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Vaart met taalvaardigheid 
Bijeenkomst bestuurders en 

taalcoördinatoren  
Antwerpen, 29 juni 2016 



Welkom en dagprogramma 
Anne Kerkhoff 
Mieke Smits 
 



11.00 - 11.05  Verwelkoming  door de dagvoorzitters 
11.05 - 11.15  Opening 
11.15 - 11.35  Algemene inleiding  

11.35 - 12.10  Vaart met taalvaardigheid! Praktijk HvA 

12.10 - 12.45  Vaart met taalvaardigheid! Praktijk Odisee 
 

12.45 - 13.30                LUNCH 
 

13.30 - 14.30  Vragen en discussie  

14.30 - 15.00  Gemeenschappelijke conclusies en afspraken  

 

Programma 



Opening 
Reinhilde Vandekerckhove 
 



www.taalunie.org 

VAART MET  
TAALVAARDIGHEID 

NEDERLANDS IN HET HOGER 
ONDERWIJS 

 
 



 

• Adviseert het Comité van Ministers over het beleid van de 
Taalunie 

 

• Deskundigen op het terrein van de Nederlandse taal, 
onderwijs, wetenschap, letteren, media, erfgoed, 
digitalisering, cultuur 

 

• Adviezen  Comité van Ministers  Taalunie 

 

 

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren 



 

(1) VASTSTELLING (literatuuronderzoek – expertbijeenkomst) 

 

veel losse initiatieven in veel instellingen voor hoger onderwijs 

 

MAAR: 

--geen structurele verankering   kwetsbaar 

--bijna exclusieve aandacht voor beginniveau  eindniveau? 

--vaak geïsoleerde modules  integratie in curriculum? 

TRIGGERS 



 

(2) NODEN:  

kennismaatschappij vraagt complexe talige competenties 

 

 

 

TRIGGERS 



 

 

 clash tussen verwachtingen m.b.t. talige competenties 
versus ondersteuning studenten  

 studie-uitval, onderbenutting capaciteiten studenten… 

 

TRIGGERS 



 

 

• koepelorganisaties:  

VLIR, VLHORA, VLOR,  

VSNU, Vereniging Hogescholen (NL) 

 

• bestuurders van hogescholen en universiteiten 

  

  

 

GESPREKSPARTNERS 



 

(1)  Vraag van elke instelling een taalbeleid aangepast aan de 
eigen opleidingen 

 

--expliciet en beargumenteerd 

--ondersteun pilots 

--activeer Vlaams-Nederlandse werkgroep   

 

TWEE AANBEVELINGEN 



 

(2) Organiseer kennismanagement 

 

--ontwikkeling internationaal georiënteerde kennisbasis  

--beschikbaar stellen materiaal 

 

TWEE AANBEVELINGEN 



 

 

 

Overhandiging aan  

minister Bussemaker, 

voorzitter CM, 

3 maart 2015 

door voorzitter werkgroep 

(dr. B.E. van Vucht Tijssen) 

en voorzitter Raad 

AANBIEDING AAN COMITE VAN MINISTERS 



Tweeledige opdracht voor TAALUNIE: 

 

1. Werk het Raadsadvies uit met het veld en zorg daarbij voor 
uitwisseling goede praktijkvoorbeelden 

 

2. Verbreed aandacht voor taal en taalvaardigheid naar alle 
onderwijsniveaus  Zorg voor overkoepelend 
onderwijsadvies met samenhangende visie op taalvaardigheid 
en de rol van het Nederlands in onderwijs en vorming in de 
21ste eeuw 

 

BESLUIT CM 



 

i.s.m. Nederlands-Vlaams platform taalbeleid hoger onderwijs 

 

Focus: 

• Organisatie kennismanagement 

• Appel aan geëngageerde bestuurders 
 -hoe zien jullie opvolging advies? 

 -welke bijdrage kunnen jullie leveren? 

 

 

UITWERKING ADVIES 



Algemene inleiding 
Ron Bormans 



Praktijkvoorbeeld HvA 
Bas van Eerd 
Matthijs Eijgelshoven  
Huib de Jong 
 



Taalbeleid  
aan de hogeschool van 

Amsterdam 

Antwerpen, 29 juni 2016, Taalunie 
 
Bas van Eerd – inhoudelijk expert taalontwikkelend onderwijs 
Matthijs Eijgelshoven – projectleider taalbeleid 
Huib de Jong – rector HvA en vice-voorzitter College van Bestuur UvA-HvA  



1. Taalvaardigheid is voor ons geen doel op zich, maar 
een middel om succesvol te zijn in het werk en 
tijdens de studie.  

2. We houden ons meer bezig met taalontwikkelend 
onderwijs dan met de taalvaardigheid van de 
individuele student. 

3. We richten ons ook uitdrukkelijk op Engelstalig 
onderwijs en gedeeltelijk Engelstalig onderwijs.  

4. Een algemene, contextloze taaltoets Nederlands aan 
het begin of eind van de opleidingen vinden we een 
heel slecht idee.  
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Verschillen in eindtermen – differentiatie 

 

Tussen faculteiten: 

Digitale Media en Creatieve Industrie – Bewegen, Sport 
en Voeding 

 

Binnen faculteiten: 

International Business and Languages – Accountancy 

 

Binnen opleidingen: 

Verschillende profielen en richtingen in brede bachelor 
Engineering 

specialist robotica – generalist robotica 

 



Begin bij 
Techniek 

Algemene                          
instroom taaltoets                              

uitstroom 

2012 
contouren 

taalbeleid HvA 
i.o. CvB, aanl. 

gelden SoS 

Visie: in hbo is 
taalvaardigheid enkel 
middel om vak uit te 

oefenen en te studeren 
Praktisch: generieke 
taaltoetsen zijn niet 

relevant voor studiesucces 
of taal in beroep 

2013 ELEN 
beleidsvoorbere

iding en 
uitwisseling in 
interfacultair 

netwerk 

2014 
Samenwerking 

met 
lerarenopleiding

en 

2015 Nieuwe 
opdracht 

rector i.s.m. 
O&O 

2015-2016 Bottom up opstellen visie 
taalontwikkelend onderwijs 

 

2014 Training taal- en denkdidactiek + begeleiden en coachen 
individuele docenten 

 
 
 

2013 Training docenten in lesgeven in het Engels 

 
 
 

2012 Beroepsgerichte taaltaken screenen en beoordelen 

 

2005 Taalteam bij 
Dienst 

Studentenzaken 



Praktijkvoorbeeld Odisee 
Mia Sas 
An De Moor 



Talenbeleid in Odisee 
                                   Mia Sas en An De Moor 

BESTUURDERSBIJEENKOMST 29 JUNI 2016 

 

 
 



Odisee = ? 
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 25 professionele 
bacheloropleidingen (niveau 6 EQF) 

 voor +/-10.000 studenten 
 door 1.100+ personeelsleden  
 op 6 campussen op de as 

Brussel – Aalst – Gent – Sint-Niklaas 



6 campussen 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 

Gent 
Sint-Niklaas 

Aalst 

Brussel 

Technologiecampus Gent (Gent)  Campus Brussel (Brussel) 
Campus Dirk Martens (Aalst)   Campus Parnas (Dilbeek) 
Campus Waas (Sint-Niklaas)   Campus HIG (Schaarbeek) 

28 

Dilbeek 

Schaarbeek 



Gezondheidszorg 

Biomedische 
laboratoriumtechnologie 

Ergotherapie 

Medische Beeldvorming 

Optiek en Optometrie 

Voedings- en dieetkunde  

G 

B 

B 

B 

G 

Verpleegkunde 

Vroedkunde 

Intensieve zorg en 
Spoedgevallenzorg 

Palliatieve Zorg B 

SN A B 

SN 

A 

Handelswetenschappen en 
Bedrijfskunde 

Bedrijfsmanagement 

Office Management 

Toegepaste Informatica 

B 

B 

B 

A 

A 

Industriële Wetenschappen en 
Technologie       -    Biotechniek 

Agro- en biotechnologie 

Bouw 

Elektromechanica 

Vastgoed 

SN 

A 

A 

A 

Onderwijs 

Onderwijs: 
kleuteronderwijs 

Onderwijs: lager onderwijs 

Onderwijs:  
secundair onderwijs 

A 

A SN 

SN 

Schoolontwikkeling 

Onderwijs: 
kleuteronderwijs 

Onderwijs: lager onderwijs 

Onderwijs:  
secundair onderwijs 

B 

B 

B 

B D 

Sociaal-Agogisch Werk 

Gezinswetenschappen 

Psychosociale Gerontologie 

S 

S 

Orthopedagogie 

Sociaal Werk 

D 

B 

Chemie 

Elektronica - ICT 

Energietechnologie 

Ontwerp- en 
productietechnologie 

Facilitair Management 

G 

G 

G 

G 

G 

Talenbeleid 
Odisee 
29/06/2016 
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Vragen rond taalbeleid 

1. Top down of bottom up? Voor- en nadelen? 

2. Hoe valideer je bottom up initiatieven? Integratie in beleid? 

3. Taalbeleid staat of valt met enthousiaste medewerkers? 

4. Taalbeleid en de betrokken docenten 

5. Taalbeleid voor anderstalige nieuwkomers/meertalige 
studenten? 

6. Taalbeleid gedifferentieerd volgens vakgebieden en 
opleidingen?  Hoe? 

7. Hoe meet je kwaliteit en effectiviteit? 

 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 30 



1. Top down of bottom up?  
 Voor- en nadelen? 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 31 



Digitale 
docentenbevraging 

maart/juni 2010 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 

Hoe het begon: 
BOTTOM-UP met een 
docentenbevraging 

32 



Doelen op studentniveau: het vergroten van de 

academische taalvaardigheid en de professionele taalcompetentie 

Doelen op docentenniveau: bij docenten competenties 

ontwikkelen om de taalvaardigheid van studenten te verhogen in de lessen, de 
cursussen, … 

Doelen op hogeschool-/universitair- en 
opleidingsniveau: de voorwaarden scheppen en strategieën 

ontwikkelen voor de implementatie van acties en het nakomen van afspraken, 
de evaluatie en de opvolging van het taalbeleid, de bijsturing en het 
faciliteren van nieuwe acties 

DOELEN op lange en op korte termijn   

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 

Noodzakelijk voor 
doorstroming: TOP-DOWN-
steun vanuit Directiecomité 

33 



Talenbeleid Odisee 29/06/2016 

Academiejaar 2011-2012 
Taalscreening en digitale taalondersteuning 
 

Noodzakelijk voor 
doorstroming: medewerking 

van alle opleidingshoofden via 
ankerpersonen talenbeleid 

34 



2008-2015 

Vlaamse overheid: 

Aanmoedigingsfonds 

 

2015-…  - Budget per studiegebied
   - Budget algemeen directeur 
 

Financiering talenbeleid 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 35 



2. Hoe valideer je bottom up 
initiatieven? Integratie in beleid? 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 36 



- HANDLEIDING C1-certificaat Engels 
- HANDLEIDING C1-certificaat Frans 

TALENBELEID 
-   VISIETEKST 
-   HANDLEIDING 

Good 
practices 

Actiepunten 

per opleiding 

•Opleiding 

•Docenten 

•Studenten 

Stuurgroep 
talenbeleid 

 
VOORZITTER: 

talenbeleidcoördinator 

 
LEDEN:  

ankerpersoon  
per opleiding 

37 

Verslag aan 
Bestuurscollege 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 



3. Staat of valt taalbeleid  
met enthousiaste medewerkers? 
 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 38 



 
 
 

VISIETEKST TAALBELEID 
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

 
Strategische doelstelling 1: het taalbeleid moet zorgen voor het verhogen van de 

slaagkansen van de studenten DOOR het realiseren van volgende operationele 
doelstellingen: 

  het bepalen van de starttaalcompetentie  

  het opsporen van lacunes en sterktes 

  het (aan)bieden van remediëring, ondersteuning en verdieping  

  

Strategische doelstelling 2: het taalbeleid moet de academische taalvaardigheid voor studie 
en beroep bevorderen DOOR het realiseren van volgende operationele doelstellingen: 

 het uittekenen van leerlijnen 

 het implementeren van taalontwikkelend lesgeven 

  

Strategische doelstelling 3: elke opleiding moet een (coherent) personeelsbeleid met 
aandacht voor taalcompetenties uittekenen DOOR het realiseren van volgende 
operationele doelstellingen: 

  de aanwerving van taalvaardige docenten 

  het bewust maken en professionaliseren van docenten 

  

  

 

TaalVaST 

Professionalisering 

Professionalisering 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 39 

• taalmonitoraten door de talenbeleidcoördinator: volgens principe ‘teach the teacher’ (en in 
het curriculum geïntegreerd) 



Breed taalbeleid Odisee: 3 pijlers 

Studenten Docenten 

 

Opleidingen 
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Protocol voor taalvaardigheid 

 Student dient schriftelijk product in met 

taalfouten op blz.1  docent geeft het ongezien 
terug 

 

 Verplicht gebruik van digitale 

Schrijfhulp Academisch Nederlands  

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 41 



4. Taalbeleid en de betrokken docenten 
  

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 42 



Talenbeleid Odisee 29/06/2016 

BELEID 

• Directiecomité / College van Bestuur (op instellingsniveau) 

• Studiegebieddirecteuren / Directeuren 

• Opleidingshoofden (op opleidingsniveau) 

SG 
talenbeleid 

• Talenbeleidcoördinator: 50% takenpakket 

• Ankerpersonen talenbeleid: 5% in takenpakket  

Vakdocenten 

• Alle vakdocenten 

ACTOREN TAALBELEID 

43 



 
Docenten: professionalisering 

bv. OOF-project Schrijfvaardig in het HO 
Behoefteonderzoek 

Studenten 
ondervinden 

vaak 
problemen 

met instructies 

Instructies zijn 
onduidelijk 

Beoordelingscriteria 
zijn vaag 

Docenten geven 
tegenstrijdige 
informatie Instructies lijken 

duidelijk maar tijdens 
schrijfproces 

ondervinden studenten 
problemen  

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 44 



Odisee-onderwijsdag: keuze uit 
 

        

1. Geven van talige feedback. Kijk-wijzer naar papers, 

verslagen en presentaties. 

2. Instructies bij instructies? Een queeste naar heldere  

    opdrachten die bijdragen tot meer studiesucces 

3. Digitale Schrijfhulp Academisch Nederlands, correct  

    refereren en plagiaat vermijden 

4. Mens erger je niet: praktische tips voor niet-

taaldocenten om de taalontwikkeling van hun studenten 

te stimuleren (spreek- en schrijfvaardigheid) 

5. Taalontwikkelend lesgeven 

  

Dit aanbod werd nadien via 
een vijfjarenplan via de Dienst 

Professionalisering aan de 
studiegebieden aangeboden. 
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5. Taalbeleid voor anderstalige 
nieuwkomers/meertalige studenten? 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 46 



0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Foutief gebruik van scheidbare werkwoorden

Foutief gebruik van voornaamwoorden

Foutief gebruik van lidwoorden

Congruentiefouten

Beperkt woordenschatgebruik

Foutief gebruik van voegwoorden

Onaangepast register

Foutief gebruik van voorzetsels

Foutief gebruik van woordtekens

Foutieve meervoudsvorming

Foutieve werkwoordspelling

Fouten open / gesloten lettergreep

Afgebroken zinnen

Weinig afwisseling

Foutieve woordvolgorde

Totale afwezigheid van tekststructuur

Geen alinea's

Gebrek aan basisstructuur
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Figuur 1: Gemiddelden per foutencategorie

Top 3 

Gebrek aan basisstructuur 

Ongepast register 

Beperkt woordenschatgebruik 
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Grootste knelpunten 

 

• Taal- en vakdocenten 
kunnen hieraan werken 

1. Ontbrekende 
basisstructuur 

2. Registerfouten 

3. Beperkte woordenschat 

 

• Een taak voor de 
taalspecialist 

4.  

4. Verkeerd gebruik van 
voorzetsels 

5. Congruentiefouten  

6. Foute 
voornaamwoorden en 

verwijswoorden 
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Iedere docent een taalbewuste docent 

49 Talenbeleid Odisee 29/06/2016 



Als je naar het hoger onderwijs gaat, word je geconfronteerd 
met een heel andere manier van spreken en schrijven 

50 Talenbeleid Odisee 29/06/2016 
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6. Taalbeleid gedifferentieerd 
volgens vakgebieden en opleidingen?  
Hoe? 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 52 



Taalbeleid op maat in Odisee 

1. Er is een Odisee-brede visie(tekst) talenbeleid 

2. Elk studiegebied past de Visietekst aan op maat 

van de opleidingen 

3. Elke opleiding kiest voor eigen Actiepunten voor 

het komende academiejaar 

 - worden voorgelegd op Stuurgroep talenbeleid door 

 ankerpersonen talenbeleid 

 - worden voorgelegd op Bestuurscollege door de 

 talenbeleidcoördinator 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 53 



SG HWBK  

CAMPUS BRUSSEL: 

Hadewych Delbaere 

SG SAW 

CAMPUS BRUSSEL & 
SCHAARBEEK: 

Alisa Coessens 

CAMPUS WAAS: 

SG 
GEZONDHEIDSZORG 

Sarah Steckel 
 

SG IWT: 
Nicole Van Sande 

CAMPUS DIRK 
MARTENS:  

An De Moor 

SG Gezondheidszorg 

TECHNOLOGIE-
CAMPUS GENT: 

Eva Vermeire 

 

SG Gezondheidszorg 
CAMPUS BRUSSEL & 

TERRANOVA:  

Eva Vermeire 

Isabelle Wellemans 

Hilde Laporte 

 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 

SG IWT 

TECHNOLOGIE-
CAMPUS GENT: 

Sabine Martens 

 

CAMPUS PARNAS:  

Ad Moeskops 

Kathleen Leemans 

 

Op elke Odisee-campus een Taalatelier 

54 



7. Hoe meet je kwaliteit en effectiviteit? 

Talenbeleid Odisee 29/06/2016 55 



Kwaliteitszorg in Odisee 

- Audit talenbeleid in academiejaar 2014-2015 
 Gezamenlijke projecten, bv. Week van het Nederlands en Zomercursus voor 

eerstejaarsstudenten 

- Medewerking aan PWO- en OOF-projecten, bv. 
 EarOpeners (Arteveldehogeschool) 
 Woordenschaptonderwijs in de kleuterklas 
 Pen en paper. Writing to learn (UCLL) 
 Schrijfvaardig in het hoger onderwijs: naar krachtig schrijfvaardigheidsonderwijs voor 

instromende bachelorstudenten (Thomas More) 
 … 

- Evaluatie, onderzoek en publicaties 
 Kwalitatief onderzoek i.s.m. Dienst Statistiek 
 Evaluatie workshops 
 Bevragingen 
 Jaarverslag 
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mia.sas@odisee.be  
an.demoor@odisee.be 
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Vragen en discussie 



• Wat zijn n.a.v. de presentaties krachtige elementen van goed 
taalbeleid? 

• Welke bijdragen leveren bestuurders aan taalbeleid? 

• Welke behoeftes van mensen op de werkvloer? 

• Hoe kan taalbeleid verankerd worden binnen een opleiding, 
binnen de instelling? Ideeën  

• Wat kunnen we van elkaar leren?  

• Hoe verder? 

• Wat moet je doen om de anderen te bereiken? 

 

 

 

 

N.a.v. de presentaties 



• Hoe komt goed taalbeleid tot stand? 

• Wat kunnen bestuurders hieraan bijdragen? 

• Hoe kunnen hogescholen samenwerken? 

Centrale vragen 



De vaart erin houden! 
Gemeenschappelijke conclusies en vervolg 



micro 

• Taalvaardigheid als onderdeel alle vakken 

• Taalvaardigheid als onderdeel van taal 

meso 
• Taalvaardigheidsbeleid op opleidingsniveau 

macro 
• Taalvaardigheidsbeleid op instellingsniveau  

supra 
• Taalvaardigheidsbeleid Internationaal 

Verticale verbinding 
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• Micro  

• Meso 

• Macro 

• Supra  

Horizontale verbinding NL/VL hogescholen  



• Goede praktijken in beeld brengen 
- Kenmerkende criteria voor goede praktijken 
- Kenmerkende criteria voor ontwikkeling taalvaardigheid NL gedurende 
de opleiding (naar ‘eind’termen) 
- wetenschappelijke onderbouwing 

 

• Materialen voor het bevorderen van taalvaardigheid NL 
- kijkwijzers 
- methodieken 
- studiemateriaal (voor student en docent)  
Kenmerkende criteria voor goed materiaal 
 

• Nota’s Taalbeleid op instellingenniveau en op opleidingsniveau 
- Kenmerkende criteria voor goed taalvaardigheidsbeleid NL 

 

 

 

 

Opzet Kennismanagement 



• Werkgroep kennismanagement ingesteld 

• Plan van aanpak opgesteld 

• 9 interviews met bestuursleden Platform 
- input voor opzet kennismanagement 
- input voor vragenlijst aan alle leden van het platform 

• Bijeenkomst hogeschool bestuurders 

 

Gerealiseerd 2015 - 2016 



www.taalunie.org 

Hartelijk dank voor uw 
komst en uw inbreng 


