
Taalsteun voor Anderstalige 
Nieuwkomers

Specifieke taalondersteuning voor anderstalige nieuwkomers in het hoger onderwijs 

Op welke manier kan het hoger onderwijs voorzien in een adequaat aanbod?

Presentator
Presentatienotities
Op welke manier kan het hoger onderwijs voorzien in een adequaat aanbod?Bepalen van duidelijke criteria voor de start in HO (de normen zijn nog steeds niet per decreet bepaald, en dus in principe kan elke instelling, zelfs opleiding afwijken van de gestelde regels van de associatie) – nood aan academische vaardigheden, niet aan een generieke NT2-opleiding



Wie zijn de anderstaligen in HO?
Anderstalige = wie het Nederlands niet als moedertaal heeft
• Studenten uit onderwijs Vlaanderen met andere thuistaal
• Studenten die geen onderwijs in Vlaanderen of NL gevolgd hebben

• Verplicht instapniveau NT2 behaald
• NT2 + = voorbereidingsjaar gevolgd
• Inburgeraars ( niet  EU, IS, LI, NO en CH)
• EU-burgers en IS-LI-NO-CH
• Internationale studenten en studiemigranten

Presentator
Presentatienotities
Wij focussen hier op Anderstalige Nieuwkomers in HO, maar ook deze groep is zeer heterogeenInburgeraar =Asielzoeker: persoon die zijn land heeft verlaten op zoek naar internationale bescherming, maar status van vluchteling nog niet verkregenWordt inburgeraar:De asielzoeker wordt erkend als vluchteling volgens de Conventie van Genève, d.i. definitief verblijfsrecht ‘subsidiair beschermde’ is een tijdelijk statuut. Als de situatie in het herkomstland na vijf jaar nog niet voldoende veilig is, volgt een definitieve verblijfsvergunning



Voor de instap in HO
• Bepalen van duidelijke taalcriteria voor de start in HO voor 

nieuwkomers met educatief perspectief
• NT2-niveaus zijn per Associatie vastgelegde criteria
• Nood aan NT2-onderwijs van academische taalvaardigheden voor alle 

niveaus HO ≠ generieke NT2-opleiding 
• Voorbereidingsjaar specifiek voor HOA aan te bevelen:

• academische taalvaardigheden: schrijf-, lees-, spreek-, luistervaardigheden op 
niveau HO

• leervaardigheden (betekenisvol leren, omgaan met examens, …)
• Specifieke taalregisters (vakjargon, instructietaal, …) aangeboden via 

opleidingsonderdelen

Presentator
Presentatienotities
Els? Duidelijk maken dat de meeste huidige CVO-opleidingen andere doelstellingen hebben, zonder instellingen af te vallen, wijzen op de andere doelstellingen. Focus op mondeling, maatschappelijk zelfstandig maken, meer gericht op inburgering , niet op academische studies. Overeenkomst binnen de vergelijkingstabellen ERK klopt niet, bewijzen de instaptesten aan UTC’sWijzen op gebrek aan correctie van frequent gemaakte taalfouten,  op termijn niet of nauwelijks nog te remediëren…Wijzen op de academische taalvaardigheden en tastbaar maken: teksten moeten foutloos, je moet alle docenten begrijpen op normaal tempo, even snel als  Vlaamse studenten door vakliteratuur en cursussen gaan, mondeling is ook bepaald binnen registers, ‘presenteren, interactie met klant, cliënt, … binnen specifieke context, …)



Tijdens studie in HO

• Groep anderstaligen is zeer heterogeen dus geen uniforme aanpak of 
remediëring mogelijk

• HOA zijn academisch, maar nood aan academisch Nederlands (vaardigheden)

• Dringend nood aan taalbeleid en –coaching  NT2 voor personeel en 
studenten in HO

• Taalcoachen zijn geen taaldocenten

• Faciliteiten waar nodig om gelijke kansen te vrijwaren
• Taal en communicatie heeft ook een culturele component

Presentator
Presentatienotities




Geen uniforme aanpak anderstaligen in HO

• Nauwelijks specifiek beleid voor anderstalige nieuwkomers
• Taalbeleid meestal gericht op studenten met andere thuistaal, te lage 

vooropleiding , gebrek aan academische vaardigheden, lage SES, …
• HOA ook heterogeen: verschillende thuistaal, culturele invloeden, 

meestal academisch geschoold maar niet allemaal taalvaardig

Presentator
Presentatienotities
dus zeker ook een kansengroep, soms wel capaciteit maar te snel in watervalsysteem, …Focus op studenten die ook vaak Magrebijnse, Turkse, … (tweede of volgende generatie) afkomst hebben,vb. prof. Wiskunde met weinig taalgevoel zal meer tijd nodig hebben dan lager geschoolde student met groot taalgevoel. Toch gaan mensen vaak de minst taalvaardige, die zich moeilijker uitdrukt als de mindere beschouwen en zelfs binnen de brede groep anderstaligen. Is frustrerend en demotiverend



Taalcoaching en taalontwikkelend lesgeven 

• Taalcoach is geen taaldocent
• Taaldocent monitort, beheerst, beoordeelt taalontwikkeling
• Taalcoach bekijkt werkvormen, screent materiaal, zorgt voor diagnose-

instrumenten

• Taalontwikkelend lesgeven is taak van elke docent

• Van Taalbeleid naar strategische aanpak 

Presentator
Presentatienotities
Docent Nederlands ROL: is expertdocent, is trainer en assessor van studenten  TAAK: monitort, stimuleert en beoordeelt de taalontwikkeling van de deelnemer Taalcoach ROL: taalontwikkelend lesgeven - taal van elke docent ondersteuner van een onderwijsteam TAAK: zorgt voor werkvormen, screent materialen, zorgt voor diagnose-instrumenten taalontwikkelende vakdidactiek is nog steeds geen gemeengoed in het didactisch handelen van docenten. Dit hangt deels samen met de wijze waarop veranderingen in het onderwijs worden ingevoerd en deels met de manier waarop docenten zelf leren en veranderen.drie wegen van de drieslag taalontwikkeling: taalgebruik stimuleren in alle onderwijsactiviteiten, taallessen met taalleerlijn en remediërende taalondersteuning. Omdat de docent Nederlands niet automatisch de aangewezen persoon is om deze drieslag te realiseren, is er een nieuwe rol weggelegd voor een op taal coachende collega in de opleidingsteam: de rol van taalcoach. 



Academisch Nederlands?

• Onderwijsproces: van dagelijkse algemene taalvaardigheid (DAT) naar 
cognitieve academische taalvaardigheid (CAT)

• Lager vooropgeleide anderstaligen uit Vlaams SO, OKAN’ers, …: 
• weinig tot geen academische vaardigheden
• meer talige vaardigheden (eerder DAT)

• HOA
• beheersen academische competenties in eigen moedertaal (CAT)
• moeten die op korte tijd aanleren in vreemde taal
• culturele verschillen
• verschillende leerstijlen

Presentator
Presentatienotities
Dagelijkse taal verschilt op een aantal punten van schooltaal: Van DAT (Dagelijkse algemene taalvaardigheid) naar CAT (cognitieve academische taalvaardigheid)�-          mate van abstractheid (praten over concrete, zichtbare onderwerpen in tegenstelling tot praten over abstracte zaken);�-          cognitieve complexiteit (een gebeurtenis vertellen die je zelf hebt meegemaakt is cognitief minder complex dan argumenteren bij geschiedenis);�-          contextuele steun (bij alledaagse onderwerpen is de context vaak bekend en duidelijk, maar in een onderwijssituaties is de context vaak talig en wordt die          opgeroepen door teksten of de uitleg van de docent);�-          doelen (dagelijkse taal om informatie en ervaringen uit te wisselen en de relatie te onderhouden en schooltaal om toegang te geven tot een vakgebied en kennis en inzichten daaruit bij te brengen).�-          dagelijkse taal is informeel en meestal mondeling; schooltaal is formeel en vaak schriftelijk.“Daarom is het belangrijk dat er in onderwijs (taal)gericht worden gewerkt aan schooltaalwoorden (instructietaal, formele woordenschat, specifieke vaktaal)Gedurende een schoolloopbaan loopt iedereen een proces door van praten over concrete en persoonlijke ervaringen naar het uitdrukken van steeds abstractere ideeën (van DAT naar CAT). Ze leren specifieke woorden en denkwijzen uit verschillende vakgebieden in de eigen taal. Er komt steeds grotere nadruk te liggen op kennis van schoolse, abstracte begrippen. De HOA kregen dit in de eigen taal, maar moeten een groot deel aanleren op korte tijd in een vreemde taal. Dit is verschillende met een lager vooropgeleide anderstalige uit het Vlaams HO die minder academische vaardigheden heeft, maar meer talige vaardigheden, maar niet noodzakelijk CATOok over DAT spreken?  Vb. vaak groot deel van CVO nT2 en anderzijds ook taal die verband houdt met vb.  welbevinden, trauma, gevoeligheden … die “de moeilijkste taalregisters zijn, en die cultureel bepaald zijn aanlerencruciaal om motivatie hoog te houden, belemmeringen te verkleinen en dus studiesucces te verhogen



Alle communicatie is ook interculturele communicatie

• Alle communicatie tussen mensen heeft een culturele component
• Bewust blijven van onze eigen culture dimensie 
• Inzien op welke wijze cultuur invloed heeft op de communicatie 

en verloop van een gesprek
• Vandaar nood binnen taalbeleid aan taalcoach specifiek voor 

anderstaligen i.s.m. taalcoach opleidingen
• Testmateriaal voor HOA, geen evidentie: cultuurarme (IQ)-testen 

noodzakelijk, culturele sensitiviteit – gevaar voor sociaal 
wenselijke antwoorden

Presentator
Presentatienotities
Vandaar belang taalcoachen, moet starten met en bij docentenBest ook een taalcoach specifiek ism algemene taalcoach of werken met taalcoach opleiding, verantwoordelijk ook voor taalontwikkelend lesgeven, ondersteunend ivm de grijze zone taal en betekenisvol leren/doceren, taal en testen, beoordelen, … maar dan specifiek gericht op anderstaligen



Mogelijke Faciliteiten

Universeel ontwerp (voor iedereen)
• Cursussen steeds digitaal ter beschikking 
• Op voorhand ter beschikking stellen van PPT
• Gebruik van compenserende software
• Tijdig opgeven van taken en opdrachten
• Voldoende examentijd voor alle studenten
• Student laten kiezen tussen evaluatievormen
• Verklarend woordenboek op het examen toelaten
• Prikkelarme leslokalen

Presentator
Presentatienotities
Marc Verdyck Ass. WG div. 2015Voor anderstaligen dubbel zoveel tijd, verschillend, moeten tijd hebben om op te zoeken. Voldoende examentijd nodig, oppassen met woordenboeken. Kans krijgen om uitleg te vragenKiezen examenvormen: buitenlandse studenten vaak niet bekend met het examensysteem, manier van examineren, of lesgevenHebben hierbij input nodig, sessies SSB op verstaanbare wijze! Veel praktijkOppassen zien soms nut niet van in, zijn soms ook al hoger opgeleid, of waren bezig met studeren, ander schoolsysteem, ….



Aanbevelingen

• HOA van bij start academische NT2-aanbod, bij voorkeur in een 
voorbereidingsjaar

• Taalbeleid en taalcoaching specifiek voor HOA binnen algemene 
aanpak taal n HO

• Taalcoaching HOA koppelen aan (Westerse) studeervaardigheden
• Taalcoaching koppelen aan interculturele competentie en 

communicatie

Presentator
Presentatienotities
Wijzen op aanbod in elke provincie – wel financieel kluwen voor voortbestaanWijzen op financieel-ec.  voordeel: kortere tijd  - minder verlies van kennis vakgebiedMeeste EU-landen max. 4 semester starten bij A1 tot B2/C1 – voordeel academisch van bij de start



Bronnen

• Interculturelegespreksvoering,theorie en praktijk van het TOPOI-
model, Edwin Hoffman, VanLoghum, Houten, 2002ISBN90 313 3305

• Menselijke communicatie, een zoektocht naar haar complexiteit, Rita Steens,  https://mens-en-
samenleving.infonu.nl/communicatie/29303-probeer-de-werkelijkheid-niet-slechts-lineair-te-
verklaren

• Tiba Bolle, coachtrainer en adviseur taalbeleid aan ITTA, Universiteit Amsterdam in LES, Tijdschrift 
voor NT2 en Taal in het Onderwijs, edities 23-36

• https://decorrespondent.nl/3630/waar-een-vluchteling-die-nederlands-wil-leren-tegenaan-
loopt/791762626380-7f517777

• Inclusie TM, Marc Verdyck, Presentatie Asscociatiewerkgroep Diversiteit, 2015

• LEONED (Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit), Faculteit Educatie van 
de Hogeschool Utrecht, Expertisecentrum Nederlands, Radboud Docenten Academie en SLO

• IVAN, intensief voorbereidingsjaar voor anderstaligen, @level2work – AMIF-project voor hoger 
opgeleide nieuwkomers.

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/29303-probeer-de-werkelijkheid-niet-slechts-lineair-te-verklaren
https://decorrespondent.nl/3630/waar-een-vluchteling-die-nederlands-wil-leren-tegenaan-loopt/791762626380-7f517777

	Taalsteun voor Anderstalige Nieuwkomers
	Wie zijn de anderstaligen in HO?
	Voor de instap in HO
	Tijdens studie in HO
	Geen uniforme aanpak anderstaligen in HO
	Taalcoaching en taalontwikkelend lesgeven 
	Academisch Nederlands?
	Alle communicatie is ook interculturele communicatie
	Mogelijke Faciliteiten
	Aanbevelingen
	Bronnen

