: uitwerken en voorleggen op teamoverleg

• AJ 2023-2024: taalpaspoort ook gebruiken voor studenten bij

infodagen, …



2. Rubrics

• Voorbeeld voor niet-talige OLOD: 80% - 20%

• Positieve feedback na pilot dit AJ

• AJ 2022-2023: 

=> in SF van 3 niet-talige OLOD’s

=> op teamoverleg consensus voor verdere uitbreiding AJ 2023-2024



3. Leerlijn 

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4

Onthaal/

Vast 

aanbod 

Taalpaspoort

Uitleg rubric

Taalwijs

Samenwerking CVO

Taalwijs

Samenwerking CVO

Taalwijs

Samenwerking CVO

Taalwijs

Samenwerking CVO

Talige 

OLOD’s

COMM 1+2

ICT 1

/ COMM 3 COMM 4

Niet-

talige 

OLOD’s

-WPL: infosessie/ 

verslag gastcollege + R

-HRM 1: leertaak + R

-Fin admin: leertaak + R

-WPL: verslag 

gastcollege + R

-OLOD: opdracht + 

R na teamoverleg

-WPL: verslag 

gastcollege + R

-OLOD: opdracht + 

R na teamoverleg

-WPL: verslag 

gastcollege + R

-OLOD: opdracht + R 

na teamoverleg



4. Authentieke opdrachten? 

• Zijn er meer authentieke opdrachten (aangegeven door het werkveld) nodig in 

de opleiding?

=> vervolgonderzoek samen met opmaak taalpaspoort

=> voor een deel in de theoretische OLOD’s en voor een deel op de 

werkplek




