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TAALBELEIDVISIE

BREED – INTEGRAAL – OP MAAT STUURGROEP TAALBELEID

Instrumenten

Professionalisering

Leerlijn



→ Ontstaan taalbeleid@BLT

→ Taalbeleid@BLT in de praktijk

→ Besluit taalbeleid@BLT

Inhoud

innovatief      creatief      ondernemend

Taalbeleid@BLT



Ontstaan taalbeleid@BLT



Labo

innovatief      creatief      ondernemend

Taalbeleid

Ontstaan taalbeleid@BLTTaalbeleid@BLT

?



Groeiproces

innovatief      creatief      ondernemend

Ontstaan taalbeleid@BLTTaalbeleid@BLT

5-tal jaar 
geleden

• Verslagen labo experimenten; project (wetenschappelijk rapport 
met presentatie); wetenschappelijke literatuur rapport met 
presentatie; bachelorproef met presentatie

• ZONDER gestructureerde input rond taalbeleid 

overgangsfase

• Uitproberen taalbeleidtools, introductie boek Leen Pollefliet

• Herschikking schrijf- en spreekopdrachten

nu

• Leerlijn taalbeleid binnen de opleiding

• Verweven in de opleiding



Taalbeleid@BLT in de praktijk
leerlijn



Taalbeleid doorheen de opleiding

Communicatie volgens e-
mailcharter en spreekcharter

Taalgerichte instrumenten en communicatie

Taalwebsites, woordentrainer 
checklijsten en naslagwerk



Taalbeleid doorheen de opleiding

Schriftelijk en mondeling rapporteren

ResultatenLiteratuur

Poster Presentatie



Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5

WETENSCHAPPELIJK 
RAPPORTEREN 

resultaten

WETENSCHAPPELIJK 
RAPPORTEREN 

literatuur

Taalbeleid in de opleiding als voorbereiding op de bachelorproef

Weergave 
tabellen en 

figuren

Synthese weten-
schappelijk 

artikel

Opstellen weten-
schappelijk 

verslag

Labo 
experimenten 
bijhouden in 

laboboek

(electronic) lab 
notebook / 

wetenschap-
pelijk rapport 

project

Engelse 
abstract 
schrijven

Schrijven van 
wetenschap-

pelijke 
literatuur

Scientific 
English WETENSCHAPPELIJK 

PRESENTEREN
poster

WETENSCHAPPELIJK 
PRESENTEREN

presentatie

Presenteren 
resultaten 

experimenten 
en onderzoek

Opstellen van 
een poster

Voorstellen 
poster

Presenteren 
van literatuur

Analyseren van 
een poster

Opmaken 
weten-

schappelijke 
presentatie

BACHELOR-
PROEF

Onpersoonlijk 
schrijven

Sem 6

Databanken 
wetenschappelijke 

literatuur



Taalbeleid@BLT in de praktijk
Uitgewerkt voorbeeld



Semester 2

Leerdoelen

→ De student gebruikt op een actieve manier de 
taalbeleid tools

→ De student bespreekt het verschil tussen 
verschillende types internationaal erkende, 
wetenschappelijke literatuur en weet waar hij/zij 
deze kan terugvinden 

→ De student geeft de voorwaarden waaraan een 
wetenschappelijk verslag moet voldoen 

→ De student geeft de verschillende onderdelen van 
een wetenschappelijk verslag

innovatief      creatief      ondernemend

Taalbeleid@BLT in de praktijkTaalbeleid@BLT

Synthese wetenschappelijk artikel

Wetenschappelijk verslag

Wetenschappelijk verslag



Semester 2

Leerdoelen

→ De student voert een literatuurstudie uit van een 
internationaal wetenschappelijk erkend artikel

→ De student vindt een internationaal en erkend wetenschappelijk artikel over 
een zelf gekozen onderwerp door gebruik te maken van internationale 
databanken

→ De student begrijpt het wetenschappelijk Engels voldoende om het gelezen 
internationaal artikel met eigen woorden in het Nederlands uit te leggen

→ De student synthetiseert een wetenschappelijk artikel tot een begrijpbare tekst

→ De student beheerst de Nederlandse taal in die 
mate dat hij/zij een correct wetenschappelijk 
verslag opstelt

innovatief      creatief      ondernemend

Taalbeleid@BLT in de praktijkTaalbeleid@BLT

Wetenschappelijk verslag

Synthese wetenschappelijk artikel



Semester 2

Uitwerking synthese wetenschappelijk artikel

→ Studenten worden per twee in groepjes ingedeeld 
(eigen keuze)

→ Meerdere lectoren betrokken (momenteel 8 
lectoren): iedere lector begeleidt een aantal 
groepjes

innovatief      creatief      ondernemend

Taalbeleid@BLT in de praktijkTaalbeleid@BLT



Semester 2

Uitwerking synthese wetenschappelijk artikel

→ Week 1: 2CU

- Herhaling taalbeleid: 

- Gebruik van woordentrainer = attitude

- Herhaling van nuttige taalwebsites

- Goede en slechte voorbeelden e-mailcharter 

- Toelichting opdracht synthese wetenschappelijk artikel

- Richtlijnen omtrent de opbouw: titelblad, inhoudsopgave, lijst met 
figuren en lijst met tabellen, lijst met afkortingen en verklarende 
woordenlijst, inleiding, corpus, conclusie en referentielijst

- Tijdsverloop van de opdracht

innovatief      creatief      ondernemend

Taalbeleid@BLT in de praktijkTaalbeleid@BLT



Semester 2

Uitwerking synthese wetenschappelijk artikel

→ Week 2: 2CU

- Wat is een wetenschappelijk artikel?

- Studenten kennis laten maken met biomedische databanken (vb. 

Pubmed)

- Verschil tussen primair artikel en review

- Verschillende zoekstrategieën 

- …

 Studenten kunnen aan de slag om per twee een artikel op te 
zoeken

innovatief      creatief      ondernemend

Taalbeleid@BLT in de praktijkTaalbeleid@BLT



Semester 2

Uitwerking synthese wetenschappelijk artikel

→ Week 3: 

Studenten sturen één e-mail (medestudent in cc)  naar begeleidende 

lector:

- gekozen artikel: in bijlage

- hoe tot het artikel werd gekomen (welke websites heb je gebruikt, welke 
zoektermen gaf je in,…).

- korte beargumenteerde motivatie bij artikelkeuze

Lector gaat na of het artikel aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet.

Indien ok: studenten lezen artikel en proberen het te begrijpen

innovatief      creatief      ondernemend

Taalbeleid@BLT in de praktijkTaalbeleid@BLT



Semester 2

Uitwerking synthese wetenschappelijk artikel

→ Week 4: 2CU

Hierna schrijven de studenten elk hun eigen synthese

innovatief      creatief      ondernemend

Taalbeleid@BLT in de praktijkTaalbeleid@BLT

Studenten komen per groepje 
bij begeleidende lector langs 
om mondeling te rapporteren 
over de inhoud van het artikel

Ongeveer 15 minuten per 
groepje



Semester 2

Uitwerking synthese wetenschappelijk artikel

- Week 9: 2CU

Een aantal dagen voorafgaand aan het coachmoment sturen de 

studenten elk hun eigen synthese door naar de begeleidende lector.

Dit coachmoment omvat: 

- Toelichting evaluatieformulier

- Evaluatie elkaars synthese via peer feedback

- Mondelinge rapportering van de peer feedback bij de begeleidende lector

innovatief      creatief      ondernemend

Taalbeleid@BLT in de praktijkTaalbeleid@BLT



Evaluatieformulier

innovatief      creatief      ondernemend
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Semester 2

Uitwerking synthese wetenschappelijk artikel

Mondelinge rapportering van de peer feedback bij de begeleidende lector

innovatief      creatief      ondernemend
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Semester 2

Evaluatie synthese wetenschappelijk artikel

→ Proces

- mondeling rapporteren op coachingmomenten: 

structuren/formuleren/vormgeven en organiseren

- woordentrainer

→ Peer assessment (formatief)

→ Peer feedback via evaluatieformulier (formatief)

→ Evaluatie product door lector via evaluatieformulier

innovatief      creatief      ondernemend

Taalbeleid@BLT in de praktijkTaalbeleid@BLT



Besluit taalbeleid@BLT



Taalbeleid: sterke punten

→ Opbouwend doorheen de opleiding:

→ Opgesplitst in deelaspecten

→ Combinatie formatieve en summatieve evaluatie

→ Verweven doorheen het curriculum van de opleiding (niet 
noodzakelijk extra opdrachten)

→ Taalbeleidinstrumenten, checklijsten/evaluatieformulieren

→ Peer feedback

→ Resulteert in kwalitatievere eindproducten

→ Afgestemd op de verwachtingen van het werkveld

innovatief      creatief      ondernemend

Besluit taalbeleid@BLTTaalbeleid@BLT



Taalbeleid: to do

→ Belang taalbeleid voor de studenten!

→ Wat met studenten met een andere moedertaal?

→ ...

innovatief      creatief      ondernemend

Besluit taalbeleid@BLTTaalbeleid@BLT



Vragen / opmerkingen?


