
Meertalig netwerken: 
Case study uit het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen

"It's not always easy to understand the 
‘common conversation’"

Joanna Britton   17/05/2022
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• Portfolio career

• Creative workers will often have portfolio careers with multiple revenue 

streams and high levels of insecurity, requiring flexibility and tolerance 

of unpredictable and precarious circumstances.

(Harvey and Stocks, 2017)

• Je pitch duidelijk hebben

• If your project is good but your communication is really bad, if you send an 

email that looks chaotic… I’m not spending energy on responding if it’s clear 

you haven’t spent energy on your pitch. 

(Interview – Assistent programmering aan een festival klassieke muziek in 

Vlaanderen) 

Waarom is netwerken belangrijk?
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Doelen vandaag
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Project: Meertaligheid als troef @KCA

Resultaten van het onderzoek

Pilot projecten



1. Project: Meertaligheid als
troef @KCA
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• 3 afstudeerrichtingen (muziek, dans, drama) + 

educatieve opleidingen

• c. 650 studenten in totaal

• Interne context: 

• shift naar academische opleidingen

• toename in internationale studenten

• verschillende taalnoden (academisch, professioneel, 
artistiek, sociaal + meertalig!)

Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen
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• Onderzoek: maart-december 2021.

• Doelen:

• Praktische aanpak 

• In kaart zetten van huidige situatie + beleid 
ontwikkelen

“Meertaligheid als troef” @KCA
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Methoden

28/08/2022 13

Interne data verzameling

Interviews 16 docenten KCA

10 medewerkers KCA + liden

studentenraad

17 studenten KCA (EU, Niet-EU, + BE)

6 collega’s uit AP Hogeschool

Online enquête – docenten

KCA

35 responsen over 44 cursussen

Online enquête – studenten 104 studenten (15% responsgraad) 

Lesobservaties (13 lessen van 1-2 uur) online en op 

campus

Focusgesprekken / open 

sessies

11 x 2-3 uur



Methoden
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Externe dataverzameling

Collega’s in België Bv. KASK (Conservatorium Gent); 

KCB; LUCA School of Arts 

(Leuven).

Internationale collega’s 5 collega’s buiten België (VK, 

Poland, Australie, Chili), + online 

discussie met 14 onderzoeksters / 

docenten in het VK

Desk research Interne documentatie (evaluaties, 

vroegere rapports over taalbeleid)

Artikels / academische teksten

Onderzoek naar

studieprogrammas en curricula 

buiten het KCA



Output: rapport
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Output: artikel
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2. Resultaten van het 
onderzoek
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Taal in de 

podiumkunsten

Meertalig

Sociaal

Creatieve
ondernemer

Artiest

Onderzoeker

Pedagoog

Focus vandaag



Engels als lingua franca, maar…
• Ik spreek Nederlands met Nederlandstalige 

studenten, Engels met Engelstalige studenten of 
studenten die een taal spreken die ik niet beheers. Ik 
spreek Duits met Duitstalige studenten die ervoor 
kiezen om met mij Duits te spreken. Ik spreek Frans 
met Franstalige studenten.

• Het gaat een beetje op zijn Brussels, je past er een 
mouw aan. Maar wellicht kunnen we er nog veel 
bewuster mee omgaan. 

(Bevraging – docenten KCA)

Meertalig
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Taalgebruik in de les

• Monolingual English of Nederlands (parallel groepen)

• Mostly monolingual English met beetje Nederlands
af en toe 

• Bilingual lesson met consecutief tolken

• Mostly monolingual English avec un petit peu de otras
idiomas.

Meertalig
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• Het is onontbeerlijk dat iemand Engels kan, gewoon 
als artiest is het eigenlijk een standaard gegeven.

(Interview – docent KCA)

• In de kunstwereld worden er toch sowieso 
verschillende talen gebruikt, dus het is goed dat we 
daar op school dan al in contact mee komen.

(2021 bevraging – student KCA)

Meertalig
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• On a social level, there can be difficulties in forming 

deeper connections (friendships, relationships) if both 

parts are not fluent in each other’s language.

• It's not always easy to understand the "common 

conversation" that happens out of the lessons 

between the students and you can miss a lot of 

informations about things that are not really school-

related but still important for your integration.

(2021 bevraging – studenten KCA)

Sociaal: ‘de dagdagelijkse gesprekken’



Sociaal: ‘de dagdagelijkse gesprekken’
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STUDENTEN VOELEN ZICH ZELFZEKERD OF HEEL ZELFZEKERD …

IN HET ENGELS IN HET NL
(alle studenten) (internationale studenten)

95% om praktische lessen te volgen 37%
92% om met andere studenten te praten 41%
87% om theoretische lessen te begrijpen 26%
78% om deel te nemen/ vragen te stellen in de les 26%
59% om academisch te schrijven 10%

(2021 bevraging – studenten KCA)
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• It’s about the way you hang out.

(Interview – EU-student, jazz, KCA)

• You have to “know the rules to introduce your 

product” to the world. 

(Interview – niet-EU student, KCA)

Sociaal: ‘de dagdagelijkse gesprekken’



• Er zijn zeker van die culturele verschillen… Maar 
eigenlijk als er een probleem is, in 80, 90% van de 
gevallen is het de (communicatie platform). Dus als dat 
goed loopt, als de mails goed opgevolgd worden, dan 
zijn de andere problemen die daarbij komen heel snel 
weg te werken.

(Interview – docent KCA)

Creatieve ondernemer
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Creatieve ondernemer
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• Voor me, omdat ik niet uit een muzikaal gezin kom zijn

alle mensen buiten me mijn bron. Ik probeer zo goed

mogelijk daarnaar te luisteren en te volgen wat ze 

zeggen want ze hebben die ervaring die ik niet heb of 

die de mensen dicht bij me niet hebben.

(Interview – master student, KCA)



3. Pilot projecten



Doelen
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Studenten helpen om flexibiliteit te ontwikkelen in de 

heudige precaire situatie door…

• stroomlijnen van bestaande interacties tot concrete 

‘oefen’-kansen voor taal en netwerken.

• studenten bewust maken van het meerwaarde van 

meertaligheid.

• NL promoten + meertaligheid ontwikkelen verder 

dan Engels als lingua franca.

• Sociale integratie promoten. 



1) Nederlands
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• Cursus Nederlands op 

campus (samenwerking met 

CVO Vitant)

• Dutch buddies 

(samenwerking met AP 

lerarenopleiding)



2) Taal café – workshop introweek
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3) Teach the teacher
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Workshop CLIL (samenwerking met CLIL-

onderzoek cel @AP Hogeschool)



4) Portfolio – Vak ondernemerschap
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https://www.forum-online.be/nummers/winter-2022/languages-and-the-

conservatoire-a-state-of-the-challenge-in-music-and-dance-education



Vragen…
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• Welke invloed heeft diversiteit op je vermogen om 

te netwerken als student in de kunsten (bv. sociale

achtergrond / zorgtaken / neurodiversiteit ea…) ?

• Hoe kunnen we niet-reactieve studenten bereiken

voor onderzoek?
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Vragen: 
joanna.britton@ap.be


