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⬇️ In een ⬇️ 

In een eerste fase formuleerden de deelnemers hun werkzorgen, het ‘ei’ waar ze mee zaten. 

Belangrijke werkzorgen waren: 

- Matchen de verwachtingen vanuit het werkveld met die van de opleiding? 

- Hoe maken we werken aan taalvaardigheid zichtbaarder tijdens het werkplekleren?  

- Welk taalonderwijs past bij deze verwachtingen en het opleidingsniveau? 

In een tweede fase deelden de deelnemers good practices en formuleerden ze ideeën. Dit was de 

‘oogst’ van ‘appels’. Hier kwamen 3 aanbevelingen uit: 

- Aanbeveling 1: ga in dialoog met het werkveld 

- Aanbeveling 2: zet in op een sterke begeleiding op de werkplekken  

- Aanbeveling 3: zorg voor een taalkrachtige leeromgeving in de opleidingen 

 

⬇️ Hieronder het volledige verslag van de bijdragen van de deelnemers ⬇️ 

 

DE WERKZORGEN/HET EI 

1. Het verwachte taalniveau vanuit het werkveld vs. de opleiding 

 

- Less is more – vragen we niet te veel aan onze graduaatsstudenten?  

- Hoe kunnen we de verwachtingen van het werkveld op systematische en representatieve 

manier in kaart brengen? →methodiek 

- Vraagt de opleiding realistische eisen? Hoge verwachtingen zijn misschien te hoog?  



- Hoe kunnen we taaleducatie (niveau middelbaar) efficiënt integreren in onze niet-talige 

opleiding?  

- Momenteel evalueren we enkel op taal, dit is nog geen educatie! 

- Het werkveld vraagt “switchen” tussen registers + communicatieve vaardigheden. De 

opleidingen zetten nog te veel in op standaardtaal/formele taal.  

- Probleem: stageplek/werkveld focust nu soms te weinig/minder op geschreven 

taalvaardigheden dan dat de opleiding dit doet.  

- De werkplek en de kwaliteit van de begeleiding zijn cruciaal in de leerkansen en de feedback 

op taal. 

- Hoe krijg je het werkveld zo ver dat ze tijd besteden aan het leren op de werkvloer? Hoe krijg 

je goede taalcoaches in het werkveld? 

- Professionele taal is niet gelijk aan educatieve taal → taalcompetenties van opleiding en werk 

zullen nooit 100% samenvallen maar de doorsnede zou zo groot mogelijk moeten zijn. 

- Is er voldoende samenwerking en afstemming met het werkveld? 

- Hoe meet je het leren/ verwerven van taalvaardigheid op de werkvloer in het kader van 

werkplekleren zonder de werkplek op te zadelen met een heleboel administratie? 

- Hoe weten we of onze evaluatiecriteria matchen met wat het werkveld vraagt? 

- De eisen van het werkveld zijn erg verschillend: de ene mentor vindt taal belangrijk en de 

andere niet. 

 

2. Taalonderwijs: HOE leren we het beste taal aan? 

 

- Moet taalleren expliciet (apart) of impliciet (taakgericht)?  

- Impliciet leren van de taal lijkt me niet te volstaan. Ook expliciet leren nodig.  

- Hoe docenten bewust maken van & motiveren voor de rol van ‘taalcoach’ in de opleiding/hun 

olods en begeleidingswerk? Hoe ruimte krijgen voor professionalisering TOL van docenten?  

- Volgens mij is er nood aan een gelijke ondersteuning die niet lineair of sequentieel verloopt. 

Ik zie nu veel leerlijnen die pas “unlocked” worden als het ene verworven is en dan wordt het 

andere niet meer beoordeeld.  

- Het werkveld uit zijn bezorgdheid over gebrek aan schrijfvaardigheid bij studenten graduaat 

marketing: op die manier bereiken ze de klant niet. Maar het vak Professionele communicatie 

heeft veel leerdoelen en weinig tijd… Hoe kunnen we studenten versterken? 

- Hoeveel oefening moet je inbouwen in het werkveld om je doelen te behalen? Is daar een 

norm voor?  

- Hoe begeleid je taalopleiders in de transitie van taalvaardigheden aanleren naar 

communicatieve vaardigheden aanleren? Werkgevers willen dat onze mensen kunnen 

communiceren/geen taal.  

- “Taalcoaching” is vaak gekoppeld aan concrete taken waarmee studenten naar de taalcoach 

gaan. Dit is tastbaar. Hoe kunnen we bij taalcoaching de focus meer op een mondeling 

leertraject krijgen?  

- Afhankelijk van de setting/context vraagt het werkveld de taal die nodig is om te 

communiceren met de klanten. In hoeverre is de werkplek zelf talig onderlegd?  

- Specifieke terminologie kan aan bod komen tijdens de opleiding maar hoe kan de algemene 

taalvaardigheid aan bod komen? Of moet dit wel? 

- Is er een didactisch model/continuüm van verschil tussen formeel leren en werkplekleren voor 

taalonderwijs? Ik wil dit als hulpmiddel voor beleidskeuzes inzetten. 



- Welke werkvorm(en) is (zijn) een goed alternatief voor traditionele “rollenspelen”? Hoe 

maken we dit praktijkgerichter? 

- Waar halen we de tijd om binnen de opleiding studenten ‘al doende’ bezig te laten zijn met 

taal? 

- Al doende leren: taal van de opleiding, hogeschoolstudent, STB-GOK. Maar hoe alle neuzen in 

dezelfde richting krijgen en verantwoordelijkheden verdelen? 

- Is er tijdens (het beperkte aantal) (de) lessen voldoende ruimte voor oefening/toepassing van 

de geziene theorie/vaardigheden? 

- Taal al doende erkennen/waarderen in alle opleidingen, vakken? 

- Hoe kun je docenten met een open blik laten kijken naar taalvaardigheid/communicatie die 

nodig is voor het beroep? 

 

3. Overig 

 

- Werkveld vraagt afgestudeerden van niveau 5 = verantwoord handelen in complexe, 

wisselende contexten, is niet enkel zaak van taal 

- Competenties van de job is niet de werkwijze bij aanwerving. Solliciteren vraagt heel andere 

taalcompetenties dan het werk zelf. Toch worden kandidaten op dat ene moment 

beoordeeld/afgekeurd.  

- Stroken de instapvoorwaarden met de verwachte competenties (werkveld) + het eigenlijke 

niveau van de studenten?  

- Taal is een knelpuntcompetentie, zowel voor onderwijs als voor het werkveld. Steken we niet 

te veel tijd in het zoeken van niet-relevante verschillen?  

- Graduaatsopleidingen hebben een dubbele finaliteit: arbeidsmarktgericht en 

doorstromingsgericht. 

 

DE IDEEËN EN GOOD PRACTICES/DE OOGST 

1. Aanbeveling 1: ga in dialoog met het werkveld 

  

- Werkveld sensibiliseren over niveau 5 

- Vanaf 2022-2023: graduaatsproject met integratie van onder andere taalcomponenten → case 

wordt aangereikt, bijgestuurd en geëvalueerd door het werkveld 

- Taalproducten van de werkplekken naar de les laten meenemen, bv teksten 

- Authentieke context komt dichtbij in werkplek → daar iets mee doen in de opleiding 

- Speeddate met mogelijke werkplekken: (bij punt 3) als voorbereiding hierop krijgen studenten 

coaching (personal pitch, sollicitatievragen, LinkedIn, enz…) 

- Betrekken van alle docenten in werkplekleren 

- Meeloopstage/meeloopdag /kijkdagen voor docenten op werkplekleren/stageplekken 

- Gesprekken werkveld / samenwerkingsverbanden aangaan → aanbod daarop afstemmen → 

co-creatie / flexibiliteit 

- De lat voor de taalcompetenties afstemmen met het werkveld 

- Bevraging in/bij het werkveld organiseren/enquête uitsturen = welke taaltaken komen nu echt 

aan bod?  

- Op zoek gaan naar de typische beroepstaken en daar vervolgens de talige dimensies van 

achterhalen 



- Taalcoach neemt deel aan mentorenoverleg en – intervisies → mentoren op één lijn krijgen 

met betrekking tot taalcriteria 

 

2. Aanbeveling 2: zet in op een sterke begeleiding op de werkplekken  

 

- Belangrijk om daarover met de werkgever in gesprek te gaan op voorhand 

o Wat is het taalprofiel?  

o Waar staat de kandidaat?  

o Hoe werken we eraan?  

o Is er vooruitgang? 

o Intensiteit verhogen/verlagen?  

o Is de groei voldoende?  

- Verwachtingen naar de werkplek communiceren (vb feedback) + inzicht hebben in wat 

leerkansen zijn. Hierop inspelen in de opleiding.  

- Taalcoach die bij dit werkveld betrokken is, geeft “TOO-sessie” (TaalOntwikkelend 

Ondersteunen) aan de werkplekbegeleiders.  

- Beoordelingscriteria voor taal explicieter bevragen bij stagepartner. Meegeven als belangrijke 

kijkpunten.  

- Beoordelingsformulieren ontwerpen / kalibreersessies organiseren 

- Effectief oefenen en gaan oefenen in het werkveld 

 

 

3. Aanbeveling 3: zorg voor een taalkrachtige leeromgeving in de opleidingen 

 

- In eigen boezem kijken wat betreft het afstudeerniveau is de eerste stap 

- Ruimte creëren voor het ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren van zelfregulerend leren  

- Niet enkel oefenen in Professionele communicatie. Bv. ook in ‘logistiek beheer’ of financiële 

vakken kan je opdrachten bespreken van de klanten. Dus: taal verwerven in verschillende 

vakken.  

- Docenten aanwerven met voldoende grote opdracht 

- Werkveld voldoende bevragen en opleiding op basis hiervan hervormen.  

- Maak duidelijk dat taal geen extra vak is, maar dat het een vaktechnische competentie is. 

Bijvoorbeeld, in de competentiebank (VDAB?) is taal geen aparte competentie. Communiceren 

met klanten = gewoon een taak 

- Online dialogue trainer met avatars 

- Werkplekken simulaties (online) 

- Meer tijd voor leerlijnen communicatieve vaardigheden, nu vaak ingezet in leerpaden 

- CLIL-didactiek / TOL = integratie vraagt niet noodzakelijk veel meer tijd 

- Specifieke terminologie komt aan bod tijdens de opleiding 

- Ijveren voor meer uren en deze integraal besteden aan taalcompetenties zoals vaardigheden 

aanleren, verbindende communicatie, omgaan met verschillen, meertaligheid waarderen, … 

- Functioneel meertalig leren toestaan/bevorderen 

- Communicatiedoelen / taaldoelen expliciteren → feedback / waardering 

- Hou het werkbaar! → selectie van belangrijkste vaktaaldoelen → kan verschillen // 

taalondersteuning in de opleiding 

- Nadenken over de validiteit van je evaluatiecriteria 

- Veel stage-uren en “taligheid” als evaluatiecriterium meenemen. 


