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Inleiding
In het kader van het project Maxipac werd op basis van maatregel 4 een overzicht uitgewerkt van het bestaande
aanbod van taallessen en tutorprogramma’s in Vlaanderen. Deze voorzieningen werden bekeken van juit hetg
perspectief van relevantie voor derdelanders die zich inschrijven in het Vlaamse onderwijs. Maatregel 4 wordt
gezien als een aanzet tot een vervolgproject waaruit de ontwikkeling van nieuwe online tutoring en taaltrajecten
kunnen voortvloeien.
In dit rapport vindt de lezer een overzicht van taalondersteuningsprogramma’s van instellingen in Vlaanderen die
vrijwillig – op basis van informed consent - hebben deelgenomen aan dit onderzoek.

Methodologie
Participanten
In het kader van maatregel 4, werden via een informatiebrief alle universiteiten, hogescholen en andere
instellingen (OCMW, CAW, Atlas Antwerpen, …) aangeschreven die in contact komen/zijn gekomen met de
problematiek van derdelanders en hun taalproblemen. Uiteindelijk hebben alle Vlaamse universiteiten (n=7), 11
hogescholen, 2 centra voor Volwassenonderwijs en 5 andere organisaties (waaronder in-Gent, Compaan, OCMW)
deelgenomen aan de bevraging.

Verloop onderzoek
In functie van maatregel 4 werd een studie opgezet in het vak Onderwijskunde: Praktijk, Beleid en Onderzoek,
gegeven door prof. Valcke. 34 groepjes van elk 5 bachelorstudenten dienden een instelling die zich vrijwillig voor
dit onderzoek had aangeven te gaan interviewen. Studenten dienden alvorens het algemeen ethisch protocol te
ondertekenen. Met het ondertekenen van deze lijst gaf de student zijn/haar akkoord met de deontologische code
en dienen deze zich te houden aan de ethische uitgangspunten voor wetenschappelijk onderzoek aan de faculteit
psychologie en pedagogische wetenschappen aan de UGent.
De onderzoeksaanpak bestond uit 2 stappen. Allereerst gebeurde er per instelling een analyse van documenten en
websites van de instellingen op basis van vast format (zie figuur hieronder). Hierdoor werd op een uniforme wijze
informatie verzameld over alle instellingen heen. Meer bepaald werd informatie zoals de doelgroep, niveau van
taal, de focus, de inhoud van het programma, de wijze van organisatie, de tijdsduur, de toelatingsvoorwaarden,
enz. samengevat in het format. Per instelling is het ingevulde format terug te vinden in dit rapport. Na de fase van
desk-research, werd een contact opgezet met een contactpersoon
van elke instelling. In dit face-to-face contact werd een interview
opgezet dat max. 1 uur duurde. Dit intreview werd opgenomen (data
beschikbaar bij onderzoekers). Contactpersonen tekenden een
informed consent. Het face-to-face contact had vooral als doel de
gevonden informatie te valideren, en eventuele aanvullingen op te
leveren, met inbegrip van bijzondere experimenten of initiatieven
gericht op de doelgroep bij Maxipac.
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Open Universiteit Gent
De Open Universiteit Gent maakt gebruik van de opleidingsprogramma’s van de Open Universiteit Nederland, en biedt dus
zelf geen programma’s aan. Dit opleidingcentrum is vooral een studiecentrum dat studenten lokale ondersteuning geeft. De
Open Universiteit Gent kan -terugvallen op veel materiaal van de Ugent. Omdat de UGent veel ondersteuning geeft op het
vlak van taal (zie het Talencentrum Ugent), valt men bij de Open Universiteit vooral terug op één tutorprogramma voor
anderstaligen gericht op taalondersteuning. Door de focus op een zeer brede scala aan studenten – met sterk verschillende
achtergronden , inclusief anderstalige studenten - lukt het deze lokale afdeling van de OUNL om gemakkelijker anderstalige
studenten te benaderen. We verwijzen hieronder daarom vooral naar de (taal)ondersteuning die de Open Universiteit
studenten van de Ugent kunnen gebruiken.
Alice

- Doelgroep

Iedereen

- Taal niveau

Men moet niet een bepaald taalniveau hebben om het tutorprogramma te volgen.

- Focus op… (lezen, spreken,
schrijven, luisteren)?

Het opfrissen en oefenen van de Nederlandse taal. Dit zowel op vlak van lezen,
schrijven, tekstbegrip...

- Inhoud programma/aanbod

Oefeningen op academische woordenschat, tekststructuur en tekstbegrip, spelling en
grammatica. Voor elk onderdeel zijn er verschillende soorten oefeningen zoals:
invuloefeningen met opties, invuloefening, meerkeuzevragen, ordenen, woorden
aanduiden kort antwoorden....

- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

Intern gemaakt door de UGent.

- Apart programma of
geïntegreerd in het reguliere
aanbod?

Apart programma: je kan dit vrijblijvend doen.
Dit is niet speciaal voor anderstaligen gemaakt.

-Tijdsduur programma

Je kan zoveel oefeningen maken als je wil en er is geen tijdsduur.
Er zijn ongeveer 30 oefeningen per opgave.

- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja,
wat zijn deze?

Neen, iedereen die zich aanmeldt kan deze oefeningen maken. Aanmelden kan via
UGent login en e-mail. Je kan je ook anoniem aanmelden.

- Wat wordt er verwacht van de
student?

Men verwacht niets. Deze oefeningen zijn vrijblijvend.
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- Wat is de capaciteit van het
aanbod? (max. aantal
inschrijvingen)

Onbeperkt

- Krijgt de student na het volgen
van het aanbod een
diploma/certificaat?

Neen.
Men krijgt wel punten op de oefeningen. Als men iets goed heeft komt er een punt
bij. Als men iets fout heeft gaat er een punt af, dit wil zeggen dat je dus in de min kan
gaan.

- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

https://alicetaal.ugent.be/student/login/choose

Taalonthaal

- Doelgroep

Deze begeleiding is enkel geschikt voor UGent-studenten. Niet enkel voor
studenten met een anderstalige achtergrond, maar voor alle studenten.

- Taal niveau

/

- Focus op… (lezen, spreken, schrijven,
luisteren)?

Taalonthaal focust enkel op schrijven.

- Inhoud programma/aanbod

Geven de mogelijkheid om lessen te volgen in verband met academische
taalvaardigheid. Hiervoor is geen inschrijving nodig.
Er is ook individuele begeleiding. Je kan met een stuk tekst (max. 4 pagina’s)
langsgaan om deze te laten controleren. Een medewerker geeft je dan feedback
door je concrete richtlijnen voor verbetering te geven.

- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

Een initiatief van DOWA-talenbeleid van de Universiteit Gent.

- Apart programma of geïntegreerd in De lessen en individuele begeleiding vormen een apart programma, maar soms
het reguliere aanbod?
wordt een les academisch schrijven aan het reguliere aanbod toegevoegd. Niet
speciaal gemaakt voor anderstaligen.

-Tijdsduur programma

Het programma is vrijblijvend het hele jaar lang.
Een les duurt 1u30 en een individuele sessie duurt 30 minuten.
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- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
Alle UGent-studenten kunnen beroep doen op de lessen en begeleiding.
selectieprocedures? Indien ja, wat zijn
deze?

- Wat wordt er verwacht van de
student?

Er zijn geen verwachtingen, je hoeft je niet op voorhand in te schrijven voor de
lessen. Individuele begeleiding moet ik je logischerwijze wel zelf aanvragen en
vastleggen.

- Wat is de capaciteit van het aanbod? Voor de begeleiding zijn er 5 sessies per dag voorzien, dit op verschillende
(max. aantal inschrijvingen)
dagen.

- Krijgt de student na het volgen van
het aanbod een diploma/certificaat?

Na de lessen krijgt de student geen certificaat of diploma.

- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

https://www.taalonthaal.ugent.be

Voortraject

- Doelgroep

Specifiek gericht op anderstalige jongeren (+18) die moeilijkheden hebben met de
Nederlandse taal.

- Taal niveau

Minstens een niveau 3/ B1 Nederlands.

- Focus op… (lezen, spreken,
schrijven, luisteren)?

Academisch Nederlands, studievaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en
keuzemodules.

- Inhoud programma/aanbod

Nederlands voor anderstaligen (NT2, startniveau: B1-)
Academische taal- en studievaardigheden
Studie loopbaanoriëntatie en trajectbegeleiding
Voorbereidende modules Engels, wiskunde, chemie en fysica
Je kan eventueel opleidingsonderdelen uit reguliere onderwijsprogramma’s
opnemen(max. 6SP)

- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

Intern georganiseerd in samenwerking met Ingent.
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- Apart programma of geïntegreerd
in het reguliere aanbod?

Het is een apart programma dat begint in augustus om studenten voor te bereiden
op het aankomende academiejaar, maar kan ook verder gevolgd worden in het 1ste
semester.

-Tijdsduur programma

De duur kan oplopen tot een volledig semester.

- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja, wat
zijn deze?

Je moet je vooraf inschrijven, je moet in je thuisland minstens een diploma
secundair hebben en je hebt een basiskennis nederlands (B1). De kostprijs van
deze ‘opleiding’ is 790 euro of 220 euro (vervangingsinkomen).

- Wat wordt er verwacht van de
student?

Er wordt verwacht de aangemelde studenten naar de lessen komen.

- Wat is de capaciteit van het
aanbod? (max. aantal
inschrijvingen)

Jaarlijks maken er ongeveer 20 studenten gebruik van dit aanbod.

- Krijgt de student na het volgen
van het aanbod een
diploma/certificaat?

De student krijgt geen diploma of certificaat.

- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-engender/voortraject

De ITNA-test (= universitaire taaltest Nederlands voor anderstaligen)

- Doelgroep

Niet-Nederlandstalige studenten die aan een studie willen beginnen moeten
bewijzen over een goede kennis Nederlands te beschikken: zowel op het vlak van
spreken als schrijven.

- Taal niveau

B2

- Focus op… (lezen, spreken,
schrijven, luisteren)?

Focus op schrijven en spreken.
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- Inhoud programma/aanbod

Eerst een computertest om de schrijfvaardigheden te testen, als de student daar
goed op scoort mag deze de volgende dag terugkomen voor een mondelinge
test. Deze bestaat uit het beargumenteren van een stelling en het bespreken van
een grafiek.

- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

Extern georganiseerd.

- Apart programma of geïntegreerd
in het reguliere aanbod?

Het is een apart programma buiten het reguliere aanbod.

-Tijdsduur programma

2 uur.

- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja, wat
zijn deze?

Eerst moet de student zich aanmelden bij een testcentrum, daarna zich
inschrijven en ook het inschrijvingsgeld betalen. Dit kan 85, 100 of 185 euro
bedragen naargelang de manier waarop je de test wenst af te nemen
(individueel, in groep,...)

- Wat wordt er verwacht van de
student?

Bij annulering worden er administratieve kosten aangerekend, dus wordt er wel
verwacht dat de student aanwezig is op de afgesproken momenten.

- Wat is de capaciteit van het
aanbod? (max. aantal inschrijvingen)

Niet gekend

- Krijgt de student na het volgen van
het aanbod een diploma/certificaat?

Enkel na het behalen van zowel de computertest als de mondelinge test krijgt de
student een B2 certificaat en kan (optioneel) nog een schrijftest doen om een C1
certificaat te behalen.

- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

http://www.itna.be/over-de-test/

Educatief startbekwaam (STRT)

- Doelgroep

Hoger opgeleide volwassenen (+18) of jongeren (+16) aan het einde van hun
secundaire of voortgezet onderwijs in het buitenland.
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- Taal niveau

- Focus op… (lezen, spreken, schrijven,
luisteren)?

Lezen, spreken, schrijven en luisteren.

- Inhoud programma/aanbod

- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

Extern georganiseerd.

- Apart programma of geïntegreerd in het Het is een apart programma georganiseerd door de taalunie.
reguliere aanbod?

-Tijdsduur programma

201 minuten + extra tijd voor de afnameprocedure.

- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja, wat zijn
deze?

67,3 euro inschrijvingskosten per examen.
Akkoord gaan met het examenreglement.
student: wachten tot de docent uw registratie heeft verbonden aan de
instelling.
niet-student: kan meteen een examen aanvragen.

- Wat wordt er verwacht van de student?

- Wat is de capaciteit van het aanbod?
(max. aantal inschrijvingen)

- Krijgt de student na het volgen van het
aanbod een diploma/certificaat?

De student krijgt een certificaat Nederlands als vreemde taal.
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- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

http://cnavt.org/examen/examenprofiel/educatief-startbekwaam-strt---b2

Extra informatie op basis van het interview
• Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?

Hier hebben ze geen zicht op. Men kon ons wel vertellen dat er vorig jaar 211 studenten individuele begeleiding hebben
gekregen.
o

Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,…) van deze studenten?

Wegens de privacy van de mensen kan men hierover niets zeggen.
o

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Neen.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? ( zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit het
perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

Men kan heel moeilijk de studenten bereiken die het echt nodig hebben. Dit om verschillende redenen. Zoals: ze vinden zelf
dat ze geen hulp nodig hebben, ze leven in een moeilijke thuissituatie…Vroeger lag de focus vooral op de groep anderstalige
studenten, maar men heeft ondervonden dat er dan weinig studenten uit zichzelf de stap zetten om contact op te nemen.
Daarom is men nu meer gericht op een bredere kijk en probeert men alle studenten te bereiken, inclusief de anderstalige
studenten.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Voor het voortraject dat men aanbiedt, moet men eerst een selectieproef afleggen. Hierdoor vindt er dus een natuurlijke
selectie plaats. Er zijn ook altijd afhakers omwille van hun ‘rugzakje’, de bagage die ze met zich meedragen, of andere
redenen, zoals vluchtelingen die verhuizen, veranderen van richting, stoppen met studeren…. Hier kunnen we dan spreken
over een drop-out door persoonlijke redenen en niet omwille van de aangeboden programma’s.
Een van de redenen kan ook financiële problemen zijn. Voor het voortraject betaalt men namelijk 400 euro. Enkel wanneer
men bij het OCMW zit is dit 100 euro.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze doelgroep
met een focus op taal?

Neen.
•

Ervaringen / bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

Men is heel zoekende. Het gaat niet zo zeer om de instroom die nodig is, maar over de doorstroom die moet plaatsvinden.
De meest effectieve hulp lijkt hen diegene die men tijdens de les krijgt. Daarom proberen ze nu een les over te nemen en
zelf te doceren over Academisch Nederlands. Dit is dan weer gericht aan alle studenten en gebaseerd op de leerstof
waarmee ze bezig zijn.
Ook denkt men na om een advies te schrijven voor docenten over hoe een taak/paper te quoteren op vlak van taal van onder
andere anderstalige studenten. Men wil de docenten ook afleren om te focussen op spelling en grammatica bij
anderstaligen, en in plaats daarvan vooral op inhoud en opbouw te letten.
•

Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod?

Een tijd geleden hebben we een student begeleid. Hij is op zijn 7 jaar naar België gekomen uit Congo en is via het
watervalsysteem in het BSO terecht gekomen. Hij heeft dan toch beslist zijn verdere studies aan de universiteit van Gent te
beginnen en heeft daarom contact verbroken met zijn vrienden (omwille van een slecht milieu), waarna hij is begonnen aan
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de studie Afrikanistiek. We hebben deze jongere enorm zwaar begeleid. (Dit gebeurde niet wekelijks, maar vooral bij
schrijftaken). Zijn Nederlands was echt niet goed ondanks dat hij al op 7 jarige leeftijd in België was. Hij heeft veel
voordelen gekregen door in kleine groepen te kunnen werken tijdens de opleiding. Dankzij de grote steun en begeleiding is
deze student geslaagd.

Universiteit Gent
Een deel van de hier besproken informatie overlapt met het aanbod dat aan bod is gekomen bij de bespreking van de Open
Universiteit Gent.
Aanbod Universitair centrum voor talenonderwijs (UCT)

- Doelgroep

Voorbereidend jaar Nederlands

Pakket NT2

Voortraject Hoger Onderwijs

Dit traject is gericht op
mensen die uit het buitenland
komen en o.b.v. van de
inschrijving een
studentenvisum kunnen
aanvragen.

Dit pakket is voor mensen
die reeds in België wonen
en hun Nederlands willen
bijschaven.

Deelnemers aan dit traject zijn
voornamelijk vluchtelingen.
Dit traject is namelijk voorzien
voor mensen die recent naar
Vlaanderen gemigreerd zijn en
een opleiding willen starten
aan een hogeschool of
universiteit in Brussel of
Vlaanderen.

⇒ Kennen vaak nog geen
Nederlands

- Taal niveau

Begint met niveau 1 en gaat
t.e.m. niveau 6. Er is geen
voorkennis van het
Nederlands vereist.

We spreken dus over
inburgeraars, nieuwkomers,
instromende
uitwisselingsstudenten of
mensen die niet willen
studeren, maar gewoon
snel vooruit willen gaan
met hun Nederlands.

Het vereiste niveau is A2 of
B1.

Er zijn twee vereisten om te
mogen deelnemen aan het
voortraject. Als eerste moeten
ze een basiskennis van het
Nederlands hebben (minstens
niveau B1) en moeten ze
beschikken over een
einddiploma secundair
onderwijs, behaald in het
thuisland.
Begint met een B1+ niveau. De
cursisten moeten reeds een
bepaalde kennis van het
Nederlands hebben om in
aanmerking te komen.
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- Focus op…
(lezen, spreken,
schrijven,
luisteren)?

Voor elk niveau zijn er bepaalde doelstellingen te halen. Deze vind je terug via volgende link:
https://www.ugent.be/lw/uct/nl/praktisch/vaak-gestelde-vragen/erk-niveaus
Alle thema’s komen aan bod binnen de cursussen: lezen, schrijven, communiceren, luisteren, …
Er wordt belang gehecht aan elk individueel aspect van de Nederlandse taal. Op die manier
stelt men de student in staat om aandachtig de lessen te volgen, een vraag te kunnen stellen,
de cursussen te begrijpen e.d. Men focust niet alleen op de academische taal, ook is
dagdagelijkse taal een belangrijk element dat zorgt voor integratie in het alledaagse leven. De
persoon is dan bijvoorbeeld in staat een brood te bestellen, het nieuws te volgen of een praatje
met de buurman te maken.

- Inhoud
programma/aan
bod

De cursus voorbereidend jaar
Nederlands bestaat uit zes
deelcursussen, gaande van
niveau 1 tot 6. Er is geen
voorkennis of instaptest
vereist. Van januari tot
september krijgen de
cursisten 5 x 3 uren per week
les om de Nederlandse taal te
verwerven.

Binnen het pakket NT2
worden verschillende
taalcursussen aangeboden
van taalniveau A1 tot C1. Zo
is er bijvoorbeeld keuze uit:
Nederlands voor
Anderstalige Inburgeraars 1
en 2, Nederlands voor
Anderstalige
uitwisselingsstudenten 1,
Nederlands voor
Anderstaligen niveau 1, 2, 3,
4, 5 of 6. Deze cursussen
kunnen zowel overdag als ‘s
avonds gevolgd worden.

Het voortraject Hoger
Onderwijs is een voltijds
jaarprogramma en bereidt de
cursist voor op een
Nederlandstalige opleiding aan
een universiteit of hogeschool.
Het traject is modulair en
omvat volgende zaken:
Nederlands voor anderstaligen
(NT2, startniveau B1),
academische taal- en
studievaardigheden,
studieloopbaanoriëntatie en
trajectbegeleiding en als
laatste voorbereidende
modules Engels, wiskunde,
chemie en fysica. Men kan
eventueel ook nog
opleidingsonderdelen uit
reguliere
onderwijsprogramma’s
opnemen.
Tijdens het voortraject krijgen
de cursisten ook persoonlijke
begeleiding om een gepaste
studiekeuze te maken.

- Intern of
extern
georganiseerd
(uitbesteding)

Omdat het UCT Gent is aangesloten bij de UGent, is het een interne instelling. Voorbeelden van
externe organisaties zijn de CVO’s en de andere universitaire talencentra in Antwerpen, Leuven
en Brussel. Het UCT werkt wel nauw samen met de andere organisaties. Samen zetelen ze in de
raad van bestuur van In-Gent (Agentschap voor Inburgering en Integratie), in het
overlegplatform NT2 van stad Gent en binnenkort ook in het Vlaamse NT2-overlegplatform.

- Apart
programma of
geïntegreerd in
het reguliere

De cursisten volgen een
individueel traject en hebben
dus ook een apart
programma. Het

NT2 is een apart
programma. De cursussen
kunnen zowel overdag als ‘s
avonds plaatsvinden.

Ook dit programma is voltijds
en speciaal opgesteld voor
anderstaligen. Het is niet of
moeilijk te combineren met een
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aanbod?

Voorbereidend Jaar
Nederlands is speciaal gericht
op anderstaligen en neemt
veel tijd in beslag. Van
maandag tot vrijdag krijgt
men 3 uur per dag les.
Bovendien moet de cursist
daarbij ook nog eens zo’n 3
uur per dag studeren om de
leerstof uit de lessen onder
de knie te krijgen. Het is dus
heel moeilijk om te
combineren met een ander
aanbod.

reguliere opleiding. Het traject
helpt de cursist echter wel om
op een korte en intensieve
periode goed voorbereid aan de
slag te gaan aan een
hogeschool of universiteit. Er
wordt voorzien in begeleiding
om een gepaste studiekeuze te
maken.

-Tijdsduur
programma

Vanaf januari tot september.

De tijdsduur hangt af van
de opleiding binnen NT2
waarvoor de cursist is
ingeschreven. Sommige
cursussen nemen een
semester in beslag, andere
cursussen zijn maandelijks.

Het betreft een voltijds
jaarprogramma. Negen
maanden lang van januari tot
september, 5x per week
gedurende 3 uur lang. Het
aantal lesuren komt uiteindelijk
neer op 360.

- Zijn er
toelatingsvoorw
aarden/
selectieprocedur
es? Indien ja,
wat zijn deze?

Vooraleer cursisten in
aanmerking komen voor het
voorbereidend jaar
Nederlands, moeten ze
beschikken over een
aanvaardingsbewijs van een
universiteit of een andere
instelling van het hoger
onderwijs.
Men moet geen voorkennis
van het Nederlands hebben
om zich in te kunnen
schrijven, maar wel een
basiskennis van het Frans of
het Engels als
ondersteunende taal (A2
niveau). Daarnaast moet men
een diploma secundair
onderwijs hebben of in het
laatste jaar van het secundair
onderwijs zitten. Pas nadat
dit voorbereidend jaar
succesvol doorlopen is en
men het B2-attest heeft
behaald, kan men zich

De cursisten moeten
voldoen aan het taalniveau
A2 van het Engels, Frans, of
Duits. Daarnaast moet de
persoon ook een
uitwisselingsstudent zijn.
Om aan een volgend niveau
te kunnen beginnen is er
wel een vereiste voor het
niveau Nederlands. Ofwel
moet men geslaagd zijn
voor het vorige niveau
(NT1), ofwel moet men
slagen voor de instaptest
van het niveau waarin men
van start wil gaan.

Men moet een B1+ niveau
behaald hebben bij de
verplichte instaptest, minstens
een diploma secundair
onderwijs behaald hebben in
het thuisland en als laatste
geslaagd zijn voor de
selectieprocedure.
Deze opleiding trekt dus vooral
mensen aan die al in het UCT of
in een CVO een aantal andere
niveau’s behaald hebben.
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inschrijven in de school. Men
moet dus niet ingeschreven
zijn in een Universiteit of
Hogeschool om toegelaten te
worden tot het voorbereidend
jaar Nederlands.
- Wat wordt er
verwacht van de
student?

Op het einde van het Voorbereidend Jaar Nederlands moet
de cursist minstens een B2 niveau behalen. Als men daarna
taalkunde wil studeren, moet men het C1 niveau behalen.
Op het einde van de cursus, workshop, programma, etc.
wordt er van de studenten verwacht dat ze de taal
Nederlands begrijpen en kunnen toepassen in allerlei
complexe situaties. De student moet kunnen bewijzen dat
hij/zij zich zowel mondeling als schriftelijk kan uitdrukken.
Daarnaast moet de student bepaalde technieken beheersen
om aan de slag te kunnen gaan met teksten op hoger
niveau. Verder moet men zelf ook in staat zijn om
Nederlandse teksten te produceren.
Om dit te kunnen realiseren wordt er van de deelnemers
verwacht dat ze zich naast de lesuren ook thuis nog actief
bezig houden met de leerstof door oefeningen te maken, te
herhalen en bijvoorbeeld deel te nemen aan de
conversatietafels van In-Gent.
Voor de cursussen
Nederlands tracht men een
behoeftedekkend aanbod te
creëren.
Een cursist kan zich
maximum drie keer
inschrijven voor eenzelfde
cursus.

Het hoofddoel is om de
voorbereidingsperiode zo kort,
intensief en effectief mogelijk
te maken voor de student zodat
deze snel kan starten met
zijn/haar opleiding aan een
hogeschool of universiteit.
De student moet zich dan ook
wel intensief en gemotiveerd
inzetten voor dit traject. Een
opleiding volgen, met
Nederlands als moedertaal is al
zwaar, laat staan als het niet je
moedertaal is. Een extra harde
inzet is dus noodzakelijk.

- Wat is de
capaciteit van
het aanbod?
(max. aantal
inschrijvingen)

Geen maximum. Plaatsen
voor toekomstige studenten
worden gegarandeerd.

Een maximum van 25
studenten. Er wordt gestreefd
naar een uitbreiding in de
nabije toekomst. Dit heeft te
maken met financiën.

- Krijgt de
student na het
volgen van het
aanbod een
diploma/certifica
at?

Na het volgen van het aanbod, moeten de cursisten een test afleggen. Als men slaagt op de
ITNA-test (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen), behaalt men het
certificaat B2. De ITNA kan men afleggen zonder een cursus Nederlands te hebben gevolgd. De
cursist mag wel maar 4x de test afleggen in een periode van 12 maanden. Er moet minstens
een score van 10 op 20 behaald worden vooraleer hij/zij geslaagd is. Wanneer de persoon 5 op
20 of minder behaalt, dan mag men zich pas na 6 maanden opnieuw inschrijven voor een
cursus Nederlands aan het UCT. Het certificaat houdt in dat de persoon zowel mondeling als
schriftelijk de elementen die het taalniveau B2 bevat onder de knie heeft. Hiermee kan men
zich inschrijven aan een universiteit naar keuze.
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- Waar kan dit
aanbod worden
geraadpleegd?
(website)

https://www.ugent.be/lw/uct/
nl/cursussen/nederlands/alge
meen/voorbereidend-jaarnederlands-vooranderstaligen.htm

https://www.ugent.be/lw/uc
t/nl/cursussen/nederlands/a
lgemeen

https://www.ugent.be/lw/uct/nl/
cursussen/voortraject-hogeronderwijs-vooranderstaligen.htm

Extra informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?

Jaarlijks heeft het UCT een 6000-tal inschrijvingen. Ongeveer een derde hiervan is voor het pakket Nederlands (één van
bovenstaande opties in het aanbod Nederlands van het UCT). De verdeling over het aanbod komt neer op het volgende:
- Voorbereidend Jaar Nederlands: ongeveer een 50-tal cursisten
- NT2: ongeveer 1300 cursisten
- Voortraject Hoger Onderwijs: ongeveer 20-tal cursisten
o

Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,…) van deze studenten?:
De achtergrond van de studenten is zeer gevarieerd. Vaak komen de cursisten van verschillende landen en variëren ze ook
qua leeftijd. Sommigen hebben reeds een vooropleiding gevolgd, terwijl anderen nog maar net de schoolbanken van het
secundair achter zich hebben gelaten. We krijgen dus te maken met een grote diversiteit.
o Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?
Bij het voorbereidend jaar Nederlands schrijven mensen zich voornamelijk in om een studentenvisum te bemachtigen. Op die
manier krijgen ze de toegang tot een universiteit of hogeschool. Binnen het NT2-programma zijn de motivationele factoren
zeer gevarieerd; al wil de meerderheid van de mensen werken aan hun niveau Nederlands. Het voortraject hoger onderwijs
focust voornamelijk op de voorbereiding naar het hoger onderwijs toe. Mensen die dus starten met deze cursus zijn normaal
gezien van plan om verder te studeren.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? (zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit het
perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

Het grootste probleem is de financiering. Dit knelpunt ontstaat zowel vanuit het perspectief van de studenten, die de
cursussen Nederlands willen volgen, als van het UCT, dat niet de middelen heeft om de programma’s goedkoper aan te bieden
wegens te weinig subsidiëring. Stad Gent heeft wel een beurzensysteem voor kansarmen maar dit is enkel toegankelijk voor
Gentenaars. Er studeren ook veel mensen van elders in Oost-Vlaanderen of de andere provincies aan de UGent. We stellen dus
vast dat afhankelijk van de woonplaats mensen verschillende kansen krijgen, wat tot pijnlijke gevolgen kan leiden. Voor
inburgeraars is er ook nog een beurzensysteem van de Vlaamse overheid, maar dit is enkel voor de niveaus A1 en A2, en is dus
bijgevolg niet voldoende om het niveau te bereiken waarmee je je kan inschrijven aan een universiteit (B2). Een ander heikel
punt binnen het aanbod van het UCT is de beperkte infrastructuur. Een groot deel van de lessen gaat overdag door, en dan
zijn de ruimtes van UGent bezet door studenten. De UCT kan dan enkel gebruik maken van haar eigen lokalen. Deze zijn
beperkt in aantal en in grootte. De cursussen die ‘s avonds doorgaan kunnen wel plaatsvinden in de auditoria van de UGent.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s ? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

De intensiteit van de trajecten kan voor sommige studenten erg lastig zijn. Ze zijn niet te combineren met een job of het
runnen van een huishouden met kleine kinderen. Sommige cursisten moeten dus noodgedwongen afhaken. Soms is een
student ook zijn/haar motivatie kwijt om de cursus verder te zetten of hij/zij heeft even nood aan een pauze. Mensen kunnen
tot een jaar lang een ‘pauze’ nemen want zolang blijven de testresultaten geldig. Sommige mensen worden ook opnieuw
doorverwezen naar In-Gent omdat de testresultaten lager waren of gelijk aan 5/20. Dat is een goede indicatie dat de
intensiteit van het programma wat te zwaar is voor hen. Na een half jaar mogen ze dan nog eens proberen.

Maatregel 4 Overzicht aanbod kwalitatieve online taallessen en tutorprogramma’s in het Vlaamse Hoger Onderwijs

16

•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze doelgroep
met een focus op taal?

Naast het bovengenoemde aanbod is er geen specifiek aanbod meer vanuit UGent voor anderstaligen. Wel zijn er de
talenopleidingen, als studie. Ook heeft UGent een taalonthaal, een academisch schrijfcentrum dat taaladviezen geeft aan alle
studenten van UGent. Daarnaast organiseren de verschillende monitoraten extra cursussen om bijvoorbeeld een goede paper
te kunnen schrijven, of over hoe men best een vak gaat aanpakken. Deze cursussen verschillen dus per faculteit en zijn geen
onderdeel van het algemene aanbod van UGent. Aan het monitoraat kan ook een mentor worden aangevraagd. Dit is een
student uit een hoger jaar die dezelfde richting volgt als de persoon, die hem/haar wegwijs maakt op de campus. De mentor
helpt o.a. ook met de te verwerken leerstof en het academische taalgebruik. Als laatste is er ook nog de mogelijkheid om een
bijzonder statuut aan te vragen o.b.v. anderstaligheid. Hierbij stelt men als voorwaarde dat men voor de eerste keer
ingeschreven moet zijn in het Vlaamse Hoger Onderwijs in een Nederlandstalige opleiding en dat men maximum twee jaar
Nederlands onderwijs heeft gevolgd. Deze voorwaarde geldt niet voor uitwisselingsstudenten.
•

Ervaringen/bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

In het UCT heeft men al meerdere malen de volgende situatie meegemaakt: studenten vanuit een CVO kloppen aan bij het
UCT met de vraag of ze bij hen hun traject verder kunnen zetten. Ze hebben al verschillende niveaus doorlopen maar vinden
het tempo in de CVO te traag en willen het B2-niveau behalen voor de universiteit. Wanneer ze dan bij ons komen moeten we
vaststellen dat ze terug naar een lager niveau moeten bij ons. Dat is voor hen erg frustrerend en voor het UCT pijnlijk om te
zien. Op die manier is de kans groot dat de studenten hun motivatie verliezen en het traject stoppen.
• Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod.
We vroegen bij het interview niet enkel naar drop-out, maar ook naar succesverhalen. Zo zijn er gelukkig verschillende. Het
gebeurt wel eens dat een medewerker van het UCT een oud-deelnemer tegenkomt die dan vertelt dat hij/zij een diploma
heeft behaald of volop bezig is met zijn/haar studies. De precieze cijfers zijn onbekend omdat er ook studenten starten aan
de hogeschool na het traject en daarvan heeft het UCT geen gegevens. Echter is wel geweten dat de aantallen jammer genoeg
onder de lat liggen van wat er potentieel mogelijk is. Gelukkig hecht de nieuwe rector hier veel belang aan en ziet het UCT dit
wel in de plooi vallen.
•

We willen ook graag nog dit meegeven:

Aan het volgen van het voorbereidend jaar Nederlands zijn verschillende voordelen gekoppeld. Wanneer je je inschrijft voor
deze cursus kan je een studentenvisum aanvragen. Als je dan les gaat volgen aan de UGent, krijg je een deel van het geld
terug. Wanneer je merkt dat je je Nederlands nog wat moet bijschaven heb je bovendien gegarandeerd plaats in de cursussen.
Je bent m.a.w. zeker van een doorstroom.

Universiteit Antwerpen
Inleiding
Het aanbod van de UAntwerpen i.v.m. taalprogramma's voor anderstaligen is zeer uitgebreid. Om dit overzichtelijker te maken,
hebben we elke kader in vijf belangrijke taalprogramma’s opgesplitst, namelijk: Taaljaar, Taalmaat, Monitoraat op maat,
cursussen Nederlands voor anderstaligen en het Ikan-project. De universiteit van Antwerpen organiseert dus verschillende
initiatieven voor anderstaligen. Een deel van de programma’s vindt plaats voordat een student start aan het hoger onderwijs.
Dit noemt men de initiatieven voor de poort. Deze behoren tot een open aanbod en zijn dus toegankelijk voor iedereen die er
nood aan heeft. De programma’s zijn: taaljaar, taalmaat, cursus Nederlands voor anderstaligen en het IKAN-initiatief. Nadat de
studenten ingeschreven zijn, is er nog de mogelijkheid tot ondersteuning vanuit het Monitoraat op maat. Dit is een initiatief na
de poort. In de kader spreken we soms gewoon over het ‘Monitoraat’, maar de volledige benaming is ‘Monitoraat op maat’.

Het cursusaanbod Nederlands voor anderstaligen is divers en wordt aangeboden in drie verschillende formules: de
intensieve trimesteropleiding, de semesteropleiding en het taalbad.
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- Doelgroep

TAALJAAR De doelgroep bestaat uit anderstaligen die zich willen voorbereiden op studies in
het hoger onderwijs die in het Nederlands gedoceerd worden.
TAALMAAT De doelgroep bestaat uit anderstalige nieuwkomers en studenten met een
vluchtelingenstatuut. De taalmaten zijn Nederlandstalige UAntwerpen-studenten die zich
vrijwillig mogen aanmelden. Deze studenten komen niet van één bepaalde opleiding, maar
vanuit alle opleidingen en studiejaren binnen UAntwerpen. Toch richten ze zich vooral op
Nederlandstalige studenten met studie-ervaring, dus 2e bachelor en hogere studiejaren.
MONITORAAT OP MAAT De doelgroep bestaat voornamelijk uit studenten van universiteit
Antwerpen met een zwakkere basis m.b.t. de (academische) vaardigheid Nederlands die deze
willen verbeteren. Dit wil zeggen dat alle studenten, ook anderstaligen, beroep kunnen doen
op deze ondersteuning. Daarnaast zijn ook de ‘oudkomers’ welkom. Dit zijn vreemdelingen
die een relatief lange periode in een land wonen dat niet hun vaderland is. Voor studenten
die nog niet lang in België wonen, en dus Nederlands als tweede taal leren, is er een
specifiek aanbod NT2. Zowel de generatiestudenten, studenten die zich voor het eerst
inschrijven in een Vlaamse universiteit als schakelprogramma studenten kunnen zich
aanmelden bij het Monitoraat. Dit gaat over de instroom. Daarnaast kunnen ook studenten
die in de loop van hun studieloopbaan nog problemen met basisvaardigheden ervaren bij
het Monitoraat terecht (= doorstroom).
De groep Nederlandstalige studenten is procentueel het grootst. Verder zijn ook leerlingen
die in het secundair onderwijs een TSO-opleiding gevolgd hebben of leerlingen die in een
OKAN klas gezeten hebben, een grote groep die hulp vragen bij het Monitoraat.
De studenten schrijven zich vrijwillig in. Ze zijn voornamelijk intrinsiek gemotiveerd, een
groot deel van de studenten neemt deel aan de workshops of de individuele begeleiding
omdat ze een slechte score kregen voor een schriftelijke taak of het advies kregen om hun
Nederlands te verbeteren. Andere interne motieven kunnen zijn dat de studenten moeite
hebben met het beantwoorden van examenvragen, onzeker zijn over de eigen
taalvaardigheid of niet goed weten hoe te beginnen aan een grotere schrijftaak zoals een
bachelorproef of masterproef.
De studenten kunnen hier dan ook geen extra studiepunten voor verwerven. De studenten
willen dus echt moeite doen voor zichzelf en niet om een beloning (studiepunten) te krijgen.
CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN
Deze cursus is gericht op hoger geschoolde anderstaligen voor wie een intensief
taalleertraject aan een universiteit de meest geschikte manier is om snel Nederlands te
leren en te verbeteren. Aangezien deze cursus op verschillende momenten, voor
verschillende tijdsduren en op verschillende niveaus georganiseerd wordt, kan men een zeer
divers publiek bereiken.
IKAN-INITIATIEF
De begeleiders zijn studenten die verbonden zijn aan de AUHA (Universiteit Antwerpen,
Hogere Zeevaartschool, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijnhogeschool). De
begeleiders begeleiden anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen in de 1e, 2e en 3e
graad van het voltijds secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO en KSO).
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- Taalniveau

TAALJAAR Binnen taalverwerving starten ze als absolute beginner en gaan tot niveau 5 met
als eindexamen de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen, meer specifiek
de ITNA-test B2. Een klein deel zal, indien ze goed scoren op de B2 test (minimaal ‘goed’ op
elk onderdeel en ‘zeer goed’ in het totaal) en indien hier wens naar is, ook de ITNA-test C1
afleggen. Wie slaagt voor de ITNA B2, voldoet aan de taalvoorwaarden van het hoger
onderwijs en kan zich rechtstreeks inschrijven voor studies in het Nederlands aan een
Vlaamse universiteit of hogeschool. Sommige opleidingen vormen op deze regel een
uitzondering. Daar is de voorwaarde slagen op de ITNA-test C1.
TAALMAAT Taalmaat streeft geen taalniveau na. Ze willen door niet-formele oefenkansen te
creëren de studenten de kans geven om de spreektaal te oefenen.
MONITORAAT OP MAAT Dit is niet van toepassing bij Monitoraat op maat omdat het gaat om
de ondersteuning. Er is geen sprake van een cursus met examen of niveaubepaling.
CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN De cursus Nederlands voor anderstaligen maakt
een opdeling op basis van het niveau. Deze cursus heeft verschillende programma’s
gebaseerd op het eindniveau dat men wil bereiken. Het eindniveau kan gaan van niveau 1 tot
en met 5. Hieronder bespreken we kort wat elk niveau precies inhoudt.
Niveau 1: Dit niveau stemt overeen met het A2 niveau van het Europees Referentiekader
(ERK). Het einddoel van deze cursus is het beheersen van basisvaardigheden in het
Nederlands. Deze vaardigheden geven de mogelijkheid zich uit te drukken in alledaagse
situaties.
Niveau 2: Dit niveau stemt overeen met het A2+ niveau van het Europees Referentiekader.
Deze cursus bouwt verder op de vaardigheden verworven in cursus niveau 1 en hierbij gaat
men over naar vaardigheden die iets moeilijker zijn.
Niveau 3: Dit niveau stemt overeen met het B1 niveau van het Europees Referentiekader.
Binnen deze cursus gaat men de vaardigheden van de deelnemers verder ontwikkelen door
te werken rond sociaal-culturele onderwerpen. Men vertrekt steeds vanuit authentiek
lesmateriaal en authentieke situaties. Binnen deze cursus begint men naast woordenschat
ook sterker op de zinsbouw te focussen.
Niveau 4: Dit niveau stemt overeen met het B1+ niveau van het Europees Referentiekader.
Binnen dit niveau gaat men focussen op het uitbreiden van de woordenschat en het
perfectioneren van de zinsbouw.
Niveau 5: Binnen dit niveau maakt men een onderscheid tussen het verwerven van
vaardigheden gericht op het uitoefenen van een beroep in een Nederlandstalig werkveld of
het verwerven van vaardigheden gericht op het instromen in het hoger onderwijs.
Niveau 5 met een beroepsperspectief stemt overeen met het B2+ niveau van het Europees
Referentiekader.
Niveau 5 met een hoger onderwijs perspectief stemt overeen met het B2/C1 niveau van het
Europees Referentiekader. Binnen dit programma focust men vooral op het ontwikkelen van
academisch Nederlands. Op het einde van dit programma nemen ze de Interuniversitaire
Taaltest Nederlands voor Anderstaligen af.
IKAN-INITIATIEF Het taalniveau bij de tutees wordt niet getest. Leerlingen die deelnemen,
kennen voldoende Nederlands om toegelaten te worden tot het reguliere Nederlandstalige
onderwijs. Ze testen deelnemers niet op hun taalniveau, noch bij het begin noch bij het
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einde. Ze willen met hun project nastreven dat leerlingen zich zelfzekerder voelen, ook in
het Nederlands. Dit staat echter los van de formele niveaus die ze behalen. De tutoren
hebben echter wel een bepaald taalniveau. De tutoren studeren aan een instelling van hoger
onderwijs en de overgrote meerderheid van hen is Nederlandstalig opgevoed en/of heeft in
Vlaanderen zijn diploma secundair behaald. Zij voldoen dus minstens aan de
taalvoorwaarden die instellingen van hoger onderwijs opleggen om te mogen starten met
studeren (het B2 niveau). Ze leggen geen bijkomende eisen op. In de praktijk heeft 95% van
onze tutoren het Nederlands als moedertaal (of als tweede taal van bij de geboorte). Enkele
tutoren zijn zelf ooit OKAN-er geweest en hebben het Nederlands op latere leeftijd geleerd.
Deze tutoren voldoen ook aan bovenvermelde taalvoorwaarden, maar die zetten zich
meestal niet in voor heel talige opdrachten (zoals het begeleiden van het schrijven van een
GIP), maar wel voor opdrachten als ‘algemene huiswerkbegeleiding’.
- Focus op… (lezen,
spreken, schrijven,
luisteren)?

TAALJAAR Bij taalverwerving wordt er gefocust op zowel lezen, spreken, schrijven als
luisteren. Tijdens de les wordt gefocust op schrijven en spreken. Lezen en luisteren wordt in
huiswerkopdrachten geoefend. In de verdiepende modules worden andere vaardigheden
geoefend zoals uitspraak, academische vaardigheden ...
TAALMAAT Met dit project horen de taaljaarstudenten ook de informele en regionale
omgangstaal i.p.v. enkel het Standaard Nederlands binnen de schoolcontext. Taalmaat biedt
echter geen taalles, maar wel oefenkansen om de regionale omgangstaal te leren. De focus
ligt vooral op het kennismaken met de cultuur en het studentenleven van België om op die
manier de regionale omgangstaal onder de knie te krijgen.
MONITORAAT OP MAAT Het Monitoraat op maat focust zich enkel op de basisvaardigheden
van academisch Nederlands. Ze doen dit omdat het academisch Nederlands automatisch bij
elke student verder zal ontwikkelen doorheen de opleiding. De meeste studenten krijgen die
basisvaardigheden van academisch Nederlands al mee vanuit het middelbaar, maar
sommigen hebben hierbij nog extra ondersteuning nodig en hiervoor bestaat het
Monitoraat. Het meest gevraagde bij het Monitoraat op maat is ondersteuning bij
schrijfvaardigheid en lezen. Anderstalige studenten vragen ook vaak ondersteuning voor
spreekvaardigheid.
CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN In deze cursus wordt er gefocust op zowel
lezen, luisteren, schrijven als spreken. Afhankelijk van het niveau wordt er op bepaalde
vaardigheden meer nadruk gelegd.
IKAN-INITIATIEF Het IKAN-project legt vooral de focus op het bieden van ondersteuning op
vlak van Nederlandse taalvaardigheden en studievaardigheden. Dit gebeurt vooral via
huiswerkbegeleiding in verschillende vakken waarbij bijvoorbeeld toetsen voorbereid
worden, oefeningen Nederlands worden gemaakt, enz. De focus ligt dus vooral op
ondersteuning in de schoolse context.

- Inhoud
programma/aanbod

BLACKBOARD Blackboard is een online platform dat een zeer belangrijke vorm van
ondersteuning voor studenten is. De verschillende programma’s van Linguapolis en het
Monitoraat op maat maken hier gebruik van.
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TAALJAAR In het taalprogramma biedt UAntwerpen taalverwerving (11u) aan gecombineerd
met drie verdiepende modules: Nederlandse fonetica en uitspraak (1u), Academische
Vaardigheden (2u) en cultuur, politiek en sociale relaties (1u).
Er bestaan twee modules voor de Academische studievaardigheden:
De eerste module zal de student helpen bij het verbeteren van zijn Nederlandse
taalvaardigheid. Dit doen ze door middel van zelfstudie. Hiervoor kunnen de studenten
gebruik maken van het online platform Blackboard.
De tweede module zal de studenten helpen om vooruitgang te boeken in zaken zoals
samenvatten van teksten en presenteren. Op deze manier zullen hun academische
vaardigheden verbeteren.
Nederlandse fonetiek en uitspraak zal de studenten helpen bij bepaalde aspecten in het
Nederlands die als lastig/moeilijk ervaren worden, zoals: ritme, intonatie, herkennen van
allerlei geluiden en ook het correct leren uitspreken van bepaalde klanken.
Cultuur, politiek en sociale relaties zal de studenten laten kennismaken met de cultuur van
België en Nederland. Hierbij zal de focus vooral liggen op de regio Vlaanderen, Antwerpen. In
deze module wonen de studenten lezingen bij, bezoeken ze musea, gaan ze naar het theater,
maken ze uitstapjes naar steden, enzoverder. Op deze manier worden de studenten
aangezet om hun Nederlands ook buiten de schooluren te ontwikkelen.
Verder krijgen de studenten les van ervaren Linguapolis-taaldocenten. Ze begeleiden hen in
het maken van een studiekeuze én tijdens hun leerproces Nederlands. Er worden ook
culturele activiteiten georganiseerd (musea- en theaterbezoek, kerstfeest, excursie naar
Gent, …) en de studenten worden aangemoedigd om hun Nederlands ook buiten de les te
ontwikkelen.
Het voorbereidend jaar is een voltijds studieprogramma. De deelnemers zijn ingeschreven
aan de universiteit Antwerpen, ontvangen een studentenkaart en kunnen gebruik maken
van alle faciliteiten (bibliotheek, studentenrestaurant, sportfaciliteiten, …).
TAALMAAT Voor dit programma is er een infosessie voor de taalmaten en de
taaljaarstudenten. Daarna volgt een speeddate (= eerste kennismaking). Ook zijn er 3
ankermomenten (met alle teams samen) en 3 teamactiviteiten (= enkel de leden van één
team). De teamactiviteiten in kleine groepjes kunnen worden georganiseerd op de
universiteitscampus, op kot of in de stad. De invulling ervan wordt bepaald door de
studenten zelf. Het is duidelijk een heel informeel project waarbij er in kleine taalteams zal
worden gewerkt.
De taalmaten willen de studenten uit het ‘Taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een
academische context’ aanmoedigen om verder te studeren binnen het Nederlandstalig hoger
onderwijs. Ze laten hen kennismaken met het academisch Nederlands (samen lessen
bijwonen, samen cursusmateriaal doorlopen). Er wordt niet alleen gefocust op het
kennismaken met het formele aspect van de structuur van het hoger onderwijs, maar ze
proberen deze studenten ook voeling te laten krijgen met het dagelijkse leven als student in
Antwerpen en Vlaanderen. Op deze manier ontdekken ze de maatschappelijke realiteit.
Tijdens de teamactiviteiten worden er diverse thema’s besproken zoals de actualiteit en de
internationale politiek, maar ook worden er culturele tradities uitgewisseld (bv. samen
koken). Ook nieuwe vriendschappen worden door dit project gevormd.
MONITORAAT OP MAAT Het Monitoraat op maat geeft ondersteuning aan studenten die op
één of andere manier nood hebben aan ondersteuning bij taal, meer bepaald academisch
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Nederlands, voor hun studie. De ondersteuning van Monitoraat op Maat is
competentieontwikkelend. Dit betekent dat het potentieel van de student wordt
aangesproken op vlak van kennis, strategieën, vaardigheden en attitudes. Ook is de
ondersteuning behoeftegericht en vraaggestuurd. Het is dus afgestemd op de taalnoden, de
studietaken en het vakgebied van de studenten. Monitoraat op Maat biedt een efficiënte
ondersteuning aan door onder andere de studiebelasting zo laag mogelijk te houden. Ze
willen er bovendien voor zorgen dat de ondersteuning laagdrempelig is. Dit doen ze door
een zichtbare band met vakdocenten en studiebegeleiding op te bouwen, een
vertrouwensrelatie op te bouwen, door aan te sluiten bij de begincompetenties van de
student en zijn taalomgeving in acht te nemen. Tenslotte voorziet Monitoraat op Maat een
activerende en motiverende ondersteuning. Studenten nemen het leerproces in eigen
handen. Ze worden niet verplicht tot deelname of gemotiveerd met extra studiepunten,
sancties of dwingende maatregelen. Door de autonome motivatie van de student wordt een
hoger leerrendement bereikt
Ten eerste zal het Monitoraat inzetten op de sensibilisering en diagnose voor de
instromende studenten. Dit houdt in dat er een presentatie ‘Academisch Nederlands’ wordt
gegeven. Zo krijgen ze een kort beeld van de taalvaardigheden die nodig zijn voor hun
academische studie. Verder maken de studenten ook kennis met het digitaal
zelfstudiemateriaal op Blackboard. In sommige opleidingen leggen studenten in het begin
van hun studieloopbaan een assessment taalvaardigheid af. Op basis van dat assessment
krijgen de studenten het advies om hun basistaalvaardigheid te remediëren, bv. met behulp
van feedbacksessie, workshops of individuele begeleiding door Monitoraat op maat.
Dan volgt de inleidende sessie ‘Kenmerken van een academische tekst’. Hierdoor worden de
studenten geconfronteerd met het belang van een goede taalvaardigheid in een
academische studie. Er wordt kennisgemaakt met een specifieke academische tekst/taak van
de opleiding.
De studenten krijgen doorheen het jaar assessments of taken. Hiervoor kunnen er
feedbacksessies georganiseerd worden voor studenten. Hierbij krijgen de studenten
generieke feedback op het academisch taalgebruik en dit door te werken rond de
veelvoorkomende fouten die vastgesteld zijn in het assessment. Deze feedbacksessie wordt
gepland door de opleiding zelf en wordt ofwel aangeboden voor alle studenten of voor
alleen de studenten met een zwakkere score. Indien de ‘uitslag’ van dit assessment goed is,
wordt er niet doorverwezen naar bijvoorbeeld een bepaalde workshop. Wanneer er een
aantal werkpunten zijn, wordt dit wel aangeraden. Ook kan er geadviseerd worden om
gerichte ondersteuning te zoeken bij het Monitoraat op maat.
Het Monitoraat zet in op de academische basisvaardigheden. De academische geletterdheid
wordt gedurende de studies dus verder ontwikkeld. De studenten laten zich oriënteren op
het academisch Nederlands en daarbij wordt hen een duwtje in de rug gegeven.
Daarnaast kunnen ze ook vakgerelateerd of opleidingsspecifiek aan de slag gaan. Het
Monitoraat werkt met de taal en de taken die in eigen opleiding het meest nodig zijn of
waar er vraag naar is. Het is een centrale dienst van de universiteit Antwerpen, maar gaat
vooral ondersteuning bieden per opleiding.
Het Monitoraat werkt als ondersteunende dienst (naast het vak academisch Nederlands,
indien dit door de opleiding wordt aangeboden).
In bepaalde faculteiten is er in september een voorbereidingsweek, waar het academisch
Nederlands ook aan te pas komt. Daarnaast geeft Monitoraat op maat voorbereidend
onderwijs in de vorm van workshops. Deze focussen vooral op receptieve vaardigheden. Hoe

Maatregel 4 Overzicht aanbod kwalitatieve online taallessen en tutorprogramma’s in het Vlaamse Hoger Onderwijs

22

moet je omgaan met nieuwe woordenschat? Hoe ga je om met academische teksten? Hoe
maak je notities tijdens de les? Wat zijn efficiënte leesstrategieën? Deze workshops worden
gegeven in 1 enkele dag binnen een opleiding, faculteit en in een open aanbod.
Ook worden er in het eerste en tweede semester ondersteunende workshops aangeboden in
kleine groepen. Men zorgt ervoor dat deze workshops zoveel mogelijk aansluiten bij de
opleiding. Dit moment wordt ingepast in het uurrooster van de student en sluit aan bij
bepaalde taken/leerstofelementen die aan bod komen tijdens de opleiding.
Deze ondersteuning (de workshops en de voorbereidingsweek) maakt dus zowel deel uit van
de opleiding zelf als van het open aanbod. Het open aanbod van het Monitoraat op maat is
een aanbod dat toegankelijk is voor studenten van alle faculteiten van de universiteit van
Antwerpen.
Er zijn 5 workshops rond schrijven, één rond correcte taal en één rond lezen. Alle zeven
worden ze gegeven op een interactieve manier. Ze proberen er ook voor te zorgen dat alleen
de studenten die het echt nodig hebben eraan deelnemen. Het wordt dus niet standaard
voor iedereen aangeboden.
Workshopreeks ‘Academische teksten schrijven’: Hierbij worden de studenten in een reeks
van drie workshops geïnformeerd over het schrijven van een paper.
In de workshop ‘Opvallende taalfouten voorkomen’ worden er valkuilen besproken die
veelvuldig voorkomen. Voorbeelden van fouten zijn werkwoordspelling, aaneenschrijven of
niet en correct verwijzen.
De workshop ‘Academische teksten lezen’ leert de studenten strategieën om efficiënt
academische teksten te lezen.
Naast deze workshops is er ook een specifiek aanbod voor studenten met Nederlands als
tweede taal:
Bij de spreeklabs wordt er vooral gefocust op het kunnen functioneren in groepswerken
(verstaan worden en vragen stellen). Ook het presenteren wordt onder de loep genomen
(spreken voor publiek en conversaties voeren). Het gaat veel verder dan enkel taal. Men wil
er in het spreeklab voor zorgen dat de spreekangst van studenten gereduceerd wordt en dat
ze zelfzekerder worden. De studenten zullen tijdens het lab de spreektaken inoefenen.
Ook bestaan er Schrijflabs. Hierbij gaat men meer inzetten op de oefenkansen en minder op
de ‘knowhow’. Men zal er leren teksten schrijven om er vervolgens feedback op te krijgen. In
kleine groepjes gaat men aan de slag, zodat iedereen elkaar zo goed mogelijk persoonlijke
feedback kan geven. Ook hier zullen de studenten tijdens het lab de spreektaken inoefenen.
Fouten die vaak naar voren komen tijdens de schrijflabs zijn: verkeerd gebruik van
lidwoorden, het woordje ‘er’ en de (vaste) preposities.
Natuurlijk kunnen er na het volgen van de workshops nog vragen zijn. De studenten, ook zij
die geen workshops gedaan hebben, kunnen het hele academiejaar door terecht bij de
individuele begeleiding die gegeven wordt door een taalcoach. Deze ondersteuning is het
meest efficiënt voor anderstalige studenten. Na een intakegesprek en diagnose wordt er een
persoonlijk begeleidingstraject opgesteld. Deze omvat één of meerdere sessies. Het aantal
sessies kan echter variëren naargelang de noden van de student.
Verder is er nog het materiaal op Blackboard. Hier kunnen de studenten het digitale
leerpakket ‘Basisvaardigheden Academisch Nederlands’ terugvinden. Deze is beschikbaar
voor alle opleidingen en studenten van UAntwerpen. In het pakket zitten: hoorcolleges,
examenvragen die ze kunnen beantwoorden, wetenschappelijke teksten die ze kunnen
lezen en schrijven, multiple choice vragen en ook e-mails sturen naar docenten zit in dit
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pakket. Het pakket biedt leerdocumenten, zelftests en oefeningen aan. Studenten hebben
hiertoe gratis toegang.
Daarnaast is er ook een pakket met de algemene aspecten van het academisch Nederlands.
Hierin zitten onder andere: woordenschat, grammatica en spelling. Er wordt zowel
informatie gegeven als oefeningen ter beschikking gesteld.
CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Ook biedt UAntwerpen cursussen Nederlands
aan voor anderstaligen die niet het hele 'taaljaar' programma willen/kunnen volgen. Het zijn
dus cursussen die bedoeld zijn voor bijvoorbeeld mensen die werken, voor mensen die al
voorkennis hebben en in een hoger niveau kunnen instromen, mensen die zich voor een
welbepaalde en kortere periode kunnen vrijmaken, mensen die een ander perspectief
hebben dan verder studeren in het Nederlands, enzoverder. Voor deze cursussen moeten ze
namelijk niet de hele week lessen volgen zoals dat bij 'taaljaar' wel gebeurt. De cursus
Nederlands voor anderstaligen neemt drie verschillende vormen aan. Je hebt ‘taalbad’ of
een ‘intensieve trimesteropleiding’ en er is nog de optie van een ‘semesteropleiding’.
De einddoelstellingen van deze drie formules zijn telkens dezelfde; het verschil situeert zich
in de duur van de opleiding (aantal lesweken), de frequentie (aantal contacturen per week)
en de hoeveelheid zelfstudie.
• Taalbad
Hierbij wordt er zeer veel geleerd op korte tijd. Normaal wordt voor zo een cursus 90 uur
gerekend. Deze 90 uur wordt afgelegd in vier weken. Hierdoor is het een voltijds programma
en vindt het dus in juli plaats. Men kan de lessen of in de ochtend of in de namiddag volgen.
Ze rekenen in deze opleiding per contactuur een half uur zelfstudie. Doordat de studenten
bereid zijn om hier intensief mee aan de slag te gaan, dus ook thuis, zal dit leiden tot een
snelle vooruitgang in de Nederlandse taal.
• Intensieve trimesteropleiding
In deze cursus volgen de deelnemers drie keer per week een les van drie uur. In totaal komt
dit dus neer op 90 uur. Deze vorm is echter minder intensief dan het taalbad aangezien deze
lessen plaatsvinden in een periode van 10 lesweken. Men kan deze vorm van de cursus
volgen zowel in de ochtend, namiddag als in de aavond. In de les zelf, worden veel
oefenkansen aangeboden. De studenten worden uitgedaagd om met de leerstof die ze reeds
beschikken aan de slag te gaan in de praktijk.
• Semesteropleiding
Deze formule is bedoeld voor studenten die maar één lesavond per week kunnen vrijmaken
om naar een les van drie uur te komen. Dit doet men voor een totaal van 15 weken. In totaal
telt deze cursus dus 45 contacturen waarbij 1 contactuur minimaal 1 uur duurt. In de klas
wordt er vooral gefocust op actief verwerken van de leerstof en thuis moeten de studenten
praktische oefeningen voorbereiden. In deze opleiding legt men vooral de nadruk op
zelfstudie.
Vanaf september 2019 spreekt men niet meer van de trimester- en semesteropleidingen,
maar geeft men deze gewoon de naam ochtend, namiddag en avondcursus. De cursus
‘taalbad’ blijft behouden en wordt bovendien ook niet hervormd. Deze cursus wordt wel in
plaats van alleen in juli, zowel in de zomer als winter gegeven.
Zowel de ochtend- als namiddagcursus zullen dezelfde vorm hebben, maar gewoon op een
verschillend tijdstip plaatsvinden. Deze cursussen bestaan uit 90 contacturen verspreid over
7 weken. Dit komt neer op vier keer per week een les van drie en een half uren.
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Daarnaast hebben we de avondcursus die we in 2 vormen terug zullen vinden. Men zal
namelijk naast de standaard avondcursus ook een intensieve avondcursus voorzien.
De standaard vorm bestaat uit 45 contacturen verspreid over 15 weken. Dit komt neer op een
les van drie uur, één lesavond per week. De intensieve vorm daarentegen bestaat uit 90
contacturen verspreid over 15 weken. Dit komt neer op een les van drie uur, twee keer per
week.
Met deze reorganisatie komen we tegemoet aan de wens en de noodzaak van cursisten die
snel willen leren (en hier overdag tijd voor hebben) en aan de behoefte van werkende
cursisten om ’s avonds iets minder intensief lessen te volgen (twee i.p.v. drie lesavonden).
IKAN-INITIATIEF Het IKAN-project werkt als volgt. De begeleider en leerlingen komen samen
in kleine groepjes van minimum twee en maximum vier leerlingen. Zoals hierboven vermeld,
gaat men huiswerkbegeleiding geven in verband met Nederlandse taalvaardigheden en
studievaardigheden (wat gebeurt via huiswerkbegeleiding in diverse vakken). Doordat ze
zich in een klein groepje bevinden, groeit er een eerder informele sfeer. Door deze sfeer
groeit ook het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerlingen. Het wekelijkse contact
tussen leerling en begeleider zorgt ervoor dat de begeleider een vertrouwensrol opneemt
ten opzichte van de leerling. Ook wordt de begeleider vaak gezien als een rolmodel voor de
leerlingen. Deze zaken verkleinen ook weer aanzienlijk de drempel om verder te studeren.
Bij dit initiatief zijn er dan ook verschillende doelstellingen die gerealiseerd moeten worden.
Een eerste doelstelling is het bijspijkeren van de taalvaardigheid Nederlands. Ten tweede
biedt men huiswerkbegeleiding in diverse vakken. Een andere doelstelling is het aanleren
van studievaardigheden. Ten vierde is het belangrijk dat de studiemotivatie verhoogd wordt.
Ook een wegwijs maken in de samenleving (qua actualiteit, vrije tijd, enz.) is een essentiële
doelstelling. De zesde doelstelling houdt in dat de leerlingen affiniteit krijgen om verder te
studeren en een realistisch toekomstperspectief ontwikkelen. Het invoeren van nieuwe
sociale rolmodellen als tutor, als vriend, als leerkracht, … hoort echter ook bij de
doelstellingen van dit initiatief. Wat ook belangrijk is, is de leraren bewust te maken van
moeilijke leerstof op vlak van de Nederlandse taal. Tenslotte wil men met het IKAN-initiatief
het gedifferentieerd werken van de leraren vergemakkelijken.

- Intern of extern
georganiseerd
(uitbesteding)

TAALJAAR Taaljaar is extern georganiseerd. Ook studenten buiten de universiteit van
Antwerpen mogen hieraan deelnemen.
TAALMAAT wordt intern georganiseerd. Zowel de taalmaten als de taaljaarstudenten moeten
student zijn aan de UAntwerpen.
MONITORAAT OP MAAT maakt deel uit van de Universiteit Antwerpen en is dus intern
georganiseerd. Het is enkel toegankelijk voor studenten van de UAntwerpen.
CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Deze cursus behoort tot het open aanbod van
de universiteit van Antwerpen. Het is toegankelijk voor iedereen die er nood aan heeft en die
voldoet aan de toelatingscriteria. Bijgevolg is dit ook extern georganiseerd.
IKAN-INITIATIEF Het IKAN-initiatief is extern georganiseerd. De tutoren zijn natuurlijk wel
intern georganiseerd aangezien dit alleen studenten van de UAntwerpen, Hogere
Zeevaartschool, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijnhogeschool zijn. De tutees
daarentegen, komen uit allerlei scholen buiten de universiteiten en hogescholen. Vandaar
dat dit initiatief zelf eerder naar buiten gericht is en dus extern georganiseerd is.
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- Apart programma of
geïntegreerd in het
reguliere aanbod?

TAALJAAR Apart programma. Het is echt bedoeld voor anderstalige studenten die dit
programma willen volgen met als doel later te kunnen studeren aan een Vlaamse
hogeschool of universiteit.
Het gaat hier over een voltijds programma waarbij de taaljaarstudenten ingeschreven zijn
aan de Universiteit van Antwerpen. Ze zijn dus echt student, hebben toegang tot alle
faciliteiten en bezitten een studentenkaart.
TAALMAAT Taalmaat is een apart programma dat specifiek ontwikkeld werd voor
anderstalige studenten aan de Universiteit van Antwerpen. Echter kunnen we dit ook zien als
geïntegreerd doordat de taalmaten van de anderstaligen, Nederlandstalige studenten zijn
aan UAntwerpen. Het zijn de Nederlandstalige studenten (= geïntegreerd) die de
anderstalige studenten (= apart) gaan ondersteunen om hun weg te vinden doorheen de
Antwerpse en Belgische cultuur.
MONITORAAT OP MAAT Dit is een geïntegreerd aanbod omdat het niet specifiek voor
anderstalige studenten bedoeld is. Zowel Nederlandstaligen als anderstaligen kunnen hulp
vragen bij het Monitoraat. Hierdoor is het dus geen apart aanbod.
CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Deze cursussen zijn niet geïntegreerd in het
regulier aanbod. Het is niet in bepaalde opleidingen verankerd en bovendien moeten de
deelnemers niet studeren aan de Universiteit van Antwerpen. Het is dus een apart
programma dat georganiseerd wordt door Linguapolis, het taalinstituut van Universiteit
Antwerpen, maar toegankelijk is voor iedereen.
IKAN-INITIATIEF Het initiatief is speciaal gemaakt voor anderstalige nieuwkomers en
vluchtelingen in de 1e, 2e en 3e graad van het voltijds secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO en
KSO). Het is dus een apart programma voor anderstaligen.

-Tijdsduur programma

TAALJAAR Er is 15 uur les per week, wat overeenkomt met 480 contacturen per jaar. Het
gehele programma duurt een academiejaar.
TAALMAAT Er worden teams gevormd van ongeveer 6 personen. Het is de bedoeling dat de
taaljaarstudenten en de taalmaten gedurende het hele academiejaar bij elkaar terecht
kunnen.
MONITORAAT OP MAATHet Monitoraat op maat is het hele jaar door beschikbaar. Workshops
worden vastgelegd volgens een planning. In het algemeen lopen de periodes van eind
oktober tot december en in het tweede semester van eind februari tot begin april. Eén
workshop duurt twee uur (en max 10 uur in totaal als ze de hele reeks volgen). Studenten
die workshops missen, kunnen te allen tijde een afspraak maken met een coach tijdens de
week. Ook de schrijf- en spreeklabs duren twee uur. Ze werken hier met reeksen. Verder zijn
er ook workshops ‘s avonds die buiten het rooster van de student vallen. Omdat het
monitoraat op maat zo veel mogelijk rekening wil houden met de agenda van de studenten,
maken ze het mogelijk om zelfs een contactuur op de middag te plannen.
CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN
• Taalbad
Normaal wordt voor zo een cursus 90 uur gerekend. Deze 90 uur wordt afgelegd in vier
weken. Hierdoor is het een voltijds programma en vindt het dus in juli plaats. Men kan de
lessen of in de ochtend of in de namiddag volgen. Ze rekenen in deze opleiding per
contactuur een half uur zelfstudie.
• Intensieve trimesteropleiding
In deze cursus volgen de deelnemers drie keer per week een les van drie uur. In totaal komt
dit dus neer op 90 uur. Deze vorm is echter minder intensief dan het taalbad aangezien deze
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lessen plaatsvinden in een periode van 10 lesweken. Men kan deze vorm van de cursus
volgen zowel in de ochtend, namiddag als avond.
• Semesteropleiding
Deze formule is bedoeld voor studenten die maar één lesavond per week kunnen vrijmaken
om naar een les van drie uur te komen. Dit doet men voor een totaal van 15 weken. In totaal
telt deze cursus dus 45 contacturen. Zowel de ochtend- als namiddagcursus zullen dezelfde
vorm hebben, maar op een verschillend tijdstip plaatsvinden. Deze cursussen bestaan uit 90
contacturen verspreid over 7 weken. Dit komt neer op vier keer per week een les van drie en
een half uren. Daarnaast hebben we de avondcursus die we in 2 vormen terugvinden. Men
zal namelijk naast de standaard avondcursus ook een intensieve avondcursus voorzien.
De standaardvorm bestaat uit 45 contacturen verspreid over 15 weken. Dit komt neer op een
les van drie uur, één lesavond per week. De intensieve vorm daarentegen bestaat uit 90
contacturen verspreid over 15 weken. Dit komt neer op een les van drie uur, twee keer per
week.
IKAN-INITIATIEF De begeleiding wordt tijdens minimum één semester op wekelijkse basis
aangeboden. De bijeenkomsten van de begeleiders met de tutees gebeuren aansluitend aan
de schooluren. Deze bijeenkomsten duren 75 tot 90 minuten. Ze vinden plaats in de school
van de jongeren.

- Zijn er
toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures?
Indien ja, wat zijn deze?

TAALJAAR Er wordt verwacht van de studenten dat ze beschikken over een diploma van het
hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar onderwijs). Niveau B2 is voor het Nederlands
het beoogde eindniveau. Alleen wie dat niveau behaalt, kan aan een opleiding in het hoger
onderwijs beginnen. Ook wordt er verwacht dat de studenten minstens 18 jaar oud zijn.
Daarnaast vindt Universiteit Antwerpen het ook belangrijk dat de studenten beschikken over
een gemiddelde kennis Engels (B1 level in the Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR)). Ook moeten ze al minimaal 50 uur ervaring hebben opgedaan met
het studeren van een Europese taal als vreemde taal (op school of als een buitenschoolse
cursus). Verder vindt Universiteit Antwerpen het belangrijk dat hun studenten aanwezig zijn
op de eerste dag van het academiejaar. Indien ze dan niet aanwezig zijn, worden ze niet
toegelaten om deel te nemen aan het programma.
Voordat studenten geaccepteerd worden in het programma moeten ze nog een procedure
doorlopen. Hierbij vullen ze een applicatie in en betalen ze een voorschot. Ook worden ze
geïnterviewd om zo hun niveau van Engels te bepalen en na te gaan hoeveel voorkennis ze
hebben over het programma (intake- gesprek). Hierna is het noodzakelijk verschillende
officiële documenten in te dienen. Indien deze zaken goed verlopen zijn, zullen ze een brief
toegestuurd krijgen met daarin een toelatingsbewijs om te studeren aan de Universiteit van
Antwerpen. Wanneer de studenten in België aankomen, zullen ze, voordat ze starten aan het
programma, een afspraak maken om verdere administratie en financiële zaken af te
handelen.
TAALMAAT Toelatingsvoorwaarden voor taaljaarstudenten: Alle taaljaarstudenten die
ingeschreven zijn voor het taaljaar, worden uitgenodigd om deel te nemen aan project
‘taalmaat’. Toelatingsvoorwaarden voor taalmaten: Je moet student zijn aan Universiteit
Antwerpen en Nederlands als moedertaal hebben of het Nederlands voldoende beheersen
om kwaliteitsvolle oefenkansen Nederlands te bieden aan de taaljaarstudenten.
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MONITORAAT OP MAAT Het Monitoraat op maat streeft naar een laagdrempelige toegang om
de doelgroep optimaal te bereiken. Om gebruik te maken van Monitoraat op maat moet je
student zijn aan Universiteit Antwerpen. Verder wordt er ook rekening gehouden met de
vraag: “Wie heeft nood aan basisvaardigheden academisch Nederlands?”. Dit is zelfs een
basisvoorwaarde.
De studenten schrijven zich altijd vrijwillig in en kiezen zelf waar ze ondersteuning bij
willen. Het inschrijven gebeurt via een inschrijvingsformulier. Een voorwaarde voor
studenten die geen diploma hebben van Nederlandstalig secundair of hoger onderwijs om
zich in te schrijven aan de universiteit is dat de studenten eerder al slaagden op de ITNA. Er
wordt namelijk verwacht dat de studenten al over niveau B2 beschikken aangezien dat een
voorwaarde is om te beginnen aan het hoger onderwijs.
Als studenten zich inschrijven, moeten ze ook de nood zelf voelen. Het is op eigen initiatief,
maar bij sommige opleidingen worden de assessments gecorrigeerd door mentoren. Als dit
slecht is, kunnen ze studenten adviseren om de workshops te volgen.
Ook kunnen de studenten een afspraak maken voor individuele begeleiding. Een individueel
begeleidingstraject begint met een intake/diagnostisch gesprek, bijvoorbeeld op basis van
een werkstuk dat de student heeft doorgestuurd. Wanneer de werkpunten aansluiten bij de
workshops, worden ze ook doorverwezen naar die workshops. Het kan ook een mengvorm
worden van individuele begeleiding en workshops. Bij sommige studenten volstaat een
diagnostisch gesprek, andere studenten volgen na de intake/diagnose een persoonlijk
taaltraject bestaande uit meerdere persoonlijke sessies en/of workshops.
CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN De inschrijvingsvoorwaarden richten zich tot
hooggeschoolde volwassenen. Dit wil zeggen dat je minstens 18 jaar moet zijn, een diploma
hoger secundair onderwijs moet bezitten en al ervaring moet hebben met het leren van een
Europese taal op school.
IKAN-INITIATIEF Als je tutor wil zijn, zijn er toelatingsvoorwaarden. Je moet je namelijk eerst
kandidaat stellen. Dit kan je doen via het kandidaatstellingsformulier. Op dit formulier vul je
je gegevens in en kan je ook aanduiden voor welke vakken je de leerlingen graag zou willen
begeleiden met hun huiswerk en toetsen, natuurlijk wel met de focus op de Nederlandse
taalvaardigheden. Daarnaast bestaat er ook een vorming voor de studenten die weinig of
geen ervaring hebben met het lesgeven aan anderstalige nieuwkomers. Deze vorming is
verplicht voor elke tutor en bestaat uit verschillende workshops namelijk:
“Coachingsvaardigheden”, “Pedagogisch-didactische vaardigheden”, “Leren leren”, “Hoe kan
je de beste leerkansen aanbieden om het Nederlands als 2e taal aan te leren?”, “Wat is
OKAN? Wie zijn ex-OKAN’ers?” en “Praktische informatie over IKAN”.
De deelnemende scholen staan echter tot nu toe redelijk vast. De scholen die deelnemen aan
dit initiatief zijn het GO! Atheneum MXM, het Stedelijk Lyceum Waterbaan, het Provinciaal
Instituut Avant, de GO! Spectrumschool - Campus Plantijn, het SL Quellin, het JOMA Secundair
Merksem en het H. Pius X-instituut Antwerpen. Vanaf januari 2019 wordt echter nog gezocht
naar een nieuwe school die zou kunnen deelnemen aan dit initiatief.

- Wat wordt er verwacht
van de student?

TAALJAAR Er wordt verwacht van de studenten dat ze zich volledig inzetten. Het programma
‘Taaljaar Nederlands’ is intensief doordat de studenten op zeer korte tijd een hoog niveau
moeten behalen. De docenten zorgen ervoor dat er veel geleerd wordt op een korte tijd en
dat de studenten de geziene leerstof ook meteen toepassen in de praktijk. Zo worden ze ook
aangemoedigd om buitenschools hun taal te onderhouden.
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Van de studenten wordt ook verwacht dat ze het lesmateriaal zowel vóór als na de les
herbekijken met behulp van zelfstudie en afstandsonderwijs (digitale leeromgeving).
Verder wordt er verwacht dat ze leren van en met hun medestudenten, openstaan voor
interactie met hun taaldocent en zich steeds goed inzetten. Dit worden volgens Universiteit
Antwerpen de drie pijlers van succes genoemd.
Het is een grote uitdaging om binnen een jaar een nieuwe taal te spreken op universitair
niveau. Daarom biedt Universiteit Antwerpen verschillende websites aan die hen zal helpen
om het Nederlands thuis al te leren voordat het programma van start gaat in september. Er
wordt dan ook verwacht dat ze hier gebruik van maken om een goede start te garanderen.
TAALMAAT Er wordt van de taaljaarstudenten en de taalmaten verwacht dat ze zich
engageren. Dat engageren houdt in dat ze deelnemen aan het infomoment, aan de
speeddate, aan de drie ankermomenten en dat ze minstens drie keer afspreken met hun
eigen taalteam.
MONITORAAT OP MAAT De studenten doen dit op eigen initiatief, al dan niet na advies vanuit
de opleiding. Er wordt dus wel verwacht dat ze hier zelf ook mee bezig zijn. Ze kunnen
zichzelf inschrijven voor de workshops.
CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Aangezien het individu deelneemt om zijn
vaardigheden in het Nederlands te verbeteren, wordt er verwacht dat de persoon hiervoor
ook zijn best doet. Belangrijk hierbij is dat de studenten aanwezig zijn in de les, actief
deelnemen en voldoende tijd voorzien voor zelfstudie.
IKAN-INITIATIEF Er wordt verwacht van de tutoren dat ze wekelijks ondersteuning aan de
tutees geven. Er wordt hier van beide een engagement verwacht om elke week aanwezig te
zijn, de bijeenkomsten voor te bereiden en/of op te volgen en zich in te zetten. Inhoudelijk
gaat dit om de ondersteuning Nederlands, de huiswerkbegeleiding, en het voorbereiden op
testen.

- Wat is de capaciteit van
het aanbod? (max. aantal
inschrijvingen)

TAALJAAR Gemiddeld nemen er 30 à 50 studenten deel aan het taaljaar; Er is geen
maximumcapaciteit vastgesteld. Je moet wel interactief kunnen zijn met de studenten
waardoor er eerder in kleinere groepjes wordt gewerkt. De studentengroep bestaat meestal
uit studenten vanuit 25 verschillende landen.
TAALMAAT Ze proberen steeds genoeg taalmaten te vinden voor de groep taaljaarstudenten.
De voorbije twee jaar (2017-2018, 2018-2019), waren dit ongeveer 20 taalmaten voor 35
taaljaar studenten.
MONITORAAT OP MAAT Ook hier is er in principe geen limiet. Het aantal hangt af van het
aantal studenten die zich registreren (grotere opleiding, groter aantal). Als de groep van de
workshops die het Monitoraat organiseert groter is dan 30, dan splitsen ze de groep op.
Doordat er geen limiet staat op de capaciteit, worden er nooit studenten geweigerd.
Ze kunnen wel inschatten hoeveel studenten zich hiervoor zullen inschrijven o.b.v. de
aantallen het jaar ervoor. Zo volgden er bijvoorbeeld 664 studenten één of meer workshops
en/of individuele begeleidingssessies in het academiejaar 2017-2018.

Maatregel 4 Overzicht aanbod kwalitatieve online taallessen en tutorprogramma’s in het Vlaamse Hoger Onderwijs

29

CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Er staat geen maximum op de capaciteit. Voor
de taalcursussen in open aanbod hanteren ze de “Linguapolis-regel van drie”: ze starten
slechts een cursusgroep op als er voldoende betalende inschrijvingen zijn, er een geschikt
leslokaal en een goede taaldocent beschikbaar zijn.
Wanneer een groep/niveau volzet is (+/- 18 cursisten per groep), werken ze met wachtlijsten.
18 cursisten is een maximum om interactief te kunnen werken.
IKAN-INITIATIEF Op jaarbasis gaat het om ongeveer 125 tutees, en 45 actieve tutoren.

- Krijgt de student na het
volgen van het aanbod
een diploma/certificaat?

TAALJAAR Indien de student minstens 80% aanwezig was en heeft deelgenomen aan het
lees-, luister-, schrijf- en spreek-examen, ontvangt deze student een certificaat van de
Universiteit Antwerpen, Linguapolis. De niveaus van het certificaat staan in
overeenstemming met het Europees Referentiekader (ERK).
Dankzij ITNA kan de student een certificaat B2, of na een bijkomende test, een certificaat C1
behalen. Enkel wanneer de studenten slagen voor deze test, krijgen ze een certificaat van
ITNA. Dit certificaat zal overigens de ‘toelating’ zijn om te kunnen beginnen aan het hoger
onderwijs. Door middel van dit certificaat voldoet de student aan de taalvoorwaarden van
het hoger onderwijs.
TAALMAAT De taalmaten die op vrijwillige basis hun tijd investeren in het project, krijgen aan
het einde een certificaat (bewijs van deelname).
MONITORAAT OP MAAT Hier krijgen de studenten geen diploma/certificaat of studiepunten.
Monitoraat op maat geeft bewust geen certificaat of diploma, doordat dit stigmatiserend
kan overkomen. Sommige studenten ervaren hierdoor schaamte waardoor ze minder snel
steun zouden vragen.
Langs de andere kant denken we wel dat een diploma of certificaat kan dienen als een
beloning dat studenten zou kunnen motiveren, maar voorlopig houden ze het bij het
systeem zonder diploma of certificaat.
CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN Iedereen die aan het examen deelneemt (ook
wie niet slaagt), krijgt een certificaat. Uiteraard moet de cursist slagen voor het examen om
te kunnen doorstromen naar het volgende niveau. Het eindexamen van de cursus
Nederlands niveau 5 perspectief hogere studies is de interuniversitaire taaltest Nederlands
voor anderstaligen (ITNA). Wie slaagt voor de ITNA-test krijgt een ITNA-certificaat dat
toegang geeft tot het hoger onderwijs in Vlaanderen.
IKAN-INITIATIEF De tutor krijgt na deelname en voldoende aanwezigheid een getuigschrift.
Ze moeten dus deelgenomen hebben aan de vorming en een minimumaantal bijeenkomsten
begeleid hebben. In het eerste semester gaat het om minimum drie bijeenkomsten, in het
tweede semester (dat veel langer duurt) minimum vijf bijeenkomsten. De tutee krijgt geen
diploma of certificaat (tenzij de school dit zou voorzien, maar dit is nog niet echt
voorgekomen).

- Waar kan dit aanbod
worden geraadpleegd?
(link website)

TAALJAAR https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/academisch-nederlandsengels/taaljaar-nederlands/
TAALMAAT
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https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2816/files/Taalmaat%2 020172018%20Jaarverslag.pdf
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/academisch-nederlands- engels/taalmaat/
MONITORAAT OP MAAT
https://www.uantwerpen.be/images/uantwerpen/container2816/files/Jaarrapport_
Monitoraat_op_maat_2017_2018.pdf
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/academisch-nederlandsengels/academisch-nederlands/over-monitoraat-op-maat/
CURSUS NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/taalopleidingen/taalaanbod/ned
erlands/aanbod/
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/taalopleidingen/taalaanbod/ned
erlands/info/
https://www.uantwerpen.be/en/centres/linguapolis/languagecourses/programme/dutch/overview/
https://www.uantwerpen.be/en/centres/linguapolis/languagecourses/programme/dutch/info/
IKAN INITIATIEF-INITIATIEF https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/ikan/over-ikan/
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Extra informatie op basis van het interview
• Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?

Taaljaar
/
Taalmaat
In het jaar 2016-2017 was er een deelname van 66 studenten waarvan 39 uit het taaljaar binnen Linguapolis waren en
27 vrijwillige Nederlandstalige studenten van de UAntwerpen. In het jaar 2017-2018 registreerden 27 van de 36
ingeschreven studenten zich voor taalmaat. Er waren in dit jaar 21 taalmaten waarvan 9 bachelorstudenten, 6
masterstudenten, 2 doctoraatstudenten en 4 studenten die een voorbereidings- of schakelprogramma volgden.
Aangezien dit nog een zeer recent project is, kunnen we nog geen echte algemene jaarcijfers voorleggen.
Monitoraat op maat
In 2017-2018 volgden 664 studenten een of meer workshops en/of individuele begeleidingssessies van MoM
Cursus Nederlands voor anderstaligen
Van één van onze bronnen ontvingen we een tabel met een duidelijk overzicht van het aantal studenten dat zich
jaarlijks inschrijft. In 2018 schreven 1958 studenten zich in.
IKAN-initiatief

Jaarlijks ontvangen ze tussen de 100 en de 120 kandidaturen van studenten. Dit jaar hebben 125 leerlingen effectief
deelgenomen.
o Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,…) van deze studenten?
Taaljaar
/
Taalmaat
Uit het draaiboek dat ons bezorgd werd, kunnen we afleiden dat in elk team er verschillende culturele
achtergronden samenkomen. De taalmaten komen van diverse opleidingen en studiejaren. De taaljaarstudenten
daarentegen hebben allemaal reeds één academiejaar lang de taalopleiding ‘Nederlands voor anderstaligen in een
academische context’ gevolgd bij Linguapolis.

Monitoraat op maat
Het monitoraat deelt zijn studenten, in het jaarrapport 2017-2018 op in twee groepen. Anderstalige studenten
(studenten die geen Nederlandstalige achtergrond hebben) en meertalige studenten (zij hebben een niet-aansluitende
Nederlandse achtergrond). In verhouding nemen er meer anderstalige studenten deel aan initiatieven van het
monitoraat op maat dan meertalige studenten. Ook blijkt uit datzelfde rapport dat 27% van de studenten die
deelnemen aan het Monitoraat op maat een migratieachtergrond heeft. Men merkte ook op dat dit percentage stijgt
naar 53.6% als men specifiek gaat kijken naar de deelnemers van de individuele begeleiding.
Cursus Nederlands voor anderstaligen
/
IKAN-initiatief
Het is heel divers in alle opzichten. De leerlingen zijn allen anderstalige nieuwkomers.
o

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Taaljaar
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/
Taalmaat
De studenten die deelnemen aan het taaljaar zullen ook automatisch deelnemen aan het project taalmaat.
Monitoraat op maat
De meeste studenten nemen deel aan de workshops of de individuele begeleiding omdat ze een slechte score kregen
voor een schriftelijke taak of het advies kregen om hun taal te verbeteren. Andere motieven zijn: moeite hebben
met het beantwoorden van examenvragen, onzeker zijn over de eigen taalvaardigheid, of niet goed weten hoe te
beginnen aan een grotere schrijftaak zoals de bachelorproef of de masterproef.

Uit het jaarverslag 2017-2018 van het monitoraat ordenen ze verschillende motieven.
1. Moeite met een of meerdere aspecten van academische taalvaardigheid (schrijven van
papers, teksten structureren, academisch formuleren, d/t, spelling, lange teksten lezen, …)
2. Slecht resultaat op opdracht of beginassessment
3. Andere moedertaal dan Nederlands (Nederlands verbeteren, moeite met woordenschat,
teksten lezen, tijdsdruk, vormcorrect schrijven, vlot praten, …)
4. Schrijfondersteuning bij de bachelor- of masterscriptie
5. Onzeker over taalvaardigheid (vooropleiding, taalachtergrond)
6. Opfrissing
Cursus Nederlands voor anderstaligen
Uit een onderzoek van studenten van de UAntwerpen (2012-2013) bleken de volgende motieven (in dalende
volgorde) om zich in te schrijven voor een Linguapolis-cursus NT2.
De respondenten (318x) konden meerdere antwoorden aanvinken.
1.
Uit noodzaak
2.
Omwille van de arbeidskansen
3.
Omwille van mijn partner/vrienden
4.
Omdat ik in Antwerpen/Vlaanderen woon
5.
Omdat het verplicht is (inburgering)
6.
Uit interesse
7.
Om mijn kennis te verdiepen/op te frissen
IKAN-initiatief
Kort samengevat komt het er vaak op neer dat ze iets willen terugdoen voor de maatschappij. Ze willen hun steentje
bijdragen en/of ze willen de doelgroep een warm hart toedragen.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? (zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit
het perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

Taaljaar
/
Taalmaat
Moeilijkheden die door de studenten ervaren worden zijn het eenzijdige initiatief van Nederlandstalige studenten, de
moeizame communicatie in de groep, en de organisatorische moeilijkheid om voor alle leden uit het taalteam een
gemeenschappelijk vrij moment te vinden. Een moeilijkheid van de taalmaten zelf was dat ze het spijtig vonden dat vaak
taaljaarstudenten niet kwamen opdagen. Hierbij was het ook nog eens moeilijk om een vrij moment voor iedereen
te vinden. Hierdoor gebeurt het dat deelnemers soms gedwongen worden met studenten van buiten hun eigen groep
af te spreken.
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Monitoraat op maat
Door een bevraging bij de studenten ontdekte het Monitoraat op maat enkele verbeterpunten. De studenten willen meer
sessies, oefeningen, voorbereiding, nabereiding en testen. Hiernaast wil men ook dat de taalondersteuning vroeger valt
of pas valt al ze een opdracht krijgen. Een laatste kritiekpunt van de studenten is dat het Monitoraat op maat te laat
aan hun bekend werd gemaakt of dat ze te laat doorverwezen werden. Hieruit kan je dus verschillende moeilijkheden
afleiden die de studenten hadden met het taalprogramma.
Cursus Nederlands voor anderstaligen
De moeilijkheden zijn vooral van praktische aard.
1. De opleidingen zijn niet gesubsidieerd (in tegenstelling tot bv. de opleidingen van de CVO’s); hierdoor is het
inschrijvingsgeld hoog. Een heel aantal NT2-cursisten ervaart moeilijkheden om het inschrijvingsgeld te
betalen. Sommige cursisten met educatief perspectief kunnen een beroep doen op een Vlaamse beurs
voor niveau 1 of een Stadsbeurs (van de stad Antwerpen) voor de hogere niveaus; anderen kunnen een
beroep doen op het OCMW. Dit blijft echter wel een minderheid van de cursisten.
2. De bereikbaarheid van de campussen is niet optimaal door de grote werkzaamheden in de stad Antwerpen
en door de dagelijkse files in en rond Antwerpen.
3. De lessen gaan door in klaslokalen van de universiteit; de druk op de lokalen neemt toe door een toenemend
aantal universiteitsstudenten. Geschikte lokalen vinden is een uitdaging.

Inhoudelijk zijn er niet zo veel moeilijkheden tenzij dat sommige cursisten het programma onderschatten of te veel
problemen en zorgen aan hun hoofd hebben om goed te kunnen leren en studeren.
IKAN-initiatief
De moeilijkheden gaan vooral rond engagement en verwachtingen. Elke week paraat zijn, is niet eenvoudig, noch voor
de studenten noch voor de leerlingen. Vooral leerlingen haken gemakkelijk af in de loop van het programma en dat
is frustrerend voor de studenten die een engagement aangingen. Aan de andere kant zijn er vaak leerlingen die te veel
verwachten van hun tutor en hen dus ook buiten de afgesproken momenten vragen stellen, huiswerk doorsturen om te
verbeteren,…
• Is er veel drop-out in dergelijke programma’s? Heeft u zicht op de redenen hiervan?
Taaljaar

/
Taalmaat
/
Monitoraat op maat
/
Cursus Nederlands voor anderstaligen
In het najaar van 2018 is de uitval/drop-out berekend van alle taalopleidingen in 2016 (Nederlands voor anderstaligen &
de andere talen). De drop-out lag bij NT2 merkelijk lager dan bij de andere talen. De redenen hiervoor zijn te vinden
in de motieven om NT2 te leren. De meerderheid van de groepen kent een drop-out van 0, 1 of 2 cursisten.
# drop-out
0
1
2
3
4
5

Aantal cursussen 2016 met # drop-out
34
31
29
7
9
3
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6
4
7
2
8
1
Eindtotaal
120
totale groepsgemiddelde 2016 = 16,8 cursisten per groep
Onze bron informeerde ons dat de redenen voor drop-out voorvallen zijn zoals ziekte, verhuis, veranderde
werkomstandigheden, te veel afwezigheden, ... waardoor de studenten te veel achterstand opgelopen hebben.
IKAN-initiatief
Zoals gezegd: leerlingen vinden het moeilijk om zich te engageren. Daarom is de drop-out bij de leerlingen hoger dan de
drop-out bij de tutoren. Leerlingen uit de doelgroep hebben vaak nog heel wat andere dingen aan hun hoofd (zoals
vertalen voor hun ouders, zorgen voor broers en zusjes, wakker liggen van verblijfsvergunningen, …). Er wordt veel van
hen verwacht. Daarom is het moeilijk om hen te blijven motiveren na schooltijd na te blijven. Bij tutoren is de drop-out
veel lager, en als het al eens voorvalt hangt het vaak samen met een moeilijke samenwerking met de school en/of de
leerlingen.

Universiteit Hasselt

- Doelgroep

Voornamelijk uitwisselingsstudenten, internationale Bachelor- en
Masterstudenten, onderzoekers,... Maar ook gewoon personen die
hun taalvaardigheid willen verbeteren.
→ afhankelijk van het gekozen programma verschilt dit.

- Taal niveau

Afhankelijk van het gekozen programma.
(Europees Referentie Kader-A1 of ERK-A2)
Afhankelijk van welk programma je kiest, kan het niveau
schommelen tussen een A1 en een B2.

- Focus op… (lezen, spreken, schrijven,
luisteren)?

Spreken en luisteren. Vooral alledaagse communicatie en
professioneel zakelijke communicatie. De makkelijkste cursussen
zijn toegespitst op dagelijk gebruik van de taal en een heel klein
beetje academische taal. De cursussen voor gevorderden leggen de
focus vooral op academisch en professioneel taalgebruik.

- Inhoud programma/aanbod

Alle taalprogramma’s binnen Universiteit Hasselt vinden online
plaats. Deze worden georganiseerd door CommArt Inernational N.V.
en worden uitsluitend online aangeboden.
De precieze inhoud van het taalprogramma is afhankelijk van het
gekozen programma.
Zo werd er tot 2016 door Universiteit Hasselt een cursus Nederlands
geboden vanuit het Arabisch. Deze was specifiek bedoeld voor
erkende vluchtelingen en personen in procedure. Volgens een van
de medewerkers aan UHasselt werd er tot zijn spijt bijna geen
gebruik gemaakt van deze cursus.
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Een andere taalprogramma aangeboden door UHasselt genaamd
“vreemde talen voor ‘beginners’” biedt verschillende cursussen aan
in ERK-A1 EN ERK-A2.
Ook bieden ze taalprogramma’s aan voor ERK-B1-B2-C1 aan. Deze
zijn voornamelijk gericht op het bedrijfskader en KMO-bediende.
In totaal worden er via CommArt een 50tal e-modules aangeboden
door de UHasselt.
- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

Al de taalprogramma’s aangeboden aan de Universiteit Hasselt
worden intern georganiseerd. Er wordt geen externe uitbesteding
gedaan.
CommArt is de exclusieve verdeler van de multimediale e-learning
pakketten gerealiseerd door UHasselt CTL en gebaseerd op
breedschalig behoefteonderzoek i.s.m. vele Europese partners.

- Apart programma of geïntegreerd in het
reguliere aanbod?

De taalprogramma’s aangeboden door UHasselt aan haar studenten
zijn niet geïntegreerd in de lessen. Deze zijn een apart online
programma, zo kunnen de studenten zelf beslissen waar, wanneer
en op welk tijdstip ze deze volgen.

-Tijdsduur programma

Hangt volledig van jezelf af. Er wordt benadrukt dat je door de emodules alles op je eigen tempo kan doen, waar en wanneer het
past.

- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja, wat zijn deze?

Neen, elke student die een taalprogramma wil volgen kan dit doen.

- Wat wordt er verwacht van de student?

Dit is afhankelijk van het gekozen programma. Van de studenten
wordt verwacht dat ze na het volgen van de CommArt-modules in
staat zijn cultuurverschillen te interpreteren, begrijpen wat men
tussen de regels bedoelt, het spreekritme van de zakenpartner te
volgen en zijn accent te verstaan, een ontspannen gesprek kunnen
voeren, onderhandelen over een offerte, adequaat omgaan met een
klacht, hun bedrijf kunnen voorstellen, technische aspecten van hun
product kunnen beschrijven…
Na het volgen van een D(B)C-module
(Daily(Business)Communication) wordt verondersteld dat de
student efficiënt en adequaat kan telefoneren, afspraken kan
maken, verplaatsen of annuleren, een brief/mail kan schrijven...

- Wat is de capaciteit van het aanbod? (max.
aantal inschrijvingen)

Enkel het aanbod ‘intensive Dutch Course’ is gelimiteerd tot
maximaal 30 inschrijvingen. Op de andere programma’s staan geen
limiet. De capaciteit van de cursussen online (e-modules) is
onbeperkt.
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- Krijgt de student na het volgen van het
aanbod een diploma/certificaat?

Neen, ze krijgen voor het volgen van de online taalprogramma’s
geen diploma. Dit staat volledig los van het gekozen
studieprogramma. Tenzij dit zelf in het curriculum staat.

- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

https://www.uhasselt.be/Taalvoorbereiding
https://www.uhasselt.be/Language-courses
En via de brochures aangeboden aan Uhasselt.

Extra informatie op basis van het interview: nihil

Maatregel 4 Overzicht aanbod kwalitatieve online taallessen en tutorprogramma’s in het Vlaamse Hoger Onderwijs

37

Transnationale Universiteit Limburg: Universiteit Maastricht
AANBOD: Taaltraining
- Doelgroep
- Taalniveau
- Focus op... (lezen,
spreken, schrijven,
luisteren)?
- Inhoud
programma/aanbod
- Intern of extern
georganiseerd
(uitbesteding)

Zij die Nederlands niet als moedertaal hebben;
er is geen vereiste om verbonden te zijn aan de universiteit van Maastricht.
Van geen kennis Nederlands tot verschillende hogere kennisniveaus.
Spreken, lezen en begrijpen
Spreek- en luistervaardigheid neemt de docent af; lezen en schrijven doe je aansluitend alleen
(bij toetsing taalniveau).
Taaltraining waarbij de studenten die deze volgen opgewerkt worden naar volgend taalniveau.
Tijdens de taaltrainingen is er ook aandacht voor couture. Per taaltraining gaan de studenten
één taalniveau omhoog. Inburgeraars hebben de mogelijkheid om naast de taaltrainingen, ook
nog een cursus te volgen “ kennismaking met de Nederlansde maatschappij”, zo worden ze nog
meer klaargestoomd om te kunnen inburgeren.
Intern georganiseerd.
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Programma’s voorzien per niveau (intensieve cursus, A1, A2, B1-, B1, B2-, B2, C1- en C1)
Apart programma of geïntegreerd in en vaardigheden in het Nederlands, programma specifiek gefocust op Duitstalige
het reguliere aanbod?
studenten is er ook.
Er is ook een programma van strategieën om te slagen voor het staatsexamen NT2.
Standaardprogramma is 14 weken lang twee uur per week les, verwachting is 4u
-Tijdsduur programma
zelfstudie per les.
- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
Voor hogere taalniveaus wordt er een certificaat verwacht en intakegesprek om te
selectieprocedures? Indien ja, wat
duiden op welk taalniveau de student zit (taalniveau van beginner tot near-native).
zijn deze?
- Wat wordt er verwacht van de
Een les bestaat uit twee volledige uren en na de conatcturen wordt er verwacht van de
student?
studenten om vier uur aan zelfstudie te doen.
- Wat is de capaciteit van het
Afhankelijk van de cursus tussen de 12 en 16 mensen per groep, ook kan er een
aanbod? (max. aantal
individueel traject gevolgd worden.
inschrijvingen)
- Krijgt de student na het volgen
van het aanbod een
Ja, een certificaat van het bereikte taalniveau wordt verkregen.
diploma/certificaat?
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/support/diensten- Waar kan dit aanbod worden
faciliteiten/taalondersteunende-diensten https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/overgeraadpleegd? (link website)
de- um/andere-afdelingen/talencentrum

Extra informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?

Het talencentrum biedt een cursus “Basic Dutch” aan. Die is gratis voor 1e jaars studenten aan de Universiteit Maastricht.
Deze curcus omvat eerder sociaal Nederlands. Per jaar doen hier ongeveer 1400 studenten aan mee, waarvan 180
deelnemers van buiten de EU.
Daarnaast bieden ze meerdere keren per jaar een reguliere cursus Nederlands aan (genaamd NL9/NL10) op verschillende
niveaus (A1 tot en met C1). In het collegejaar 2017-2018 hebben 990 mensen deelgenomen. 622 deelnemers waren van
buiten de EU. Hier zitten ook de inburgeraars (vluchtelingen) bij. Dit zijn er ongeveer 90 per jaar. Per cursus is er een
maximaal aantal studenten. Dit schommelt rond de 14 deelnemers. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er extra
docentencapaciteit ingezet.
o

Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,...) van deze studenten?

De inburgeraars hebben vaak een high school, soms universiteit gedaan en veel inburgeraars komen uit Syrië, Afghanistan
of Eritrea. Van de overige deelnemers weten ze alleen dat deze toelaatbaar zijn tot de Universiteit Maastricht, maar zelf
hebben ze geen inzage in hun achtergronden. Het land van herkomst vragen ze niet, wel hun moedertaal. Dit zijn de meest
voorkomende: Arabisch, Chinees, Farsi, Inonesisch, Japans,Koreaan, Perzisch, Russisch, Turks.
o

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Voor de Inburgeraars geldt expliciet dat ze Nederlandse lessen volgen voor de inburgering als voorbereiding op hun
staatsexamens. Basic Dutch: omdat het gratis is en de studenten op deze manier een klein beetje Nederlands kunnen leren
om zich verstaanbaar te maken in de sociale omgeving. Cursisten in de reguliere Nederlands cursussen (NL9 en NL10)
hebben meer motieven die in te delen zijn in de 3 grote blokken “work” – “life” – “love”: om reden van hun werk (ze willen
in het NL taalgebied aan de slag, of werken al en moeten hun NL verbeteren van de werkgever), hun leven (ze willen zich
beter manifesteren in de sociale context in NL) of liefde (ze willen beter met hun geliefde communiceren).
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma?

Er zijn twee dingen. Vaak komt men een groep tegen waar velen Arabisch praten en tijdens de pauze terug naar het
Arabisch overstappen, terwijl het de bedoeling is dat ze Nederlands blijven praten tijdens de les en naar de docent toe.
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Zeker in de lagere taalniveaus als ze nog niet zo goed zijn in het Nederlands, hebben ze de neiging om op hun eigen taal
terug te vallen. Wat voor de docent niet altijd handig is want niet alle Nederlands docenten spreken Arabisch.
Voor de inburgeraars, die hebben vaak zoveel aan hun hoofd waardoor ze het toch niet kunnen volhouden of een pauze
inlassen en afhaken omdat het te snel voor hen gaat en het Nederlands een te moeilijke taal is. Ze krijgen het niet voor
elkaar om er al die uren in te stoppen en het dan ook nog eens goed kunnen af te ronden. Vaak zijn ze ook niet gewend aan
een communicatieve aanpak. In hun land hebben ze volgens een schoolse aanpak geleerd en hebben ze vaak moeite met
zelfstudie.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s ? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Er is best veel drop-out bij inburgeraars. Dit heeft vaak te maken met hun persoonlijke situatie en dat ze moeite hebben
met het focussen op het Nederlands. Bij Basic Dutch is de drop-out tussen 40-43%, dit komt omdat het enerzijds een gratis
cursus is en men zich vaak niet realiseert dat Nederlands best een moeilijke taal is. Soms is het ook moeilijk te combineren
met hun dagelijkse actviteiten (werk, vrije tijd, etc). Bij de reguliere cursussen Nederlands ligt de drop-out rond de 10-15%,
beduidend lager dan bij Basic Dutch.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze doelgroep
met een focus op taal?

We hebben een aantal vrijwiliggers die ons ondersteunen bij wekelijks contact met de inburgeraars. Een zogenaamd
taalmaatje of een taalbuddy, die één op één met iemand een aantal maanden in contact wil blijven staan.
Er worden ook vrijwilligerscursussen aangeboden vanuit ons studentenpostoraat. Studenten komen vrijwillig naar onze
meetings toe en zo organiseren we samen conversatielessen. Wat wij proberen is de vrijwilligers die trainingen geven
omtrent grammatica, etc. wat tips en tricks bij te brengen hoe je het best kan omgaan met zo een groep cursisten.
De Hogeschool Zuyd heeft een pre-bachelorjaar opgezet met aandacht voor de taal (van B1 naar B2) maar ook
studievaardigheden en deficiënties wegwerken bij wiskunde en Engels. Het Talencentrum van de Universiteit Maastricht is
verantwoordelijk voor de Nederlandse lessen in dit programma.
De vice-rector van de Universiteit Maastricht organiseert maandelijks een Taskforce Vluchtelingenbeleid waarin mensen
samenkomen van allerlei organisaties die iets met vluchtelingen te maken hebben (denk aan COA, AZC, Vluchtelingenwerk,
gemeente). De besproken onderwerpen hebben het doel om bepaalde problemen met of van vluchtelingen snel te
verhelpen, initiatieven en ervaringen met elkaar te delen, en elkaar op te zoeken om elkaar te kunnen helpen. De politie van
1 specifiek korps in Nederland heeft Arabisch geleerd om beter met hun AZC-bewoners uit de omgeving te kunnen
communiceren en beter te begrijpen hoe de culturele do’s en don’ts van die groep in elkaar zitten.
•

Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod.

We zien dat de inburgeraars vaak een hele hechte groep zijn; ze kennen elkaar goed. Als er een goeie klik is met een docent
dan komt daar vaak iets meer uit dan alleen maar taallessen. Zo gaan ze ook samen koken of het voedsel met elkaar delen
om ook een stuk van hun cultuur aan onze taaldocenten terug aan te leren. Dat vind ik wel heel mooi als je echt uitrusting
krijgt van twee kanten toe, van taal en culturen. Uiteindelijk heeft zelf één van de docenten er een prachtige relatie aan
overgehouden. Toen de cursist niet binnen haar klas zat, zijn ze elkaar beginnen zien buiten het werk wat uiteindelijk tot
een langdurige relatie heeft geleid wat natuurlijk heel mooi is.
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Vrije Universiteit Brussel

- Doelgroep

Er zijn twee verschillende initiatieven voor taalondersteuning
Nederlands aan de VUB. Ten eerste is er het Academisch Centrum
voor Taalonderwijs (ACTO), hun doelgroep is heel breed, het bestaat
uit drie verschillende groepen, meer bepaald; externen,
vluchtelingen en VUB- studenten (die bijvoorbeeld problemen
hebben met academisch schrijven).
De doelgroep van InCampus zijn hoogopgeleide vluchtelingen.

- Taal niveau

Voor ACTO is taalniveau B2 vereist, dit is het niveau dat nodig is om
een Nederlandstalige richting aan de VUB te starten.
Om het InCampus project te starten is een bepaalde voorkennis
vereist van de taal; men moet een B1-niveau Nederlands hebben.
Het is de bedoeling dat ze op het einde van dit traject een B2
behalen, zodat ze een opleiding aan de universiteit kunnen
aanvatten.

- Focus op… (lezen, spreken, schrijven,
luisteren)?

De begeleiding van ACTO focust erop om de bestaande
taalvaardigheden te verbeteren. De nadruk ligt erop om
academisch te leren schrijven en ondersteuning te bieden bij het
schrijven van papers. De survival Course Dutch georganiseerd door
ACTO is vooral gericht op luisteren en spreken, de bedoeling is dat
Erasmus studenten zich kunnen redden in het Nederlands tijdens
hun verblijf.
InCampus gaat focussen op zowel lezen, schrijven, spreken en
luisteren, aangezien men wil voorbereiden op een universitaire
opleiding. Er wordt ook de mogelijkheid geboden om de taal- en
studievaardigheden te verbeteren, om op die manier de weg te
vinden naar het succesvol afronden van de studies.

- Inhoud programma/aanbod

ACTO biedt ondersteuning op verschillende vlakken, er worden
workshops gegeven in het Nederlands, er worden taalcursussen
opgezet, het begeleidt buitenlandse studenten bij het schrijven van
papers, het lezen van lectuur of gewoonweg het studeren.
Ze helpen verder ook bij het bereiken van een erkend taalcertificaat
aan de hand van taaltesten Nederlands (ITNA + CNaVT). Deze
taaltesten worden extern georganiseerd door ALTE, de vereniging
van taaltoetsers in Europa. Ze zijn ook voornamelijk bedoeld voor
externen, niet voor studenten. Tenslotte bieden ze ook een Survival
Course Dutch aan, gericht op Erasmus studenten. Het is de
bedoeling dat Erasmus studenten zich dankzij deze spoedcursus
kunnen redden in het Nederlands.
InCampus programma is een voorbereidingsprogramma van één
academiejaar. Taalondersteuning en psychologische begeleiding
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blijven gedurende de gehele opleiding beschikbaar, maar dit
gebeurt dan via ACTO en de studentenpsychologen van de VUB.
De voorloper van InCampus, Welcome Students Refugees
programme bestaat al van in 2016 en werd in 2018 uitgebreid tot
InCampus. Met het Welcome Students Refugees Programme
probeerde men studenten met een vluchtelingenachtergrond de
kansen geven om zich verder te ontwikkelen en op een eerlijke en
gelijkwaardige manier hun studie aan te vatten of te vervolledigen.
Bij InCampus bestaat het programma uit intensieve taallessen,
training over onderwijsmethoden en studievaardigheden, culturele
oriëntatiecursussen, psychologische ondersteuning en tijdens dit
academiejaar schrijven ze zich ook in in een bepaalde richting
waarvan ze per semester één vak opnemen.
- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

Er wordt vanuit de VUB een groot aanbod voorzien dat intern
georganiseerd wordt. InCampus wordt georganiseerd door IRMO,
dat verbonden is aan de VUB. Ook ACTO en het Brusselse
onthaalbureau (Bon) van het Agentschap Integratie & Inburgering
werken hier aan mee. Bon is een externe actor.
De taaltesten worden extern georganiseerd door ALTE, de
vereniging van taaltoetsers in Europa.

- Apart programma of geïntegreerd in het
reguliere aanbod?

Het is mogelijk om de ondersteuning door ACTO op te nemen
binnen het studieprogramma maar ook buiten het academische
programma kan taalondersteuning aangeboden worden.
InCampus is een apart programma dat een volledig academiejaar in
beslag neemt, voor de effectieve studie begint. Ze nemen wel al 2
vakken op van de studie die men het jaar nadien wenst aan te
vatten.

-Tijdsduur programma

De begeleiding van ACTO kan op elk moment ingeschakeld worden
en is van onbepaalde duur.
InCampus is een voorbereidingsprogramma van één academiejaar,
maar de psychologische begeleiding en taalondersteuning kunnen
verder gezet worden tot het einde van hun opleiding, maar dan met
ondersteuning van ACTO en een studentenpsycholoog.

- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja, wat zijn deze?

Toelatingsvoorwaarden voor InCampus:
● Minimum diploma secundair onderwijs in thuisland
● Erkenning van vluchtelingenstatus in België
● Studeren/starten met studie aan VUB in Engels of
Nederlands
● Gemiddelde kennis van Engels of Nederlands (B1)
● Geslaagd zijn voor selectietests.
Bij ACTO zijn er geen specifieke toelatingsvoorwaarden. De
studenten moeten wel over een B2 Nederlands beschikken voor ze
zich aan de Nederlandstalige richtingen van de VUB kunnen
inschrijven.
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- Wat wordt er verwacht van de student?

Er wordt verwacht dat de deelnemers van het InCampus
programma stipt naar de lessen komen, taken maken en hun
Nederlands onderhouden.
Indien de studenten ondersteuning genieten bij ACTO, wordt er
inzet verwacht.

- Wat is de capaciteit van het aanbod? (max.
aantal inschrijvingen)

Bij InCampus worden maximaal 20 studenten toegelaten.
ACTO ondersteunt alle studenten en externen die hier nood aan
hebben. Dit is dus onbeperkt.

- Krijgt de student na het volgen van het
aanbod een diploma/certificaat?

Indien de studenten slagen voor de test op het einde van hun
voorbereidingsjaar via InCampus, kunnen ze een B2 behalen.
ACTO is een hulpmiddel om een diploma hoger onderwijs te
behalen voor studenten. Externen kunnen via ACTO wel deelnemen
aan de ITNA-test en zo een B2 Nederlands behalen.

- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

❏ https://www.vub.ac.be/talencentrum/#home
❏ https://www.vub.ac.be/en/welcome-student-refugeesprogramme
❏ https://press.vub.ac.be/vub-vergroot-kans-opstudiesucces-student-vluchtelingen-met-incampusprogramma#

Extra informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?
o Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,…) van deze studenten?
o Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Voor het InCampus programma schrijven er jaarlijks ongeveer 20 studenten zich in, de plaatsen zijn beperkt. De
deelnemers van dit taalprogramma zijn allemaal afkomstig uit een ander land. De voorbije jaren waren dit voornamelijk
Syriërs, tegenwoordig zijn er heel verschillende afkomsten. De leeftijd varieert tussen 19 en 33 jaar. Deze studenten zijn
zeer gemotiveerd om een studie aan te vatten aan de universiteit. Velen hebben in hun land van herkomst nog geen
diploma behaald. Wanneer dit wel het geval is, worden deze in België vaak niet erkend. De eerder behaalde diploma’s
zijn divers van aard. Ze beseffen dat het nu hun kans is om een zichzelf van een goede toekomst te voorzien en ze deze
kans met beide handen moeten grijpen. Voor ondersteuning bij ACTO hoeven de studenten zich niet in te schrijven. De
organisatie van ACTO heeft weinig zicht op het aantal studenten dat beroep doet op de ondersteuning, omdat ze het
niet bijhouden. De meesten van de deelnemer hiervan zijn afkomstig uit België, omdat Acto vooral focust op de doorsnee
student. De motieven liggen er vooral in om goed academisch te leren schrijven en hun jaar succesvol te voltooien. Ook
hier varieert de leeftijd.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? (zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit
het perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

Bij het InCampus project ligt de moeilijkheid erin om de studenten gemotiveerd te houden. Het is belangrijk dat ze stipt
aanwezig zijn en dat ze niet op regelmatige basis lessen missen. Het is een heel intensief programma en door
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afwezigheid loopt de achterstand zeer snel op. Sommigen gaan voor enkele maanden terug naar hun land van afkomst,
het is een hele opdracht om hun duidelijk te maken dat ze op die manier hun doel niet zullen bereiken. Sterke studenten
zullen meer gemotiveerd zijn om alle lessen bij te wonen, terwijl de “zwakkere” eerder hun kat zouden sturen. Hier
herkennen wij het Mattheüseffect. Ook bij ACTO ervaren ze dit fenomeen, aangezien de studenten die de ondersteuning
het meest nodig hebben, hier vaak geen gebruik van maken.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s ? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Er is inderdaad slechts een bepaald aantal deelnemers van het InCampus project dat op het einde van hun jaar hun B2
behalen. Drop-out binnen dit programma is voornamelijk gelinkt aan persoonlijke omstandigheden, zoals trauma’s en
familiale problemen. Bij de vrijblijvende programma’s voor taalondersteuning zijn de studenten zelf verantwoordelijk
voor hun deelname waardoor de motieven voor drop-out hierbij moeilijk te bepalen zijn.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze
doelgroep met een focus op taal? Ervaringen/bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

Studenten aan de VUB kunnen ook deelnemen aan een Tandem-project. Het doel hiervan is dat leerlingen op een
informele manier ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen in een bepaalde taal, onder andere Nederlands, om zo hun
talenkennis uit te breiden. Dit gebeurt in de cafetaria van de VUB waar elke week een taaltafel georganiseerd wordt in
een bepaalde taal. Een ander initiatief dat men opzet heeft te maken met tutorschap. Hierbij krijgen studenten een
soort ‘buddy’ toegewezen die hen ondersteunt bij het leren van een bepaalde taal. Deze buddies zijn vaak studenten uit
dezelfde richting die in een hoger jaar zitten. Dit bestaat voor de talen Frans en Spaans, maar echter (nog) niet voor het
Nederlands. Men geeft aan dat het een uitdaging kan zijn voor de toekomst om dit tutorschap ook te integreren in het
InCampus programma, om zo vluchtelingen intensief te begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal.

Katholieke Universiteit Leuven
- Doelgroep

KU Leuven heeft een brede doelgroep. Ze hebben cursussen en
ondersteuning voor studenten aan de universiteit, docenten en
leerkrachten maar ook anderstaligen die Nederlands willen leren.
Voorbereidingscursussen voor criminologen en juristen (vorig jaar
voor eerste keer ingericht) = academische vaardigheden (efficient
lezen en luisteren en noteren) → gegroeid uit een algemene cursus
(ook voor academiejaar) maar voor alle richtingen

- Taal niveau

Om een opleiding te volgen heb je niveau 5 van de taalcursus
Nederlands voor anderstaligen van het Instituut voor Levende
Talen (ILT) nodig of B2 van het Europees referentiekader.
Ze bieden taalcursussen aan voor niveau 1 tot 6 van de taalcursus
Nederlands voor anderstaligen.

- Focus op… (lezen, spreken, schrijven,
luisteren)?

Alle elementen komen sterk naar voren bij de KuL.

- Inhoud programma/aanbod

NT2-cursussen

In totaal zijn er vijf niveaus en één academisch
vervolmakingsniveau. Elk niveau bestaat uit een module van 80
contacturen. In het kader van het inburgeringstraject zijn dit 90
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contacturen. Aan het ILT kun je kiezen tussen een intensieve en een
reguliere cursus. Niveau 1 tot en met niveau 5 kunnen ook gevolgd
worden in de Zomercursus.
Taaltesting: Het ILT biedt voor het Nederlands 2 taaltesten aan: de
ITNA en het CNaVT.
• PROFICIENCY TEST: INTERUNIVERSITAIRE TAALTEST
NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN (ITNA)
o
Als je een Nederlandstalige opleiding in het hoger
onderwijs wilt volgen, kun je deze test afleggen.
• CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL (CNaVT)
o Educatief Startbekwaam (STRT) – B2
Dit examen toetst de taalvaardigheid Nederlands op ERK-niveau
B2.
o Educatief Professioneel (EDUP) – C1
▪ Dit examen toetst de taalvaardigheid
Nederlands op ERK-niveau C1.
Specifieke cursussen
Conversatieklas
o In de conversatieklas staat
spreekvaardigheid centraal. Je kunt zelf
suggesties doen en de docent past zich aan
de specifieke noden van de groep aan.
Voorbeelden van oefeningen in deze cursus
zijn spreken over actuele thema's,
discussiëren, argumenteren enz.
Luisterklas
o Het inoefenen van luistervaardigheid aan de
hand van authentiek luistermateriaal staat
centraal.
Schrijfvaardigheid via het web
o Lagere niveaus: voor cursisten met een
certificaat 1 of 2 of gelijkwaardig
▪ Dit is een praktische cursus waarin
je teksten in het Nederlands leert
schrijven. Je oefent op spelling,
goede zinnen schrijven en teksten
schrijven. De cursus wordt online
aangeboden. De docent helpt je en
geeft feedback op je taak.
o Hogere niveaus: voor cursisten met een
certificaat 3 of gelijkwaardig
▪ Dit is een praktische cursus waarin
je teksten in het Nederlands leert
analyseren en schematiseren. Er
wordt in het bijzonder aandacht
besteed aan de opbouw van een zin,
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een alinea, een tekst
(tekststructuur) en het schrijven van
bijvoorbeeld syntheses en brieven.
Bovendien worden de belangrijkste
Nederlandse leestekens en
spellingsregels opgefrist. De cursus
wordt online aangeboden. De docent
helpt je en geeft feedback op je
taak.
Uitspraakklas
o

De uitspraakklas is een specifieke training
voor studenten die de uitspraak van het
Nederlands (vorming van klanken, intonatie
en klemtonen) moeilijk vinden. In het
talenpracticum oefen je samen met de
docent verschillende klankencombinaties,
maar ook de intonatie van het Nederlands en
woord- en zinsaccent. Je krijgt ook
individuele feedback van de docent.

Nederlands voor Erasmusstudenten

De focus van deze cursus ligt op alledaagse communicatie en
interactie. De vaardigheden spreken en schrijven staan centraal. De
cursus gebruikt een gereduceerde versie van de multimediale
lesmethode Vanzelfsprekend van het ILT. Aan de hand van
alledaagse situaties leer je de frequentste woorden, de
basisgrammatica en de belangrijkste taalfuncties in het
Nederlands. Ook informatie over België (de cultuur, de geografie,
het klimaat, etc.) komt tijdens de cursus aan bod. Het doel is om je
in drie maanden tijd vertrouwd te maken met de basis van het
Nederlands zodat je kunt deelnemen aan het dagelijkse leven in
het Nederlandse taalgebied.
- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

Intern, de KUL organiseert de taalondersteuning vanuit de
universiteit zelf.

- Apart programma of geïntegreerd in het
reguliere aanbod?

De meeste cursussen gebeuren buiten de reguliere tijden.

-Tijdsduur programma

NT2-cursussen
• In een intensief traject volg je één niveau in een periode van 7
weken (12 uur/week). De lessen zijn in de voormiddag. In een
regulier traject leg je één niveau af in een periode van
ongeveer 14 weken (6 uur/week). De reguliere cursussen zijn
vooral 's avonds maar soms in de namiddag.
• Zomercursus: 26/07/2019, 29/07/2019-23/08/2019
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Taaltesting: De examens vinden plaats op 3 mei 2019 om 9 uur. De
uitslag van de examens wordt aan de kandidaten meegedeeld in de
loop van juli 2019.
Specifieke cursussen
Conversatieklas
o 2 reeksen van 10 uur tijdens het eerste semester,
telkens op donderdag van 14 tot 16 uur.
Reeks 1: van 04/10/18 tot 08/11/18
▪
▪
Reeks 2: van 06/12/18 tot 17/01/19
o 2 reeksen van 10 uur tijdens het tweede semester,
telkens op donderdag van 14 tot 16 uur
Reeks 1: van 21/02/19 tot 21/03/19
▪
▪
Reeks 2: van 25/04/19 tot 23/05/19
Luisterklas
o
2 reeksen van 10 uur tijdens het eerste semester,
telkens op maandag van 14 tot 16 uur.
▪
Reeks 1: van 08/10/18 tot 05/11/18
▪
Reeks 2: van 03/12/18 tot 14/01/19
o 2 reeksen van 10 uur tijdens het tweede
semester, telkens op maandag van 14 tot 16 uur.
▪
Reeks 1: van 18/02/19 tot 18/03/19
▪
Reeks 2: van 29/04/19 tot 27/05/19
• Schrijfvaardigheid via het web
o Elke week werk je ongeveer 3 uur aan de cursus, zowel
voor lagere als hogere niveaus.
• Uitspraakklas
o 20 uur tijdens het 1e semester: dinsdag van 14 tot 16
uur van 09/10/18 tot 11/12/18.
o 20 uur tijdens het 2e semester: dinsdag van 14 tot 16
uur van 19/02/19 tot 07/05/19.
• Nederlands voor Erasmusstudenten
o De cursus is 5 uur per week en duurt één semester.

- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja, wat zijn deze?

NT2-cursussen
•
Toelatingsvoorwaarden zomercursus: Kandidaten van 18
jaar of ouder die houder zijn van - ten minste - een
humanioradiploma of een daarmee gelijkgesteld
getuigschrift. Bij inschrijving moeten zij een gelegaliseerde
kopie in het Nederlands (Engels/Frans/Duits) voorleggen.
• https://ilt.kuleuven.be/cursus/nt2_prijs_voorwaarden.php
• Als je in het Nederlands aan een Vlaamse
universiteit of hogeschool wil studeren, moet je
niveau 5 (=ITNA-certificaat) behalen.
Taaltesting:
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•

PROFICIENCY TEST: INTERUNIVERSITAIRE TAALTEST
NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN (ITNA)
o Als je geslaagd bent, voldoe je aan de
toelatingsvoorwaarden voor het
Nederlands aan de KU Leuven, de KU
Leuven Campus Brussel, de Universiteit
Antwerpen, de UGent en de VUB.
• CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL
(CNaVT)
o Educatief Startbekwaam (STRT) – B2
§ Het is bedoeld voor hogeropgeleide
volwassenen (18+) of jongeren
(16+) die willen starten met een
studie aan een Vlaamse of
Nederlandse hogeschool of
universiteit.
o Educatief Professioneel (EDUP) – C1
§ Het is bedoeld voor
hogeropgeleide volwassenen
(18+) die willen functioneren in
een uitdagende kennis- of
communicatiegerichte functie:
• In het hoger
onderwijs, als docent
Nederlands als
Vreemde Taal in eigen
land of als
onderzoeker in een
Nederlandstalige
academische context;
• Als lesgever in het
Vlaamse of Nederlandse
basisonderwijs, voortgezet
of secundair onderwijs;
• Als werknemer in een
professionele
organisatie of
bedrijfsomgeving die
een gevorderde kennis
van het Nederlands
voor zakelijke
communicatie vereist.
Specifieke cursussen
• Conversatieklas:
o Per semester zijn er 2 reeksen
conversatieklassen, ingedeeld
volgens niveau:
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§

•

•
•
•

1 groep voor studenten met een
certificaat van niveau 1 of
gelijkwaardig
§ 1 groep voor studenten met een
certificaat van niveau 2 of
gelijkwaardig
§ 1 groep voor studenten met een
certificaat van niveau 3 of
gelijkwaardig
§ 1 groep voor studenten met een
certificaat van niveau 4 of 5 of
gelijkwaardig
o Per groep zijn er minimaal 8 en maximaal 16
deelnemers.
Luisterklas:
o De luisterklas is bedoeld voor taalleerders
vanaf niveau 2.
o Per groep zijn er maximaal 20 deelnemers
Schrijfvaardigheid via het web
o Niets over gevonden
Uitspraakklas
o Vanaf niveau 2
o Per groep zijn er maximaal 15 deelnemers.
Nederlands voor Erasmusstudenten
o Bedoeld voor anderstalige studenten die
deelnemen aan het Erasmusprogramma van
de KU Leuven
o Studiepunten (max. 4) moeten aangevraagd
worden bij de thuisuniversiteit.
o Als je niet slaagt voor het examen, kun je een
herexamen afleggen als aan de volgende
criteria is voldaan:
§ Je moet ten minste 75% van de
lessen gevolgd hebben. Voor een
cursus van 60 uur betekent dat dus
45 uur;
§ Je moet aan ten minste 3/4
van de (aangekondigde)
testen tijdens de cursus
deelnemen;
§ Je moet binnen de 6 weken na het
examen contact opnemen met de
docent als je een herexamen wilt
afleggen.

De cursussen gaan pas door zodra er voldoende inschrijvingen zijn.
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- Wat wordt er verwacht van de student?

Taalattest
Doelstellingen: voor elke opleiding anders in ICT-fiche

- Wat is de capaciteit van het aanbod? (max.
aantal inschrijvingen)

Dit hangt van cursus tot cursus af.

- Krijgt de student na het volgen van het
aanbod een diploma/certificaat?

Certificaat van ITNA,
In taaljaar: via ITNA B2 of C1 halen om daarna bijkomende test af te
leggen; niveau 6 voor slagen, dan nog eens ITNA afleggen om C1 te
behalen.

- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

•
•

https://ilt.kuleuven.be/aanbod/index.php#
https://associatie.kuleuven.be/onderwijs/doceren/studieda
gen/extern_okp/taalondersteuning-in-het-hogeronderwijs-met-focus- op-anderstalige-instromers
https://ilt.kuleuven.be/cursus/nt2.php

Extra informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?

In het academiejaar 2017-2018 schreven er zich 34 personen in voor taalprogramma’s. Tien personen hiervan
behaalden een certificaat/diploma voor het gevolgde taalprogramma.
o Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,...) van deze studenten
De verschillende nationaliteiten zijn: Irakees, Palestijn, Turks Ecuadoraans, Georgisch, Marokkaans, Albanees, Kroatisch,
Boliviaans, Canadees, Belgisch, Grieks, Syrisch, Roemeens, Oekraïens, Chinees, Thais, Malawisch. De meeste onder hen
zijn geboren in de jaren ’90, drie mensen in de jaren ’80, één persoon in 1977 en één persoon in 2000. Over hun vorige
opleiding(en) is niets geweten.
o Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Hier is geen informatie over verkregen of gevonden.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? (zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit
het perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

Dit jaar wordt er gekeken wat er verbeterd kan worden aan het programma. Momenteel is men volop bezig met het
verzamelen van informatie over wat de studenten van het programma vinden, zowel studenten die het programma nu
volgen als studenten die het programma al gevolgd hebben. Op deze vraag kan dus pas op het einde van het jaar een
antwoord gevormd worden.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s ? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Zes personen zijn afgehaakt bij de programma’s, twee personen hiervan omwille van medische redenen. Van de
overige vier personen is niets meer gehoord of geweten.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze
doelgroep met een focus op taal?

Specifiek voor NT2-studenten van KUL is er de cursus niveau 6. Studenten kunnen hiervan gebruik maken als ze zelf
ondervinden dat ze extra ondersteuning nodig hebben voor Nederlands. De insteek van deze cursus is academische
vaardigheden extra aanleren. Daarnaast zijn er voor alle studenten van KUL nog andere initiatieven. Iedereen kan dus
hiervan gebruik maken. Voor anderstaligen zijn deze initiatieven zeer interessant. Een voorbeeld is de taaltest
TaalVaST. Deze test wordt faculteitsafhankelijk aangeboden in het begin van het academiejaar en polst naar de
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academische vaardigheden. Afhankelijk van de resultaten (onder een cesuur van 60), worden
remediëringsprogramma’s aangeraden. Dit zijn verschillende workshops die gekozen worden door de faculteit, zodat
de workshop gepast is voor de opleiding die de studenten volgen. Deze programma’s worden georganiseerd om
achterstanden bij studenten te voorkomen. Op deze manier kan er inclusief gewerkt worden.
Verder is er ook het schrijfcentrum ILT voor elke student van KUL. Dit is een vrij algemeen aanbod, maar men probeert
zoveel mogelijk een inclusief aanbod te bieden door specifiek en individueel te werk te gaan. NT2-studenten die
hiervan gebruikmaken, hebben meestal andere soorten vragen, maar het schrijfcentrum probeert zich zo goed
mogelijk hieraan aan te passen. Omdat deze groep NT2-studenten een specifieke en niet zo’n grote groep is, kan men
er gedifferentieerd te werk gaan, met de bedoeling hun strategieën toe te reiken die ze later zelfstandig opnemen.
Als laatste initiatief voor elke student aan KUL, is er een online tool om een tekst in te plaatsen waar er vervolgens
een feedback op gegeven wordt. Deze feedback bevat een deel theorie over de zinsconstructie van de tekst, waardoor
studenten zelf hun fouten moeten interpreteren en uiteindelijk kunnen verbeteren.
•

Ervaringen / bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

Daar het vrij actueel is, is KUL volop bezig met hoe het taaljaar geoptimaliseerd kan worden. Zo is er een
voorbereidend talenjaar beschikbaar Het Voorbereidend Talenjaar is een programma dat KU Leuven organiseert voor
buitenlandse studenten die een Nederlandstalige opleiding willen volgen en die geen certificaat van voldoende kennis
(B2-Europees Referentiekader) kunnen voorleggen.
• Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenen en/of uw aanbod.
Het is niet evident om van nul te starten en te eindigen bij B2. Dit is wel haalbaar, maar men mag niet te veel blijven zitten
op één niveau want het tempo ligt heel hoog. Grotendeels hangt dit ook af hoe moeilijk de student dit zelf vindt. Het blijft
echter een uitdaging voor iedereen

UC Leuven
- Doelgroep

(Hoger opgeleide) anderstalige nieuwkomers

- Taal niveau

B1Ze moeten plaatsingsniveau 2 van ILT slagen

- Focus op… (lezen, spreken, schrijven,
luisteren)?

lezen, schrijven, spreken, luisteren
Academisch Nederlands

- Inhoud programma/aanbod

Voorbereidingsprogramma IVAN bereidt voor op een traject naar
onderwijs (graduaat, bachelor, Master, …) of naar werk op niveau.
Ivan is een taaljaar. Academisch Nederlands wordt gekoppeld aan
vakkennis, vaktaal en instructietaal. Studenten kunnen niet alleen het
vereiste taalniveau voor HO aan een UTC halen (ILT) maar ook
deelcertificaten uit het secundair volwassenenonderwijs en het
graduaat. Deze kunnen ze meteen inzetten in hun vervolgopleiding. In
het eerste semester worden er naast NT2 ook oriëntatie en algemene
vakken uit het TKO (wiskunde, informatica, excel, wetenschappen…)
aangeboden, en specifieke vakken van het gekozen interessegebied. In
het 2de semester aangevuld met graduaatsvakken uit de
respectievelijke vakgebieden (accountancy/administration,
informatica, wetenschappen/chemie, retail management,
elektromechanica, logistiek…) en een tweede taal (Engels of Frans).
Daarnaast krijgen ze leer- en studeervaardigheden en een persoonlijke
trajectcoaching.
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- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

Beide.
UCLL coördineert het programma en verzorgt de
studentenbegeleiding en leervaardigheden
Het voorbereidingsjaar wordt mogelijk gemaakt door verschillende
onderwijs- en opleidingspartners in de regio Leuven-HagelandTervuren.
In semester 2 worden de graduaten verzorgt door UCLL en de
Erasmushogeschool, Brussel.
VDAB betaalt de studiekost als voorbereiding op een OKOT-traject

- Apart programma of geïntegreerd in het
reguliere aanbod?

Apart programma in semester 1; in semester 2 deels, voor de
graduaatsvakken zitten de IVAN’ers samen met de ‘reguliere’
instroom.

-Tijdsduur programma

1 academiajaar

- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja, wat zijn deze?

Toelatingsvoorwaarden:
- 18 jaar of ouder
- verblijf is wettig in België
- een bewijs van minstens secundair onderwijs dat
voorbereid op HO
- een basiskennis Nederlands: slagen voor de instaptest
(minstens startniveau 2 van het ILT)
- Studenten wetenschappen slagen voor wiskunde Bscreening secundair volwassenenonderwijs
- gemotiveerd om nog enkele jaren te studeren
verder willen studeren in het hoger onderwijs in een van
de interessegebieden
- mogelijkheid om elke dag naar de les te komen en
voldoende tijd om thuis te studeren
- Selectieprocedure slagen voor de instaptesten

- Wat wordt er verwacht van de student?

•
•
•
•
•
•

Motivatie
Juiste attitude
Aanwezigheid in alle lessen
Opdrachten maken, ook de afstandslessen volgen
Adviezen opvolgen
Voldoende tijd hebben om regelmatig studeren

- Wat is de capaciteit van het aanbod? (max.
aantal inschrijvingen)

Er is (voorlopig) geen maximum

- Krijgt de student na het volgen van het
aanbod een diploma/certificaat?

officiele attesten en deelcertificaten
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- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

https://www.ucll.be/studeren/student-aanucll/begeleiding/ivan-voorbereidingsjaar

Extra informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?

Het aantal is niet zo hoog. Jaarlijks zijn er tussen de 80 en 200 personen die zich informeren, waarvan een 60tal
gemiddeld in aanmerking komen voor de screening, waarvan er tussen de 25 en 35 uiteindelijk overblijven. De
aanvraag om IVAN verder te zetten moet wel jaarlijks door UCLL en VDAB goedgekeurd worden, waardoor het werven
en screenen van de juiste kandidaten soms te laat kan starten.
o
o

Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,...) van deze studenten?
Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven

De achtergrond van deze studenten is zeer divers. Studenten komen uit het secundair onderwijs, anderen zijn
hoogopgeleid (masterdiploma, MBA, …), nog andere zijn tijdens het stduietraject moeten vluchten. De leeftijd
schommelt meestal tussen de 18 en 50, mannen en vrouwen. Ook het land van herkomst is zeer divers. Vroeger waren
het vooral inburgeraars die deelnamen aan het project, terwijl die de laatste jaren zeer divers is (vluchtelingen,
asielzoekers, inburgeraars, Europese niet-EU burgers, anderstalige Belgen, …) Een aantal wil heroriënteren, anderen de
studies verder zetten die ze gestart zijn in het land van herkomst. Een aantal van de inburgeraars heeft negatieve
ervaringen op de arbeidsmarkt. We zien bv. veel Afrikaanse vrouwen, die hier al jaren wonen maar vaak niets anders
gedaan hebben dan poetsen, terwijl de meesten hoogopgeleid zijn.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? (zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit
het perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

Bij de studenten is er niet enkel een achterstand m.b.t. taal te zien. Voor de aanvang van IVAN in 2013 heeft de
organisatie heeft een probleemboom waaruit ze afgeleid hebben dat deze personen naast een aantal culturele
aanpassingen, soms psycho-sociale problematiek en taalproblemen,vaak ook dezelfde knelpunten hebben als alle
werkstudenten.
Een eerste probleem is dat er elk jaar een toelating voor financiering van het programma moet aangevraagd worden
bij UCLL en VDAB. Een vroegere communicatie zou de doelgroep kunnen verstevigen. Deze zou zich beter kunnen
voorbereiden hoe zich talig het best kunnen voor te bereiden enz.
Een tweede probleem is dat de onderwijsstructuren en -inhouden veel verschillen kennen tussen Vlaanderen en het
land van herkomst van de personen.
Heel veel studenten komen uit landen waar ze een reproductieve leerstijl ontwikkeld hebben. Ze memoriseren veel en
ze kunnen hele hoofdstukken uit het hoofd leren. Hierdoor botsen ze vaak op de manier van examineren die hier
toegepast wordt. Ze moeten de leerstof kunnen toepassen en niet alleen uit het hoofd kennen. Ze hebben soms meer
last met de aanpak dan met de taal en de vakinhouden. Ook groepswerk en afstandsleren zijn een moeilijkheid.
Daarnaast botsen ze ook op een aantal noodzakelijke vakken zoals statistiek, excel, waarvoor ze vaak de basis missen
ondanks hun diploma’s. Deze knelpunten zijn moeilijk om te aanvaarden voor hen, omdat de meesten al halverwege
hun studies zaten en al bewezen hebben dat ze hoger onderwijs aankunnen. Verder zijn ze heel gefixeerd op taal. De
meesten komen uit een CVO, waar de nadruk vooral gelegd wordt op mondelinge taal. De mensen zo snel mogelijk
maatschappelijk zelfstandig te laten functioneren is een van de voornaamste doelstellingen bij een CVO. Ze missen
daardoor andere talige vaardigheden zoals schrijfvaardigheid, leesvaardigheid en luistervaardigheid, nodig voor
academische taalvaardigheden. Ook hebben de studenten in sommige opleidingen een achterstand in hun tweede taal
(Engels of Frans). Is er veel drop-out in dergelijke programma’s ? Heeft u zicht op de redenen hiervan
In het algemeen heeft het programma niet veel te maken met drop-out. Doorheen de jaren stopten slechts enkelen.
De meeste studenten zijn heel gemotiveerd om het goed te doen en hun studie af te maken.
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•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze
doelgroep met een focus op taal?

Hier is nog niet zoveel werk van gemaakt. Ze hebben af en toe de mogelijkheid om naar een toneel te gaan of een
rondleiding te krijgen doorheen Leuven. Daarnaast is er nog een ander initiatief dat werkt met buddy’s. Er is een groot
verlangen (vooral bij jonge vluchtelingen) om meer om te gaan met Vlaamse jongeren. Op die manier willen ze ook
hun Nederlands verbeteren, ook zou het hen erg helpen bij hun welbevinden. Jammer genoeg komt hier niet veel
reactie op. De meeste die hier aan meedoen volgen een lerarenopleiding en hebben zelf een migratieachtergrond.
•

Ervaringen / bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

Het positieve is dat de opleiding ondersteund wordt door de VDAB. Transport en kinderopvang worden bijvoorbeeld
betaald naast studiekost. Het voorbereidingsjaar voor hoger opgeleide vluchtelingen zou door de overheid erkend
moet worden als een officiële opleiding Hoger Onderwijs.
Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod.

“Iedereen die bij ons is ingeschreven, heeft dromen. Tegenwoordig zorgen meer en meer instanties ervoor om deze
dromen te realiseren. Vroeger hield ik dat niet voor mogelijk dat OCMW’s en VDAB’s dat zouden doen. Zo had ik ooit
een student, die tijdens en na IVAN succesvol was in de gekozen studie. Hij wou regisseur worden en dit bleef knagen.
Uiteindelijk heeft hij de toestemming gekregen van bepaalde instanties. En nu komt hij hier volgende week filmen
voor zijn eindwerk. Ik wil de studenten altijd meegeven dat zij alles in kleine stapjes moeten zetten, en naast korte
termijnplannen ook de langere termijnplannen niet uit het oog mogen verliezen.

Odissee
- Doelgroep

De doelgroep omvat drie essentiële pijlers namelijk de studenten,
docenten en het beleid van Odisee Hogeschool.

- Taal niveau

Het taalniveau wordt in het eerste jaar bepaald door een verplichte
taaltest. Als studenten onder de 70% behalen, adviseert de
hogeschool om taalondersteuningsprojecten te volgen.
Over het algemeen is de taalondersteuning niet verplicht omdat de
studenten dan minder gemotiveerd zijn. In bepaalde opleidingen,
waar taal centraal staat zoals de lerarenopleiding, wordt dit echter
wel opgelegd. Het directe verband tussen taalvaardigheid en
studiesucces wordt sterk benadrukt.
Van docenten wordt er verwacht dat hun taalvaardigheid wordt
bijgeschaafd. Hun taalgebruik moet zowel afgestemd zijn op de
leerlingen als op het vakjargon. Hierop wordt er in het onderdeel
‘de inhoud van het aanbod’ op verdergegaan.

- Focus op… (lezen, spreken, schrijven,
luisteren)?

Studenten kunnen terecht bij taalmonitoraten indien ze vragen
hebben rond hun bachelorproef of moeilijkheden ondervinden bij
het opstellen van een onderzoeksvraag.
Daarnaast wordt er ook non-directieve taalcoaching gegeven in
schrijfateliers. Waar het taalbeleid zich op focust, verschilt van
opleiding tot opleiding. Zo voorziet men bijvoorbeeld een
taalleerkracht in de studierichting chemie om een laboverslag te
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leren schrijven. De hogeschool is zich namelijk bewust van het feit
dat elke opleiding uniek is en specifieke taalvaardigheden vereist.
Vroeger ondervonden de leerlingen problemen door de niet
gestructureerde instructies.
Om dit te verhelpen volgen docenten workshops om betere
instructies te geven. Hierbij ligt ten eerste de focus op het objectief
evalueren van leerlingen. Ten tweede hebben de workshops als
doel het spreken en schrijven van de docent te verbeteren.
- Inhoud programma/aanbod

Studenten krijgen digitale ondersteuning met filmpjes, oefeningen,
theorie en kijkwijzers.
Hierdoor kunnen ze hun taken op een objectieve manier evalueren
in plaats van hun buikgevoel te volgen. Ze kunnen ook terecht bij
taalcoaches in taalateliers. Er is namelijk minstens één taalcoach
per richting. Deze persoon focust zich in eerste instantie op de
gesproken taal. Zo kunnen studenten hulp
vragen in verband met de verdediging van hun bachelorproef.
Docenten worden geprofessionaliseerd via workshops met als doel
om het taalgebruik in het onderwijs beter af te stemmen op de
studenten. Zo voorziet men kijkwijzers om bijvoorbeeld objectiever
reflectieverslagen te kunnen beoordelen op taalgebruik. Deze
kijkwijzers werden opgesteld omdat men ondervond dat sommige
studenten het examenjargon niet begrepen.
Verder heeft een docent een C1 certificaat nodig indien de prof wil
lesgeven in een vreemde taal. Na het afleggen van een C1 examen
beschikt de leerkracht over een attest (educatief professioneel). Dit
staat voor een gevorderde kennis van de vreemde taal. Diit heeft
allemaal als doel om de drempels die studenten ondervinden weg
te werken.

- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

Zeven jaar geleden werd de taalondersteuning georganiseerd door
‘Het Huis van het Nederlands’ in Brussel. Studenten zagen dit
echter als extra curriculum waardoor de link niet werd gelegd
tussen de taallessen en de gewone lessen. Hierdoor besloot de
hogeschool om het taalbeleid intern te organiseren en stelden ze
een eigen taalcoördinator aan. Het taalbeleid is niet meer
afhankelijk van externe organisaties.

- Apart programma of geïntegreerd in het
reguliere aanbod?

Er bestaan geen aparte taallessen. Het talenbeleid is geïntegreerd
in het curriculum.

-Tijdsduur programma

Ze bieden een permanent en preventief taalbeleid aan. Er is geen
precieze tijdsduur. Odisee wil met hun beleid, over de hele
schoolloopbaan van de leerlingen, taalondersteuning bieden. Taal
wordt met name gezien als de sleutel voor een goede opleiding.
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- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja, wat zijn deze?

Er is een verplichte taaltest voor eerstejaars. Leerlingen die boven
de 70% gepresteerd hebben, hebben geen nood aan ondersteuning.
Indien leerlingen hierbij tussen 50 en 70 % halen worden ze
gecontacteerd via e-mail. Via deze mail worden ze gewezen op de
voorziene taalondersteuning om hun taalvaardigheid te verbeteren.
Deze studenten kunnen beroep doen op het taaltraject, maar in
sommige opleidingen is dit verplicht.
De grens van 70% is bepaald op basis van het directe verband
tussen taalvaardigheid en studiesucces. Uit ervaring is gebleken dat
wie lager scoort dan 50% weinig kans heeft op slagen. Deze
leerlingen zijn minder gemotiveerd en haken snel af.
Naast het taaltraject wordt er motivatietraining aangeboden. Hierin
komen nieuwe studenten in contact met pas afgestudeerden. Zij
tonen aan hoeveel baat ze hebben gehad bij het volgen van de
taalbegeleiding.
Ten laatste kunnen studenten, die een onvoldoende hebben
behaald, twee punten extra verdienen indien ze hun taak
verbeteren aan de hand van de digitale schrijfhulp.

- Wat wordt er verwacht van de student?

Men verwacht dat afgestudeerde studenten zowel academisch
(schriftelijk) als professioneel (communiceren) taalvaardig in het
werkveld staan.

- Wat is de capaciteit van het aanbod? (max.
aantal inschrijvingen)

Odisee vindt dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om beroep
te doen op de voorziene taalondersteuning. Dit zorgt echter wel
voor problemen. Bijvoorbeeld wanneer er meer nood is aan
taalondersteuning, maar er niet genoeg masterstudenten zijn om
tutoring te geven.
De capaciteit van het aanbod verschilt van regio en van
studiegebied.
Door de meertaligheid en diversiteit in Brussel is er een grotere
instroom dan bijvoorbeeld in Gent. Hierdoor is in Brussel het
ondersteuningstraject verplicht en is het aanbod wellicht breder.
Daarnaast is er meer vraag naar taalcoaching in bijvoorbeeld
handelswetenschappen en onderwijs aangezien communicatie in
deze richtingen van groot belang is.

- Krijgt de student na het volgen van het
aanbod een diploma/certificaat?

Momenteel niet, maar ze zijn volop bezig om dit te realiseren. De
hogeschool vindt meertaligheid een grote troef en wil dit dan ook
erkennen en valideren.

- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

https://www.odisee.be/nl/talenbeleid
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Extra informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?

Deze informatie is niet gekend. De hogeschool probeert er wel voor te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van de
taalondersteuning.
o

Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,...) van deze studenten?

De participant kon omwille van de wet op de privacy geen informatie geven over de herkomst van de studenten.
Daarnaast is het ook moeilijk om de gegevens omtrent nationaliteit te traceren. Hierbij vermeldde ze dat er de laatste
jaren veel TSO- en BSO-scholieren een opleiding volgen aan Odisee. Deze studenten zijn echter niet voorbereid op een
opleiding in het hoger onderwijs. Zelfs het taalniveau van leerlingen uit ASO is sterk achteruitgegaan. Hierdoor wordt
er meer beroep gedaan op het taalbeleid waardoor dit overbevraging veroorzaakt.
o

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Als de taalbegeleiding niet verplicht is, wordt hen duidelijk gemaakt dat er een direct direct verband is tussen
taalvaardigheid en studiesucces. Hierdoor zien ze het belang ervan in en zijn ze gemotiveerd. Dit vormt dan ook de
grootste drijfveer. Indien het verplicht is, is de enige reden om het taalbeleid te volgen het vermijden van
consequenties.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma?

Een van de belangrijkste problemen is het financiële aspect. Als talenbeleidcoördinator moet de participant aantonen
dat een taalbeleid nodig is. De hogeschool moet voldoende subsidies krijgen om ruimte te geven aan taalcoaches, om
docenten aan te werven en hen ICT-vaardigheden aan te leren, etc. Ten tweede is er een sterke toename van
studenten die nood hebben aan taalondersteuning. Hierdoor is er meer vraag om ingangsexamens in te voeren. Dit
kan namelijk de overbevraging van docenten inperken. De participant vindt het ingangsexamen voor bepaalde
opleidingen een goed idee. Bijvoorbeeld in de lerarenopleiding zou dit het prestige van de studierichting verhogen. Op
dit moment kiezen leerlingen, na het uitproberen van meerdere opleidingen, voor de lerarenopleiding. Hierdoor zijn ze
minder gemotiveerd en daalt de kwaliteit van het onderwijs. Het ingangsexamen kan hier verandering in brengen.
Deze selecteert de leerlingen die gedreven en bevoegd zijn om de richting te volgen. Tevens zou het invoeren van
ingansexamen ervoor kunnen zorgen dat leerlingen en ouders meer respect opbrengen voor de leerkracht.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s ? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Hierover is er nog geen onderzoek gevoerd. Men wil drop-out zo veel mogelijk vermijden. Het is niet de bedoeling dat
studenten afhaken omwille van hun taalvaardigheid. Als oplossing wordt er ‘peer to peer’ les voorzien. Hierbij worden
laatstejaarsstudenten opgeleid om ondersteuning te bieden aan eerstejaarsstudenten. Zo wil men er voor zorgen dat
taal geen drempel vormt. Daarnaast organiseert Odisee een tweedaagse voor de start van het nieuwe schooljaar.
Hierbij willen ze inzetten op het welbevinden en netwerking van studenten in kwetsbare situaties. Zo wil men dropout vermijden in de opleidingen.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze
doelgroep met een focus op taal?

Ja, een voorbeeld hiervan is #Odiseeleest. Het is een project dat lezen promoot. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de
leesvaardigheid van jongeren de voorbije jaren achteruit is gegaan. Odisee ziet het belang in van een sterke
taalvaardigheid en wil dit graag realiseren. Dit doen ze door gedurende het hele jaar verschillende evenementen te
organiseren. Het uiteindelijke doel is om, via media publicatie, het Vlaams beleid duidelijk te maken dat lezen zeer
belangrijk is. Dit kan zowel gaan van voorlezen tot discussies over racisme, seksisme etc. Zo werden er, tijdens de
week van het Nederlands, liefdesgedichten voorgelezen aan politici waaronder cultuurminister Sven Gatz, Vlaams
minister-president Geert Bourgeois, onderwijsminister Hilde Crevits, Brussels staatssecretaris Bianca Debaets en
cultuurminister Ingrid Van Engelshoven uit Nederland. Daarnaast werden er op de campus Odisee Dilbeek en SintNiklaas gedichten voorgelezen aan voorbijgangers .
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•

Ervaringen /bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

Buiten de moeilijkheden, die hiervoor al vermeld werden, waren er geen bedenkingen bij het taalbeleid van Odisee. Ze
hoopt vooral dat de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs zal worden goedgekeurd. De lat voor het vak
Nederlands ligt hoger dan vroeger. Hierdoor zal er in het hoger onderwijs minder geïnvesteerd moeten worden in
taalondersteuning.
•

Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod.

De eerste anekdote betreft een Syrische vluchteling die een diploma ingenieur had. Eenmaal in België bleek dit
diploma niet geldig te zijn. Om deze opleiding opnieuw te kunnen volgen was er één voorwaarde: een B2 certificaat in
Nederlands behalen. Hij had, met ondersteuning van de participant in één jaar tijd intensief Nederlands gestudeerd en
ging goed voorbereid naar zijn eerste examen. Hij kreeg hierbij een toestel voor zich en de vraag: ‘Hoe marcheert dat?’
De Syrische vluchteling begreep de vraag niet, waardoor de professor hem meteen een onvoldoende gaf. Het
probleem was dat het werkwoord ‘marcheren’ enkel wordt gebruikt in tussentaal. Deze anekdote wijst erop dat één
duidelijk taalregister essentieel is om te kunnen communiceren in een academische setting. De tweede anekdote
betreft het belang van een goede beheersing van het Engels in het werkveld. Op een internationaal congres gaf een
docent een toespraak waarin ze zei: ‘Dear colleagues, please now go to local tree.’ Ze had nochtans een C1 certificaat
in de Engelse taal, maar niemand begreep haar. Iedereen dacht dat ze sprak over een lokale boom in plaats van lokaal
drie. Dit was een Babylonische spraakverwarring.

Karel De Grote Hogeschool
Karel De Grote biedt zelf geen ondersteuningsprogramma aan. Van anderstaligen die op de hogeschool willen
studeren wordt er verwacht dat het taalniveau, wanneer studenten kiezen voor een Nederlandstalige richting,
Nederlands B2 is. Een andere voorwaarde is het hebben van een diploma secundair onderwijs.
Om dit B2 niveau te bereiken verwijst de onderwijsinstelling de anderstaligen door naar Linguapolis. Dit is een
interuniversitair talencentrum waar men taalcursussen kan volgen. Linguapolis organiseert een intensief
voorbereidend leerjaar voor anderstalige kandidaat-studenten, met als einddoel de officiële toelating op vlak van
taalvoorwaarden (B2). Zo kunnen anderstaligen studeren aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Op de site van
Linguapolis is terug te vinden dat er naast deze nog andere organisaties zijn die Nederlandse taalcursussen
aanbieden. Zo is er ook nog Atlas (Integratie en Inburgering Antwerpen).
Voor anderstaligen in een vluchtelingensituatie verwijst Karel De Grote Hogeschool specifiek door naar het THEAproject. Om hieraan deel te nemen moet je niet beschikken over het B2 niveau Nederlands. Dit project houdt in dat de
anderstalige twaalf studiepunten mag opnemen zonder leerkrediet. Zo mogen ze proeven van het hoger onderwijs
zonder te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Wanneer een leerling officieel het B2 niveau bereikt, kan deze zich
inschrijven in de hogeschool. Dan krijgt de leerling dezelfde mogelijkheden als elke andere student.
Van zodra men als student ingeschreven is aan KdG (Karel De Grote Hogeschool) kan men taalondersteuning krijgen.
Dit houdt in dat men beroep kan doen op een persoonlijke leertrajectbegeleider en studieloopbaancoördinator. Zij
kunnen bijvoorbeeld bijstaan bij taalmoeilijkheden en/of kan men als student bij hun een bijzonder statuut aanvragen.
Hieraan zijn faciliteiten verbonden die afgestemd zijn op de student in kwestie.
De informatie die te vinden is op de website van KdG ging voornamelijk over de bijzondere statuten. Toch werden in
het interview vooral Linguapolis en het THEA-project aangehaald. Over het bijzonder statuut, die men als anderstalige
student kan aanvragen, werd niet veel over gesproken. Toch plaatsen we vaak in de kaders de informatie die we
vonden omtrent het bijzonder statuut, omdat dit ‘het (voornaamste) programma’ is dat de school zelf aanbiedt.
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We hebben dus drie verschillende taalondersteuningsprogramma’s: het programma binnen de school zelf voor
ingeschreven studenten (hier valt het bijzonder statuut/ persoonlijke leertrajectbegeleider/
studieloopbaancoördinator onder), Linguapolis en het project THEA.
We maken in de analyse van de input bij het interview een onderscheid tussen deze drie programma's.
- Doelgroep

Doelgroep: programma binnen de school zelf (voor ingeschreven
studenten aan de KdG)
Studenten kunnen gebruik maken van taalondersteuningshulp
vanaf het moment dat ze zijn ingeschreven aan KdG. Inschrijven
kan enkel wanneer een diploma secundair onderwijs werd gehaald.
Indien men kiest voor een Nederlandstalige bachelor moet men het
taalniveau Nederlands B2 hebben behaald. Samengevat is de
doelgroep studenten, anderstaligen en/of vluchtelingen die een
diploma van het secundair onderwijs op zak hebben en een taal-attest
van Nederlands niveau B2 kunnen voorleggen.

Met een buitenlands diploma secundair onderwijs kunnen de
studenten dus voor alle bacheloropleidingen inschrijven, mits het
juiste taalniveau voor een Nederlandse bachelor.
Als men binnen deze doelgroep gaat kijken naar waar het diploma
secundair onderwijs is behaald binnen KdG, valt het op dat
ongeveer 5% het diploma niet in Vlaanderen heeft behaald.
Er zijn ook personen die in een vluchtelingenprocedure zitten, maar
die wel in bezit zijn van een Vlaams diploma secundair onderwijs.
Deze studenten hebben meestal niet zoveel taalmoeilijkheden. Zij
kunnen zich gewoon inschrijven en hebben geen extra taalattest
nodig. Toch kunnen hier andere problemen mee samenhangen,
maar dat kan dan verholpen worden via een bijzonder statuut. Dit
statuut aanvragen kan enkel indien je een ingeschreven student
bent in/aan KdG.
Samengevat kunnen we stellen dat wanneer (anderstalige)
studenten niet over het B2-niveau beschikken (voor inschrijving van
Nederlandstalige bachelor) of geen diploma secundair onderwijs
bezitten, zij zich niet kunnen inschrijven op KdG en vervolgens geen
taalondersteuning krijgen vanuit de school.
Doelgroep Linguapolis (voor niet (nog) ingeschreven studenten aan
KdG)
Voor deze Nederlandstalige opleiding, aan het universitair
talencentrum, is er geen specifieke doelgroep. In Linguapolis gaat
het over anderstalige kandidaat-studenten. Deze groep is dan ook
zeer gevarieerd. Studenten met een anderstalig diploma zijn
welkom, maar daar heeft Linguapolis geen speciale PR voor.
Dit is wel het geval voor de Engelstalige opleidingen. Zo heeft
Linguapolis bijvoorbeeld de opleiding international business
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studies. De bedoeling bij deze studie is dat de helft van de klas
lokale studenten zijn en de andere helft internationale studenten
zijn. Om die internationale studenten aan te trekken wordt er echt
actief 'gerekruteerd' en reclamecampagnes gelanceerd in het
buitenland. Er wordt met een soort doellanden strategie gewerkt;
men gaat kijken voor welke opleiding welke landen het
interessantste zijn. Daar gaan ze vervolgens reclame maken.
Uiteindelijk zijn ook mensen uit andere landen zeer welkom.
Doelgroep project THEA (voor (nog) niet ingeschreven studenten
aan KdG)
De doelgroep van het project THEA zijn anderstaligen in een
vluchtelingensituatie. Je hoeft voor het THEA-programma nog niet
over taalniveau B2 te beschikken. Anderstaligen zonder
vluchtelingenachtergrond, komen hier niet voor in aanmerking.

- Taal niveau

Taalniveau: programma binnen de school zelf
Het taalniveau dat verwacht wordt om te kunnen inschrijven voor
alle professionele en academische bacheloropleidingen is het
niveau B2. Uitgezonderd de professionele lerarenopleidingen, hier
is het vereiste taalniveau het C1-niveau volgens het Europese
referentiekader.
Taalniveau Linguapolis
Omdat het einddoel van deze cursussen de officiële toelating op
het vlak van taalvoorwaarden is, om zo te kunnen studeren aan een
Vlaamse hogeschool of universiteit, heb je als student geen
taalniveau B1 of B2 nodig.
Taalniveau project THEA
Enkel studenten met een vluchtelingenachtergrond kunnen gebruik
maken van dit project. Hiervoor moet men wel een diploma
secundair onderwijs hebben, maar moet men niet over het niveau
B2 beschikken. Deze studenten krijgen een taalbeurs aangeboden,
om zo de laatste module van taal nog te volgen. Het THEAprogramma geeft vluchtelingen de kans om een ervaring op te
doen in het hoger onderwijs, terwijl ze Nederlands leren.

- Focus op… (lezen, spreken, schrijven,
luisteren)?

Focus vanuit programma binnen school zelf
KdG Hogeschool biedt de studenten die het niveau van B2 niet
halen geen extra ondersteuning. Wanneer de studenten wel het B2
niveau behaalden en dus ingeschreven worden in de school, krijgen
zij hulp net zoals alle andere leerlingen onder de vorm van
persoonlijke leertrajectbegeleider/studieloopbaancoördinator. Dit
enkel als de student hier specifiek nood aan heeft en er naar
vraagt. Studenten hebben ook de mogelijkheid om een bijzonder
statuut aan te vragen om zo een tegemoetkoming te verkrijgen in
de vorm van aangepaste en specifieke faciliteiten. Dergelijke
individuele faciliteiten kunnen betrekking hebben op:
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•
•
•

het volgen van de les (bv. les tussentijds of vroegtijdig
verlaten, een gewettigde afwezigheid regeling, enz.)
het studiemateriaal (bv. digitaal studiemateriaal om
voorleessoftware te kunnen gebruiken)
examens en evaluaties (bv. extra examentijd)

Er is op heden binnen KdG ook de opzet van een buddysysteem,
maar dit staat nog in kinderschoenen. Dit zou op lange termijn ook
kunnen uitbreiden naar anderstalige nieuwkomers. Deze ‘buddy’
zou eventueel kunnen gekoppeld worden aan de hand van
gedeelde interesses. Een persoon die nieuw is, kan immers
ondersteuning gebruiken om zijn/haar weg in de school en de
omgeving te vinden.
Focus vanuit Linguapolis
Linguapolis biedt taalcursussen Nederlands aan, waarop in één jaar
het B2 niveau Nederlands zou moeten behaald worden. Dit doen zij
door de focus te leggen op degelijk lesmateriaal, waarbij de
verschillende aspecten van het Nederlands worden aangehaald. Dit
materiaal is door taaldocenten aangemaakt en is gebaseerd op 25
jaar klaspraktijkervaring, getoetst aan wetenschappelijke inzichten
en gebaseerd op vakkennis van de talendidactiek. Alle cursisten
krijgen een syllabus bij aanvang van de opleiding. Bij de opleiding
Nederlands niveau vijf perspectief hogere studies hoort extra
lesmateriaal voor het verwerven van Academisch Nederlands,
namelijk het boek ‘Wijze Woorden’. Daarnaast is er ook
multimediaal materiaal voorzien via Blackboard, zoals
luisterfragmenten, transcripties, webgebaseerde oefeningen en
links naar interessante websites.
Focus THEA-project
Het THEA-project is specifiek voor jongeren in een
vluchtelingensituatie. De focus van het THEA-project is niet zozeer
op het specifiek aanleren van het Nederlands via een cursus. Maar
er wordt eerder de focus gelegd op ervaring opdoen in het hoger
onderwijs.

- Inhoud programma/aanbod

Programma inhoud binnen de school
Zoals hierboven al enkele keren vermeld werd, biedt Karel de Grote
Hogeschool zelf geen programma aan voor anderstalige studenten
die een opleiding wensen te volgen aan de onderwijsinstelling. KdG
verwijst steeds door naar het THEA-project of Linguapolis.

Wanneer een leerling het B2 niveau behaalt (bijvoorbeeld na het
volgen van een cursus aan Linguapolis) en zich kan inschrijven in
een van de bacheloropleidingen, kan deze student wel beroep doen
op de studiehulp. Deze hulp kan gericht zijn op het studeren, maar
evengoed op het ondersteunen van taal. Ze kunnen o.a. beroep
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doen op zaken zoals studievaardigheden, faalangsttraining,
taalondersteuning, e.d. Deze taalondersteuning kan ook een
doorverwijzing zijn naar het CVO. Vanaf het moment dat de student
ingeschreven is bij KdG, is hij/zij zoals alle andere studenten en heeft
deze persoon dus recht op alle studie- en taalondersteuning, waar de
andere studenten ook recht op hebben. De student kunnen ook beroep
doen op de studiebegeleider. Ze gaan samen kijken waar andere
moeilijkheden en mogelijkheden liggen en waar eventuele
ondersteuning nodig is. Elke opleiding heeft een aparte
studiebegeleider, hierdoor zijn er veel mogelijkheden en is de hulp en
ondersteuning die zij bieden frequent. Zowel de ‘gewone studenten’
als de student met een migratie- of anderstalige achtergrond kunnen
hiervan gebruik maken.
In het interview werd aangegeven dat KdG vindt dat de studenten
de kans moeten krijgen om zo snel mogelijk een gewone
‘standaardstudent’ te kunnen worden en te integreren. Op deze
manier krijgen de studenten de kans om van alle voorzieningen
mee te genieten. Dit is de reden waarom men van bovenuit geen
aparte ondersteuning voorziet.
Er werd ook aangegeven dat het binnen de school nog niet
mogelijk is om een afzonderlijk bijzonder statuut te creëren voor
vluchtelingen. Als ze dit zouden doen, zou er toch een onderscheid
gemaakt worden tussen de ‘normale studenten’ en de studenten
met een statuut. Het is dan ook net hun bedoeling om alle
leerlingen op dezelfde lijn te laten beginnen en zo min mogelijk
onderscheid te maken tussen verschillende studenten.
Programma inhoud Linguapolis
KdG Hogeschool krijgt frequent vragen van studenten die willen
studeren aan de onderwijsinstelling. Als deze studenten nog niet
over het vereiste taalniveau beschikken, verwijst de
onderwijsinstelling hen door naar de website van Linguapolis. Bij
Linguapolis hebben de studenten de kans om een B2 niveau te
halen. Op het einde van de opleiding Nederlands, moeten ze een
attest kunnen voorleggen dat ze het B2 niveau hebben behaald
volgens het Europese kwalificatieraamwerk. Als student is men vrij
om er voor te kiezen om op zelfstandige basis Nederlands te leren
en vervolgens een test af te leggen. Hierna kunnen ze bijvoorbeeld
een ITNA test (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor
Anderstalige) afleggen. Het is voor KdG eender of de studenten
Nederlands leren op zelfstandige basis of via Linguapolis. Zolang ze
maar een B2 attest kunnen voorleggen. Intern wordt er dus vanuit
KdG niets georganiseerd voor nog niet ingeschreven studenten, er
wordt enkel doorverwezen.
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Programma inhoud THEA-project
Het THEA-project houdt in dat vluchtelingen twaalf studiepunten
mogen opnemen van een bepaalde bacheloropleiding. Ze zetten
voor deze twaalf studiepunten geen leerkrediet in en moeten
hiervoor ook niet betalen. Het doel is dat de studenten met een
migratieachtergrond kunnen “proeven” van het hoger onderwijs en
in tussentijd de kans krijgen verder Nederlandse te leren. Op deze
manier kan men een diploma B2 halen en zich het volgend
academiejaar inschrijven in het hoger onderwijs. Ze mogen tijdens
dit traject de lessen volgen en deelnemen aan de examens. Als ze
geslaagd zijn, krijgen ze dat jaar geen krediet, aangezien ze er geen
hebben ingezet. Wanneer de studenten in tussentijd een B2
behaald heeft, kunnen ze zich komend academiejaar inschrijven in
de gekozen bacheloropleiding. De geslaagde vakken van vorig
academiejaar worden omgezet in studiepunten die ze reeds
behaald hebben. De resultaten worden dus voor de geslaagde
vakken overgedragen, deze vakken moeten de studenten niet
opnieuw afleggen.

- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

KdG Hogeschool is zowel intern als extern georganiseerd qua
taalondersteuning. KdG Hogeschool heeft geen eigen aanbod rond
taalondersteuning voor een anderstalige, daarvoor verwijzen ze
door naar externe organisaties. Zo wordt er steeds doorverwezen
naar het THEA-project of Linguapolis als ze nog niet zijn
ingeschreven. Deze twee trajecten voorzien de taalondersteuning
op extern vlak. Toch organiseert KdG ook ondersteuning binnen de
school zelf. Studenten die wel zijn ingeschreven kunnen gebruik
maken van de studiebegeleidingsdienst binnen de
onderwijsinstelling, waarbij ze de mogelijkheid hebben
ondersteund te worden op vlak van taal. Ook dankzij een bijzonder
statuut kunnen deze studenten gebruik maken van de nodige
faciliteiten. Dit is net zoals de studiebegeleiding niet specifiek voor
taal, maar kan er wel een onderdeel van uitmaken.

- Apart programma of geïntegreerd in het
reguliere aanbod?

Zowel het THEA-project als Linguapolis zijn
organisaties/opleidingen waar Karel de Grote Hogeschool naar
doorverwijst. Het zijn dus aparte programma’s die beide gevolgd
kunnen worden voor de eigenlijke opleiding bij KdG begint. Toch
kunnen ingeschreven studenten gebruik maken van een
geïntegreerd aanbod binnen de school in de vorm van een
bijzonder statuut of leerlingenbegeleiding.

-Tijdsduur programma

Geen info
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- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja, wat zijn deze?

Toelatingsvoorwaarde programma binnen school zelf
De toelatingsvoorwaarden voor een bacheloropleiding aan KdG
bestaan uit twee zaken. Je hebt een diplomavoorwaarde en een
taalvoorwaarde. De diplomavoorwaarde voor de bacheloropleiding
is diploma secundair onderwijs en taalvoorwaarde is niveau B2
voor of Engels of Nederlands, aangezien KdG Hogeschool ook over
Engelstalige bacheloropleidingen beschikt. Het hangt dus af van de
gekozen opleiding.

Er bestaat een artikel in het reglement voor mensen die niet aan
deze diplomavoorwaarde en/of taalvoorwaarde voldoen. Voor deze
studenten bestaat ook mogelijkheid om zich in te schrijven met een
kredietcontract, voor maximum tien studiepunten. Dit kan maar
eenmalig. Een kredietcontract wil zeggen dat men op het einde van
rit geen diploma krijgt. Men krijgt wel een kredietbewijs dat men
enkele vakken gevolgd heeft. In een kredietbewijs staat de inhoud
van het vak en of deze persoon geslaagd is.
Belangrijk hierbij te vermelden is dat de student zelf per statuut
een aanvraagprocedure moet doorlopen. Hierbij horend om deze te
verdedigen, moet hij/zij de vereiste attesten en bewijsstukken
verzamelen.
Toelatingsvoorwaarde Linguapolis
De opleidingen binnen het Linguapolis richten zich tot
hooggeschoolde volwassenen, wat dus betekent dat elke persoon
de minimumleeftijd heeft bereikt van achttien jaar. Men moet
student zijn of vroeger hoger onderwijs hebben gevolgd. Een
belangrijke voorwaarde is de ervaring met het leren van een
Europese taal op school.

Daarenboven moet je een intake bij Linguapolis doen wanneer:
• je een nieuwe Linguapolis-cursist bent én door vroegere
studie of ervaring kennis hebt van de taal.
• je een certificaat hebt van een andere talenschool.
• je meer dan 1 jaar geleden slaagde voor het vorige
Linguapolis-niveau.
• je een Linguapolis-opleiding hebt gevolgd en niet (meer)
in aanmerking komt voor een herexamen of uitgesteld
examen. Men kan ten vroegste zes maanden het einde
van de opleiding een intake afleggen.
Toelatingsvoorwaarden THEA-project
De volgende zaken heeft men nodig om aan het THEA-project deel
te mogen nemen:
• Een doorverwijzing van Atlas, Integratie en Inburgering
Antwerpen.
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•
•

- Wat wordt er verwacht van de student?

Het statuut van vluchteling, subsidiair beschermde of
gezinshereniger met vluchteling.
Taalniveau B1 Nederlands en een inschrijvingsbewijs voor
niveau B2.

Verwachtingen van de student vanuit KdG
Aangezien de modules die door Linguapolis worden aangeboden
snel vol zitten, wordt toch vanuit KdG Hogeschool verwacht dat de
studenten, die aan hun school willen studeren, hun best doen om
Nederlands zo snel mogelijk te beheersen. Er wordt van de student
verwacht het B2 niveau te halen. Als het B2 niveau behaald is en de
student beschikt over een diploma van het secundair onderwijs,
heeft een student de mogelijkheid zich in te schrijven voor een
bacheloropleiding. Vanaf dan worden ze niet onderscheiden van de
andere studenten en worden ze beschouwd als een ‘gewone’
student. De docent is gebruikelijk niet op de hoogte van de
eventuele vooropleidingen/verleden van de student. De student
moet dus zelf zijn/haar bijzonder statuut of studiebegeleiding
aanvragen, waardoor men rekening moet houden met lange
wachttijden van de studieaanvraag.
Verwachtingen van student vanuit Linguapolis
Vanuit Linguapolis wordt verwacht dat de student in het
“voorbereidend taal jaar voor hoger onderwijs voor anderstaligen”
zo vlug en zo goed mogelijk Nederlands niveau B2 beheerst. Hierna
kan men bijvoorbeeld een ITNA test afleggen, die aangeeft welk
niveau de student behaald heeft.
Verwachtingen van student vanuit THEA-project
Door twaalf studiepunten en geen leerkrediet in te zetten verwacht
het THEA-project dat de leerlingen ‘proeven van het hoger
onderwijs’ en ondertussen Nederlandse lessen kunnen volgen. Men
rekent er dan op dat ze op deze manier hun diploma B2 halen en
het volgende academiejaar zich kunnen inschrijven in het hoger
onderwijs.

- Wat is de capaciteit van het aanbod? (max.
aantal inschrijvingen)

Capaciteit aanbod vanuit school
Over de capaciteit die de school kan aanbieden omtrent het aantal
bijzonder statuten die aangevraagd kunnen worden, het aantal
persoonlijke leertrajectbegeleiders en
studieloopbaancoördinatoren werd door de geïnterviewde niet op
ingegaan.
Capaciteit aanbod Linguapolis
Er zijn zeer veel mensen die Nederlands wensen te studeren. Dat
zorgt er voor dat de modules, aangeboden door Linguapolis, vlug
volzet zijn. Dat wil zeggen dat er studenten zijn die bijvoorbeeld
moeten wachten tot volgend academiejaar vooraleer ze kunnen
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instappen. De inschrijvingen van volgend academiejaar 2019-2020
zijn reeds afgesloten aangezien ze volzet zijn.

De specifieke capaciteit kon de geïnterviewde ons ook niet
vertellen
Capaciteit aanbod THEA-project

Ook hier werd door de geïnterviewde niet op ingegaan.
- Krijgt de student na het volgen van het
aanbod een diploma/certificaat?

Diploma vanuit Karel de Grote Hogeschool
Anderstalige studenten die zich inschrijven bij KdG krijgen op het
einde van de studie een diploma.
Certificaat vanuit Linguapolis
Wanneer de student het B2 niveau behaalde en dit bewezen wordt
aan de hand van de ITNA test, krijgen ze hier een bewijs van.
Certificaat vanuit THEA-Project
De studenten die aan dit project deelnemen, mogen in dit traject de
lessen volgen en deelnemen aan de examens. Als men geslaagd is,
krijgen men dat jaar geen krediet, want ze hebben geen leerkrediet
voor ingezet. Maar als men het jaar daarna zich inschrijft, worden
die resultaten wel overgedragen. Dan moet de student in kwestie
dit vak dus niet opnieuw afleggen.

- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

https://www.kdg.be/
→ algemene site naar Karel De Grote Hogeschool
https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/
→ site van Linguapolis, hier worden studenten die willen
studeren op KdG naar doorgestuurd.
https://www.atlas-antwerpen.be/nl
→ site naar ATLAS: een andere taalcursus aanbieder in
Antwerpen
https://www.kdg.be/voor-kdg-studenten/studeren-specifiekenoden/studeren-anderstalige-vooropleiding
→ link over het bijzonder statuut dat je kan aanvragen als
anderstalige student.
https://www.kdg.be/sites/default/files/aanvraagformulier_inschrijve
n_op_basis_van_anderstalige_vooropleiding_15-16.pdf
→ aanvraag formulier tot toelating bacheloropleiding
wanneer iemand anderstalig is
https://www.kdg.be/inschrijven/toelatingsvoorwaardenprofessionele- bachelor#taalvoorwaarde
→ toelatingsvoorwaarden bachelor
https://www.kdg.be/vluchtelingen#begeleiding-en-ondersteuning
→ uitleg voor vluchtelingen op de site van KdG
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Bijkomende informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?

Er zijn heel veel mensen die Nederlands willen leren spreken. De modules, aangeboden door Linguapolis, zitten dus
snel vol. Met als gevolg dat studenten van het volgend academiejaar moeten wachten tot het volgende schooljaar
(2020-2021) om te kunnen instappen. De inschrijvingen van volgend jaar 2019-2020 zijn nu afgesloten want deze
zitten vol.
o

Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,...) van deze studenten?

Veel aanvragen bij de verschillende besproken programma’s komen tot dusver uit Marokko. Hier vermoed KdG dat
niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) reclame aan het maken zijn voor te komen studeren in België. In Marokko
is er een grote schoolstrijd aan de gang, waardoor het niet evident is om daar te studeren. In de Engelstalig
opleidingen aan KdG zijn er veel Afrikanen uit Nigeria en Kameroen. Er zijn er ook veel studenten uit India en Pakistan.
De leeftijd varieert, dit loopt van net afgestudeerde studenten tot iets oudere, die soms al een hoger diploma hebben.
o

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven

Neen, de geïnterviewde heeft er geen concreet zicht over, maar veronderstelde dat ze willen studeren om zo kennis
op te doen. Soms geven de studenten wel aan in een mail dat ze heel graag een specifiek vak willen doen, omdat dit
dan later aansluit op hun beroep.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? (zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit
het perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

Zoals hierboven reeds vermeld, biedt KdG zelf geen ondersteuningsprogramma aan. Studenten die willen studeren
aan deze onderwijsinstelling worden doorverwezen naar Linguapolis of het project-THEA om zo een B2 niveau
Nederlands te behalen. Om deze redenen was het voor de geïnterviewde dan ook zeer moeilijk hier een antwoord op
te formuleren.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Ja, de geïnterviewde gaf aan dat dit het geval was. De taalbarrière blijft heel moeilijk. Ondanks dat studenten het
niveau B2 behaalden, gaat het vaak nog te snel in de lessen. Wat ook regelmatig terugkomt en een factor kan zijn voor
drop-out, is dat de studenten moeilijk aansluiting vinden bij de andere studenten. Ook in het
voorbereidingsprogramma is er vaak drop-out. Dit kan met van alles te maken hebben, bijvoorbeeld de financiële
situatie die plots verandert.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze
doelgroep met een focus op taal?

Er zijn geen andere initiatieven opgericht voor deze doelgroep met de focus op taal. KdG verwijst wel door naar het
THEA-project, dat is specifiek voor vluchtelingen, maar dat focust eerder op ‘proeven van het hoger onderwijs’. Zo
kunnen studenten met een migratieachtergrond ervaren hoe het voelt om te studeren op een hogeschool in België.
De geïnterviewde gaf wel aan dat, indien er echt een grote groep zou zijn die naar de studiebegeleiding stapt, omdat
ze problemen hebben met taal, KdG hier wel meer in investeren. Het probleem is dat deze investering heel duur is en
de school hier geen subsidies voor krijgt. Als school moet je dan ook taalleerkrachten inschakelen, vanalles
ontwikkelen en verbeteren, e.d. De geïnterviewde gaf aan dat ze op dit moment daar de middelen niet voor hebben.
•

Ervaringen / bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

De geïnterviewde zou graag hebben dat KdG zelf een taalaanbod/programma kan aanbieden, waardoor de
ondersteuning op vlak van taal binnen de onderwijsinstelling beter wordt. Zo wil ze op zijn minst taaltesten kunnen
afnemen, zodat ze zelf het niveau zouden kunnen vastleggen. Op deze ITNA taaltesten staat een bepaalde datum en
als deze datum vol zit dan moet de student op de volgende datum wachten. De test afnemen kost daarnaast ook nog
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veel geld. In de geïnterviewde haar ideale beleving zou zij deze taaltest gratis en ter plekke willen laten afnemen.
Maar momenteel heeft KdG hier de middelen niet voor.
•

Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod

De geïnterviewde gaf aan dat er eens een leerling was die een visumaanvraag had ingediend en met een
kredietcontract al een aantal lessen aan het opnemen was. Ondertussen was hij bezig met het traject om het B2
niveau te halen voor Nederlands. Na een jaar zat hij op het B1 niveau, wat niet genoeg was om zich te kunnen
inschrijven. Daardoor verviel ook zijn visumaanvraag. Deze persoon werd geacht terug te keren naar geboorteland.
Er was ook eens een niet-Europese student. Als niet-Europese student moet je een PVZ (proef of solvency) afleggen.
Dit is het bewijs dat men zichzelf kan onderhouden op vlak van levensonderhoud. Je kan dat op verschillende
manieren doen. Een bestaande optie is 8000 euro op een rekening storten, dan krijgt men elke maand een deel
uitbetaald of men kan werken met iemand die garant staat. Meestal is dat een familielid, deze moet een bepaald
bedrag minimum verdienen om garant te kunnen staan. Als hierin iets verandert, bijvoorbeeld de persoon komt
zonder werk te zitten, kan dit zorgen voor problemen. Wanneer het financieel onhaalbaar wordt, dan is de kans groot
dat men uit de cursus voor het behalen van B2 stapt met als gevolg dat het visumaanvraag vervalt. Ook dan zal deze
geacht worden terug te keren naar zijn geboorteland.
De geïnterviewde kon ons ook een positieve anekdote vertellen. Soms zijn buitenlandse studenten ontzettend
dankbaar. Voor het weinige dat KdG hen ook kan aanbieden, maar het is ook opvallend dat het niet altijd evident is om
uw weg te vinden in het kluwen van het hoger onderwijs. Laat staan in een ander land of andere cultuur dat echt ver
van uw bed staat. Dit is soms heel moeilijk. Voor de nieuwkomers is het heel belangrijk om te weten dat er veel
aanspreekpunten zijn die hen kunnen helpen. De geïnterviewde gaf onlangs een workshop over het THEA-project waar
een student zei: "Zonder die persoon zou ik het niet volgehouden hebben, want hij zorgde dat ik in mezelf geloofde en
dat ik toch kon verder doen.”
Tot slot gaf mevrouw nog een laatste anekdote mee. Zo was er een vluchtelinge die heel sterk gemotiveerd was, een
hele sterke en intelligente student. Maar ze zei ook dat in sommige lessen, waar het enkel noteren is, voor haar heel
moeilijk was. Haar taalniveau was nog niet zo heel goed om te luisteren, begrijpen en schrijven. Terwijl als je een
gedrukte cursus voor u hebt, het veel makkelijker is om te volgen. Als de lessen in uw moedertaal volgt is het veel
makkelijker om dingen op te pikken. Dat is ook een van de tips die zij gaf: ‘Als het enkel noteren en luisteren is, zonder
cursus, dan is het voor mij een heel zwaar vak’.

Howest
Eerst en vooral is het belangrijk om op te merken dat het taalbeleid in Howest Brugge exact hetzelfde is als in Howest
Kortrijk. Beide scholen worden in samenspraak met elkaar voorzien van een taalondersteuning programma. Om alles
in goede banen te leiden, zijn hier twee verantwoordelijken voor aangesteld. Deze verantwoordelijken bevonden zich
beiden in Kortrijk waardoor wij ons interview daar hebben afgenomen. Er werd ons duidelijk gemaakt dat de taal
ondersteuningsprogramma’s in beide steden hetzelfde is. De taalondersteuning in zowel Howest Brugge als Howest
Kortrijk legt geen focus op anderstalige studenten. De aangeboden taalondersteuning is voor elke student
beschikbaar. De reden hiervoor is het kleine percentage anderstaligen dat terug te vinden is in hogescholen en
universiteiten in West-Vlaanderen. De concentratie van anderstaligen die nood hebben aan extra taalondersteuning is
veel groter in bijvoorbeeld Brussel of Antwerpen.
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Doelgroep

De taalondersteuning in zowel Howest Brugge als Howest Kortrijk
legt geen focus op anderstalige studenten. De aangeboden
taalondersteuning is voor elke student beschikbaar. De reden
hiervoor is het kleine percentage anderstaligen dat terug te vinden
is in hogescholen en universiteiten in West-Vlaanderen. De
concentratie van anderstaligen die nood hebben aan extra
taalondersteuning is veel groter in bijvoorbeeld Brussel of
Antwerpen.

- Taal niveau

Er wordt van anderstaligen die in een opleiding starten verwacht
dat ze een B2 niveau halen. Ook studenten die geen anderstalige
thuistaal hebben, dienen dit niveau te hebben. Wanneer iemand een
B2 niveau bezit, zijn ze in staat om een tekst te begrijpen waarin
een auteur een standpunt aanhaalt. Daarnaast is het ook nodig om
vloeiend en spontaan deel te kunnen nemen aan een gesprek
waarbij een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk
is.

- Focus op… (lezen, spreken, schrijven,
luisteren)?

In Howest wordt de focus gelegd op een geïntegreerd taalbeleid.
Dit houdt in dat de taalondersteuning aangeboden wordt door die
te verweven in de opleiding. Dit zorgt ervoor dat zowel de sterke
als de zwakke groep sterker wordt.
In de lessen journalistiek wordt bijvoorbeeld sterk de focus gelegd
op het correct schrijven van papers en later ook artikels. Daarnaast
kunnen we ook een voorbeeld terugvinden in de opleiding chemie.
Hierbij wordt de focus gelegd op het correct en verzorgd schrijven
van een laboverslag. Een laatste voorbeeld waarbij het taalbeleid
in de opleiding wordt geïntegreerd is bij verpleegkunde. Hierbij is
de communicatie naar patiënten van belang. De studenten leren
om op een beleefde en correcte manier te communiceren.

- Inhoud programma/aanbod

Howest heeft een structureel taalbeleid dat te vinden is op
verschillende niveaus. Zowel in de opleiding zelf, als in de diensten.
Ook bij de studenten en in het werkveld wordt er gestreefd naar
een correct gebruik van taal. Dit brengt een belangrijk voordeel met
zich mee. Howest draagt bij tot het opleiden van toekomstgerichte
New Young Professionals. Dit jaar speelt dit evenement zich af op
de HoWest in Kortrijk. Hierbij komen studenten in contact met
organisaties en bedrijven, waarbij men vacatures voor hogere
opleidingen kan raadplegen. Als werkgever kan men kennismaken
met studenten met hogere onderwijsprofielen. Een voordeel voor
beide partijen dus.
De focus ligt op de motivatie en de talenten. De studenten worden
individueel begeleid om zo hun leerresultaten te verbeteren. Er
wordt gekeken naar welke ondersteuning de student nodig heeft in
functie van studie en beroep. Het taalbeleid van de hogeschool
wordt in de praktijk gebracht door de opleidingen, die instaan als
centrale partner. Ook wordt er samengewerkt met andere diensten
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zoals kwaliteitszorg, personeelsbeleid, onderzoek en dienstverlening
en wetenschapscommunicatie.

Men zet in op een breed, integraal en op maat gemaakte
taalondersteuning.
1. Breed: we hebben het hier niet enkel hebben over
spelling en werkwoorden, maar ook over een paper
kunnen schrijven. Howest gaat studenten
ondersteuning aanbieden bij het schrijven van een
paper. Hierbij is het de docent die ervoor zorgt dat de
studenten worden begeleid tot het eindpunt.
2. Integraal: de taalondersteuning zit verweven in de
opleiding.
3. Op maat: elke richting bezit een op maat gemaakt
taalbeleid.
Howest werkt ook samen met centra voor volwassenenonderwijs.
De studenten kunnen hier terecht om extra aan hun taal te werken.
Dit zijn taalremediëring trajecten.
In Howest hebben studenten ook de mogelijkheid om extra hulp te
vragen aan oudere jaren. Nieuwe studenten kunnen op die manier
ondersteuning ontvangen bij academische vaardigheden of bij het
bijwerken van leerstof. Deze vorm van ondersteuning valt onder de
term ‘peer assisted learning’.
Net zoals in de UGent, is ook in Howest een monitoraat te vinden
die extra ondersteuning aanbiedt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn
voor studenten met een bijzonder statuut. Ze ontvangen
begeleiding en ondersteuning in verband met de haalbaarheid van
de studies, aangepaste leermiddelen, pedagogische hulp, vervoer
en huisvesting enzovoort.
- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

Hoewel de studentenbegeleiding buiten de opleiding (extern)
wordt aangeboden, zit de taalondersteuning wel verweven in de
opleiding (intern).
Taalondersteuning is geen afzonderlijk studieonderdeel, maar
hangt samen met vakinhoud. Taal is nodig om studie of werk naar
behoren te kunnen uitvoeren.

- Apart programma of geïntegreerd in het
reguliere aanbod?

In Howest is geen apart taalprogramma opgericht. Anderstaligen
kunnen gewoon meedraaien in het reguliere aanbod. Indien ze
nood hebben aan extra ondersteuning, is dit uiteraard ook mogelijk
door bijvoorbeeld contact op te nemen met het monitoraat.
Taal hangt nauw samen met de vakinhoud. Er wordt zowel aan de
taal als aan de taalontwikkeling permanent aandacht gegeven
doorheen het curriculum. Het doel van dit taalbeleid is dat
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studenten ondersteuning aangeboden krijgen waar nodig, om op
die manier de leerdoelen van de opleiding te behalen.
Dit is de reden waarom de taal samen met de vakinhoud wordt
aangebracht. Er is nog niet voor elke studierichting een taalbeleid
ontworpen maar hiermee zijn ze wel bezig. Het duurt namelijk
jaren om een taalbeleid verbonden aan de studierichting te
ontwikkelen.
-Tijdsduur programma

Aangezien er wordt ingezet op een inclusief beleid, is de
taalondersteuning gedurende de hele opleiding van kracht.
Studenten kunnen dus gedurende hun hele opleiding beroep doen
op ondersteuning indien ze deze nodig hebben.

- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja, wat zijn deze?

De enige voorwaarde is dat de studenten een B2 niveau moeten
hebben.

- Wat wordt er verwacht van de student?

In elke opleiding gaat men ervan uit dat de studenten hun
opdrachten maken. Als hier ondersteuning bij nodig is, is dit geen
probleem. Het is belangrijk dat de jongeren door het taalaanbod
geen extra werk krijgen, maar het werk dat ze in orde moeten
brengen, zo optimaal mogelijk kunnen maken. De extra lessen
moeten ook gezien worden als ondersteunende lessen.
In het hoger onderwijs wordt verwacht dat de studenten
beschikken over de nodige taalvaardigheden wat betreft schrijven,
lezen als spreken. Dit is nodig bij het maken van papers, oplossen
van examens, versturen van e-mails, het verwerken van leerstof… Er
wordt ook verwacht dat de studenten assertief zijn. Ze moeten
durven vragen stellen, uitleg vragen indien dit nodig is, het woord
durven nemen tijdens hoorcolleges, seminaries of werkgroepen.

- Wat is de capaciteit van het aanbod? (max.
aantal inschrijvingen)

Aangezien Howest niet zo’n heel grote school is, is dit aanbod
momenteel groot genoeg. Er is plaats over en het is dus zeker
mogelijk dat meer studenten hier gebruik van maken. Soms heeft
de school ook het gevoel dat studenten hier te weinig op ingaan.

- Krijgt de student na het volgen van het
aanbod een diploma/certificaat?

De aangeboden taalondersteuning gaat niet samen met extra
lessen of opdrachten. Dit zorgt ervoor dat er ook geen extra
diploma of certificaat te krijgen valt naast het algemene diploma
van de opleiding.

- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

•

https://www.howest.be/en/study/studentfacilities/facilities
Specifieker is dit aanbod te vinden onder ‘studiebegeleiding’ en
‘diversiteit’.
•

https://www.taalbeleidhogeronderwijs.org/wpcontent/uploads/2014/02/Mestdagh-Wouters-HSN- 26.pdf
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Dit is de visietekst van de Howest die we doorgestuurd kregen na
ons interview met de verantwoordelijken.
• Door contact op te nemen met de verantwoordelijke van
het taalbeleid, Ilse Mestdagh.
Bijkomende informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?

De Howest heeft hier niet direct een zicht op. Wel merken ze op dat er meer studenten beroep zouden mogen doen op
de extra ondersteuning. Er zijn momenteel zeker nog plaatsen over om extra ondersteuning aan studenten te kunnen
bieden.
o

Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,…) van deze studenten?

Dit is niet relevant voor het taalondersteuningsprogramma, dus er wordt hier ook geen aandacht aan besteed.
o

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Alle studenten nemen deel aan de algemene taalondersteuning. De reden hiervoor is het feit dat de ondersteuning in
de opleiding verwezen zit en iedereen deze dan ook automatisch meekrijgt. Indien een student echter nog extra
ondersteuning nodig heeft, kunnen ze hier beroep op doen. Dit kan door aan te kloppen bij een monitoraat of een
talentcoach.`
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? (zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit
het perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

Van moeilijkheden was er geen sprake, wel zou het handig zijn moest er nog iemand mee verantwoordelijk zijn voor
het taalbeleid. Zo vertelde de participante ons dat het soms het druk is om de job als taalbegeleider te combineren
met de job als prof.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s ? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Op de drop-outs in deze programma’s is er weinig zicht, aangezien ze hier geen gegevens van hebben. Hierdoor
hebben we hier geen informatie over meegekregen.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze doelgroep
met een focus op taal?

De Howest vergelijkt vaak haar taalaanbod met dat van andere hogescholen. Op deze manier leren ze van elkaar bij.
Ook wonen ze congressen bij, waar wordt gekeken naar wat anderen doen. Hierbij denken ze na of ze dit kunnen
toepassen binnen hun hogeschool. Daarnaast is er ook een forum taalbeleid, waar uitwisselingen tussen hogescholen
en universiteiten plaatsvinden over hoe men de zaken aanpakt. Daar wordt jaarlijks een studiedag over
georganiseerd, waar veel expertise worden uitgedeeld. Op dit moment heeft HoWest een project i -Afrika samen met
de UGent en Odisee om samen een taalbeleid in te voeren in bepaalde universiteiten daar.
•

Ervaringen / bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

Het is belangrijk om de opleiding interessant te houden, wakker te houden. Dit jaar is de forumdag hier, daar kruipt
natuurlijk veel tijd in. Momenteel bezit de Howest twee verantwoordelijken die verantwoordelijk zijn voor het
taalbeleid. Hierdoor krijgen zij veel druk op hun schouders aangezien zij alle taken krijgen. Mocht de school meer
studenten hebben, zou er ook meer personeel zijn. Dit is echter niet het geval dus ze roeien met de riemen die ze
hebben.
•

Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod.
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“We hadden in de opleiding journalistiek, vorig jaar, een Syrische vluchteling. Hij heeft het uiteindelijk niet gehaald,
maar dat had 3 redenen. Eerst en vooral speelde Nederlands een rol, hij studeerde journalistiek waarbij deze taal een
belangrijke rol speelt. Je moet correct kunnen schrijven, dit is vaak minder belangrijk als je bijvoorbeeld
verpleegkunde gaat studeren. Hij maakte heel snel vorderingen in het spreken, maar een andere barrière was het
frans. Dit was een moeilijkheid voor hem. Ook de dingen die in zijn thuisland gebeurden, waren heel erg moeilijk voor
hem en dit bleef ook hangen. Hij heeft ook veel begeleiding gekregen in Kortrijk van de talentencoach. Hij had een
goed gevoel over hoe hij werd opgevangen en hoe hij werd begeleid. Ook voor het Nederlands heeft hij extra hulp
gekregen. Hij heeft het dan uiteindelijk toch opgegeven, meer door de andere omstandigheden. Het heeft ons wel
doen nadenken over de kwestie Frans, omdat we vonden dat dit niet helemaal fair was. We zouden hem bijvoorbeeld
liever Arabisch als tweede taal kunnen geven. Het feit dat hij deze taal kent, zou in zijn job een voordeel kunnen zijn
en misschien meer dan de kennis van Frans. Dit zouden we graag in de toekomst goedgekeurd kunnen krijgen.”

Artevelde Hogeschool
Focus op het initiatief de ‘taalcoach’

Doelgroep

De doelgroep die in aanmerking komt voor het taalprogramma van de
Arteveldehogeschool is in theorie voornamelijk meertalige studenten in
Nederlandstalige opleidingen. In de praktijke echter, heeft elke student die
verbonden is met de hogeschool recht op taalondersteuning. Ook wordt er een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen anderstalige en meertalige studenten.
Anderstalige studenten kunnen individueel begeleid worden, terwijl
meertaligheid meer een containerbegrip is. Het label van meertalige student
wil niet per definitie zeggen dat deze studenten ook een migratieachtergrond
met zich meedragen. Opvallend is dat de hogeschool de groep van de
anderstaligen elk jaar sterk ziet toenemen, waardoor (individuele)
taalondersteuning zeker een cruciale vorm van begeleiding is. Het aandeel van
de meertalige studenten blijft daarentegen, door de jaren heen, min of meer
stabiel.

Taalniveau

Het doel van taalondersteuning voor anderstaligen of meertaligen is niet om
het taalniveau van studenten naar een hoger niveau te tillen. De focus ligt
meer op het feit dat studenten bijvoorbeeld hun bachelorproef succesvol
willen beëindigen, waardoor het niet echt ter zake komt welk taalniveau ze
reeds behaald hebben. Een moeilijkheid voor de taalcoach is op haar beurt dan
weer om studenten met een hoog taalniveau ondersteuning te kunnen bieden.
Bij deze doelgroep valt het namelijk op dat ze voornamelijk het vakjargon uit
bepaalde opleiding aan de Arteveldehogeschool onder de knie willen hebben,
waardoor de algemene taalcoach deze ondersteuning niet kan garanderen.

Focus op… (lezen, spreken,
schrijven, luisteren)?

De vaardigheid waarop de focus wordt gelegd in de ondersteuning hangt af
van de noden en wensen van de studenten. De focus kan zowel liggen op het
schrijven, het spreken als zelfvertrouwen tijdens een presentatie. Zo is
bijvoorbeeld in de opleiding kleuteronderwijs de schrijfvaardigheid minder van
belang dan in een opleiding bedrijfsmanagement, waar het spreken dan weer
minder nadruk kent. Dit is ook de reden waarom er in elke opleiding een apart
aanbod van kracht is voor talen. Per opleiding is er een opleidingsspecifieke
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ondersteuning. De taalvaardigheid binnen een opleiding verschilt qua eisen van
de opleiding.
Inhoud programma/aanbod

Het aanbod omtrent taalondersteuning voor anderstalige studenten in
Nederlandstalige opleidingen binnen de Arteveldehogeschool volgt een
tweesporenbeleid. Het volledige aanbod is voor iedereen toegankelijk en er
worden generieke maatregelen genomen voor verschillende doelgroepen.
Sommige doelgroepen vinden de weg niet naar de initiatieven die er voor hen
worden geïnitieerd. De zwakste doelgroep wordt meestal niet bereikt omdat
deze studenten meer moeite doen voor de studie op zich en taalondersteuning
naar de achtergrond verdwijnt. Ze vinden het moeilijk om af te spreken en om
deze extra zaken erbij te nemen.
Er is ook een deel binnen het aanbod dat de Arteveldehogeschool aanbiedt
voor iedereen. De pijler hierin is taalontwikkelend lesgeven. Dit houdt in hoe je
taal inzet om extra kennis over te dragen. Deze manier van lesgeven heeft
voornamelijk betrekking op leerlingen die moeilijkheden ervaren met het
Nederlands, met andere woorden: anderstaligen.
Vroeger deed de Arteveldehogeschool veel inspanningen voor de individuele
student, ze begeleidde bijvoorbeeld drie jaar lang iemand individueel. De
efficiëntie hiervan is veel lager dan een prof die lesgeeft aan tweehonderd
studenten en wordt opgeleid om taaltoegankelijk les te geven. Het doel is
steeds om een zo groot mogelijk publiek te bereiken.
Van welke aanpak maakt Arteveldehogeschool nu juist gebruik?
Er zijn twee medewerkers die de taalcoaching centraal begeleiden en
studieadvies geven: Joke Vrijders en Pieterjan Bonne. Ze coachen docenten en
taalcoaches van een specifieke opleiding in deze didactiek van
taalontwikkelend lesgeven. Elke opleiding heeft een verantwoordelijke om
taaladvies- en begeleiding te geven. De bedoeling van deze werkwijze is dat de
taalcoach, na een periode van observatie, de docenten zelf lesgeeft. Er volgt
ook steeds een reflectie in het begin van het traject: ‘Wat doe je al goed en wat
kan beter?’ Een team van docenten houdt ook een slotmoment om zelf te
reflecteren. Het is de bedoeling dat de taalcoach de aanpak van Joke Vrijders
en Pieterjan Bonne verderzet in de toekomst.
Sinds vorig jaar is ook “de week van de meertaligheid” opgericht. Dit jaar heeft
de hogeschool dit herhaald en bepaalde zaken verbeterd. De
onderwijsinstelling organiseert verschillende activiteiten zoals bewustwording
van het aantal talen dat er wordt gesproken en welke ondersteuning al
toegankelijk is, het verzamelen van data over wie deelneemt aan deze
ondersteuning. Ook wordt er een focusgroep opgericht zodat
Arteveldehogeschool ideeën krijgt van de studenten zelf.
Het doel is dat wij, als maatschappij, meertaligheid als een troef gaan zien.
Studenten kunnen weinig schitteren met hun meertaligheid en wij moeten dit
meer zichtbaar maken. De student moet positief naar voor kunnen treden met
zijn moedertaal, het moet een soort van sterkte en tweede identiteit vormen.
De docenten zelf moeten ook inzien dat het niet evident is dat je in een land
terecht komt waarvan je de taal niet beheerst. Zij moeten zelf ervaren hoe het
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is om bijvoorbeeld een paar woordjes in het Oezbeeks aan te leren. Het
zichtbaar maken van meertaligheid en het didactiseren ervan vormen de
belangrijkste processen. In verband met het didactiseren moeten docenten er
ook oog voor hebben in de les, ze kunnen bijvoorbeeld eens krantenartikels
verzamelen uit een krant die niet gepubliceerd wordt in België. Het moet
normaal worden dat er met meerdere etniciteiten wordt gewerkt binnen een
onderwijsinstelling.
Joke Vrijders heeft zulk digitaal leerpad opgericht. Dit is vooral gericht naar de
twee Engelstalige opleidingen die Arteveldehogeschool aanbiedt omdat deze
een zeer diverse doelgroep studenten aanspreekt. Dit leerpad heeft betrekking
op hoe je op een goede manier lesgeeft aan een “interculturele klas”.Daarnaast
werkt Arteveldehogeschool ook samen met “Het perspectief”, dit is een
centrum voor volwassenenonderwijs en heeft ook een zeer divers publiek. De
focus ligt in dit centrum op de lerarenopleiding, waar de hogeschool ook mee
bezig is. Volgend jaar zal deze instelling zich namelijk scheiden van “Het
perspectief”. Arteveldehogeschool is een stageplaats voor hen. De studenten
van “Het perspectief” die stage lopen binnen de hogeschool zullen de
taalcoaches begeleiden in het aanbieden van taalondersteuning.
Er worden bijvoorbeeld generieke sessies ingericht waarbij deze
stagestudenten de anderstaligen de tools die beschikbaar zijn tonen. Dit wordt
ook wel de “warme overdracht” genoemd.Aangezien dit enkel de studenten
bereikt die er echt om vragen en ermee bezig zijn, heeft de onderwijsinstelling
ingezien dat dit nog niet de ideale vorm van ondersteuning is. Het is namelijk
niet altijd duidelijk voor studenten dat ze noden hebben. Soms ervaren zij
moeilijkheden bij een bepaalde schrijftaak en willen ze op dat moment hulp.
Het is dus aan de taalcoaches om op dat moment de gepaste hulp aan te
bieden. Een voorbeeld hiervan is de online tool van de KULeuven om een tekst
na te lezen. Het is eenvoudig, maar er moet wel worden aangeleerd hoe deze
precies werkt. Aangezien de groepscoaching geen gigantisch succes was, is de
hogeschool terug overgeschakeld naar individuele coaching. De
onderwijsinstelling had namelijk niet het bereik dat ze verwacht hadden.
Het doelpubliek is, zoals eerder gezegd, zeer divers, er komen studenten van
alle leeftijden hulp vragen. Het is belangrijk om rekening te houden met het
feit dat leeftijden met elkaar gematched worden en je dus geen 18-jarige
samenzet met iemand van 30 jaar. Dit vraagt dus niet alleen een academische
aanpassing van het model, maar ook een sociale aanpassing. Er is natuurlijk
ook een praktische kant aan het verhaal. Zo is het belangrijk dat de taalcoach
en de student allebei beschikbaar zijn, zodat men flexibel de momenten kan
kiezen waarop men afspreekt. Een voordeel van de individuele ondersteuning
is ook dat de student zelf kan kiezen wat hij doet en wanneer. Hulp vraagt
waar nodig en dus geen rekening moet houden met anderen.
Wat vormen uitdagingen voor in de toekomst? Het aanbod nog duidelijker
maken zodat de Arteveldehogeschool een groter bereik heeft, acht de
hogeschool als zeer belangrijk. Hoe meer mensen ze kan helpen, hoe beter.
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Waar momenteel nog onduidelijk over heerst, is wanneer en naar wie je wordt
doorverwezen met welk probleem. Er zit voorlopig nog geen regeling en
structuur in. De hogeschool moet ook nog meer trachten te luisteren naar wat
de student juist verwacht. Voor sommigen is de bachelorproef namelijk een
gigantisch werk, hiervoor hebben ze dan extra ondersteuning nodig.
Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

Binnen de Arteveldehogeschool is het de bedoeling dat de taalcoach het eerste
aanspreekpunt is. Dit is een intern figuur. Deze kan de studenten echter wel
doorverwijzen naar externe tools zoals websites. Alle tools of andere digitale
hulpmiddelen staan ook op de interne website van Arteveldehogeschool
vermeld. Het project waarbij de hogeschool momenteel samenwerkt met
“Perspectief” zal veranderen. De onderwijsinstelling zal de studenten van
“Perspectief” vervangen door hun eigen studenten die de lerarenopleiding
volgen. De hogeschool zal ook proberen te werken met externe of interne
rolmodellen. Het is de bedoeling dat anderstalige studenten hun motivatie
halen uit mensen die in dezelfde situatie als hen zaten en die iets moois van
hun leven gemaakt hebben. De organisatie van de taalondersteuning gebeurt
dus momenteel zowel intern als extern. Het is echter de bedoeling dat deze
volledig behaald wordt op het interne niveau, maar de mogelijkheid om
gebruik te maken van externe tools die intern aangeboden worden, zal wel nog
bestaan.

Apart programma of
geïntegreerd in het reguliere
aanbod?

Arteveldehogeschool heeft een tweesporenbeleid. Dit wil zeggen dat deze
onderwijsinstelling zowel een aanbod heeft dat voor iedereen toegankelijk is,
als een aanbod enkel voor anderstaligen. Elke studierichting heeft een
taalcoach. Deze gaat zeer gevarieerd te werk, naargelang de vraag van de
studenten. De taalcoach wordt voor iedereen ter beschikking gesteld. Er wordt
binnen de Arteveldehogeschool gestreefd naar het taaltoegankelijk lesgeven
van alle docenten. Dit helpt zowel de taalsterke als de taalzwakkere studenten
vooruit. Arteveldehogeschool organiseert een taalweek, waarin elke
anderstalige student zijn/haar taal mag komen voorstellen. Dit draagt bij tot
het duidelijk maken aan docenten en medestudenten hoe moeilijk het is om in
een andere taal les te volgen.
Binnen het specifieke aanbod voor anderstalige studenten bevindt
Arteveldehogeschool zich momenteel in een overgangsfase. De instelling werkt
momenteel nog samen met “Perspectief”. Stagestudenten helpen bij het
begeleiden van anderstalige studenten. Het is echter de bedoeling dat eigen
studenten dit initiatief overnemen op termijn. Zo bestaat de mogelijkheid dat
de anderstaligen beroep kunnen doen op hulp wanneer ze hier nood aan
ervaren. De hogeschool heeft ook een apart programma waar vluchtelingen
gebruik van kunnen maken. Dit project staat echter nog in de experimentele
fase.

(speciaal ontworpen voor
anderstaligen of is het gewoon
een deel van het aanbod van de
hogeschool?)
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Tijdsduur programma

De taalcoach van de Arteveldehogeschool stelt zich zeer beschikbaar op ten
opzichte van de studenten waardoor anderstaligen, die nood hebben aan
taalondersteuning, in de praktijk elk moment een afspraak kunnen maken om
hun vragen beantwoord te krijgen. Minstens drie sessies van anderhalf tot
twee uur worden dan vastgelegd, maar verlenging is op elk moment mogelijk
op vraag van de student. De vooruitgang, wat het taalniveau betreft, op
individueel vlak wordt per semester onder de loep genomen.

Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja,
wat zijn deze?

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden om beroep te kunnen doen op
taalondersteuning. Alle studenten binnen deze onderwijsinstelling kunnen zich
voor dit aanbod inschrijven. Er bestaat geen taalscreening bij aanvang van de
opleiding. Indien de taalcoach merkt dat er eigenlijk geen nood is aan
taalondersteuning, zal dit ook vermeld worden. Hier wordt daarna dan op
ingespeeld.

Wat wordt er verwacht van de
student?

Van de studenten die taalondersteuning volgen, wordt verwacht dat zij met de
gegeven feedback aan de slag willen gaan. Wanneer de begeleiding in groep
gebeurt, dienen ze respectvol te handelen tegenover elkaar en samenwerkend
leren staat voorop.

Wat is de capaciteit van het
aanbod? (max. aantal
inschrijvingen)

Er staat geen limiet op het aantal inschrijvingen omtrent taalondersteuning.
Aangezien deze ondersteuning deels wordt georganiseerd door stagestudenten
van andere hogescholen, hangen de beschikbare plaatsen ook af van hen. Eén
van de pijlers van Arteveldehogeschool is dat de ondersteuning toegankelijk
moet zijn voor iedereen. Er wordt dus niemand geweigerd, tenzij de
omstandigheden het niet anders toelaten.

Krijgt de student na het volgen
van het aanbod een
diploma/certificaat?

Het doel van het volgen van taalcoaching is niet het behalen van een diploma.
Het einddoel wordt op maat van de student vastgelegd waardoor zijn of haar
specifieke werkpunten worden aangepakt. Via een studentenvolgsysteem kan
de taalcoach of een andere begeleider volgen welke stappen al ondernomen
zijn en wat nog kan gebeuren om de student te ondersteunen.

Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

Dit aanbod is voor studenten beschikbaar op de interne website van
Arteveldehogeschool. Een deel van het aanbod valt ook te bekijken op de
algemene website van de hogeschool; dat kan via
www.arteveldehogeschool.be/taal.

Bijkomende informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?
o Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,…) van deze studenten?

Het aandeel van de groep anderstaligen is in de voorbije acht jaar gestegen van 0,8 procent naar 1,6 procent, dit is een
verdubbeling van 2012 tot 2018. Studenten met een migratieachtergrond zijn sinds 2012-2013 verdubbeld ten opzichte
van nu. Het zijn echter niet altijd studenten die zich identificeren als anderstalig, maar toch wel een nood hebben aan
ondersteuning. Ook bestaat er een groter aanbod van jongere studenten, maar ook oudere dames en studenten met
een status als vluchteling maken deel uit van deze groep.
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o

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

De motieven zijn voornamelijk om academische en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Via een intake gesprek wordt
duidelijk wat de noden zijn van de studenten, wat dan ook een beginpunt vormt voor het verder begeleiding van deze
groep studenten. Arteveldehogeschool ondervindt eveneens een probleem bij studenten die zich inschrijven in de
cursussen, maar reeds een hoog taalniveau bereikt hebben. Het is dus voor hen een uitdaging om steeds verdere
stappen te ondernemen. Daarnaast valt het de hogeschool wel op dat het aantal studenten die zich spontaan
aanmelden, redelijk laag ligt.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? ( zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit het
perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.) Is er veel drop-out in dergelijke programma’s ?
Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Vanuit het perspectief van de studenten is er gerichtere communicatie naar de doelgroep nodig. Doelgroepen weten
vaak zelf niet dat ze een doelgroep vormen en vinden de weg niet naar de initiatieven. Ze kampen met zeer specifieke
vragen wat niet altijd even duidelijk is voor een taalcoach. Zij kunnen bijvoorbeeld moeilijkheden ervaren met
schrijven, spreken, etc. terwijl ze in een andere vaardigheid uitblinken. NT2 lerenden ervaren moeilijkheden met
grammatica, leren van de woordenschat. Het zijn elementen die voor een moedertaalspreker vanzelfsprekend zijn,
maar voor een anderstalige allesbehalve. Hiervoor hebben de ondersteuners een NT2 bril nodig. Vanuit het perspectief
van de oprichters zien we dat de ondersteuning op maat moet zijn van het aanbod en is het dus van uiterst belang om
hierop in te spelen. Opmerkelijk is dat je degene die je wil bereiken, vaak niet bereikt omdat de studie die deze
studenten volgen sowieso al zwaarder is voor hen en ook hen veel moeite kost. Naast vaak al een gezin te hebben en
het bijhouden van de cursus is het moeilijk om nog meer tijd te spenderen aan die taalondersteuning. Ook timing is
een moeilijkheid. Wanneer zie je de studenten? Het is niet vanzelfsprekend om af te spreken. Wanneer er meer
mensen inzetbaar zijn in het programma, zal dit flexibeler verlopen. Daarnaast speelt de hogeschool in op de
duurzaamheid van de interventie. Een lerende komt met een taak naar de taalcoach, maar hoe zorgt de ondersteuner
ervoor dat de taak beter wordt? Het doel is om de studenten zelfredzamer en zelfsturender te maken, zodat ze bij een
volgende opdracht zelfstandig aan de slag kunnen gaan.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze doelgroep
met een focus op taal?

De lerarenopleiding van het CVO zal naar Arteveldehogeschool verhuizen. Ook zit de onderwijsinstelling in een
voortraject voor vluchtelingen waar ze, als organisatie, wil instappen. De instelling wil nagaan hoe ze ondersteuning
kan bieden en hierin wil men ook medestudenten betrekken in een één-op-éénrelatie. Vervolgens wordt er na de
lessen afgetoetst wat de moeilijkheden waren gedurende de les, maar ook welke inhouden duidelijk werden
besproken.
•

Ervaringen / bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

Een project dat Arteveldehogeschool organiseert, is de week van de meertaligheid. Mensen die een andere taal
spreken, geven een sessie voor dummies over hun moedertaal. Het doel is dan ook om taal positief in de kijker te
zetten en dat een bewustwording wordt gecreëerd bij collega’s dat het niet evident is wanneer je de dominante taal
niet spreekt. Waarom bestaat nu die week van de meertaligheid? Meertaligheid is een goed iets, maar het leeft
vandaag de dag nog te weinig. We leren dat we moeten sensibiliseren en didactiseren.
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•

Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod?

Studenten zijn meestal zeer dankbaar. Een voorbeeld dat de geïnterviewde persoon stelde, ging over een student aan
de opleiding verpleegkunde waarvan de moedertaal Engels was. Bij het schrijven van zijn bachelorproef heeft deze
student pas op het einde ontdekt dat dit ook in het Engels mocht geschreven worden. Het voorval is ontstaan doordat
hij gematched werd met een begeleider die hier niet helemaal in thuis was. De begeleider was vooral enorm bezig
met de taal zonder contact op te nemen met de taalcoach. Hier zien we terug dat de moeilijkheden omtrent de
communicatie de kop op steken. Een kleine ingreep om de student zijn bachelorproef in het Engels te laten schrijven,
had heel veel frustraties en tijd, die de student heeft gespendeerd aan Nederlandse woordenschat, kunnen vermijden.

Luca school of Arts (onderdeel van de HOGent)
De doelgroep bestaat uit studenten die voor hoger kunstonderwijs kiezen. Luca School of Arts heeft geen specifiek
landenbeleid of exclusiviteit voor bepaalde landen. Er wordt gekeken naar de capaciteiten van iedereen die zich
aanmeldt. Er is een toelatingsproef voor alle studenten, zowel Vlaamse als anderstalige studenten.
HOGent
Doelgroep

•

•

Alle internationale studenten, ongeacht hun verblijfsstatuut. Het
verblijfsstatuut bepaalt onder welke voorwaarden een persoon in België
mag verblijven. Het kan tijdelijk of definitief zijn. Aan elk verblijfsstatuut
zijn bovendien rechten en plichten verbonden.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
• Uitwisselingsstudent: studeert gedurende een semester of jaar
aan de HoGent, maar blijft ingeschreven in de thuisinstelling.
• Reguliere student: studeert met als doel een volledig diploma te
behalen aan de HoGent.

Taalniveau

Bacheloropleidingen: taalniveau ERK B2 vereist
• Graduaatsopleidingen: nog geen vereist taalniveau vastgelegd; onderhandelingen
omtrent de voorwaarden nog aan de gang met stad Gent.
• Indien persoon in kwestie niet over ERK B2 taalniveau beschikt → basiskennis
Nederlands (ERK B1) vereist en noodzaak om in te schrijven in voortraject hoger
onderwijs via IN-Gent.

Focus op

Lezen, spreken, schrijven en luisteren vormen de basis van een heel typische CVOopleiding. De nadruk ligt er op alledaagse communicatie. Academisch Nederlands
komt in het CVO niet aan bod, wat voor studenten wel een nadeel kan vormen. Er is
namelijk een groot verschil tussen basiscommunicatie en academisch taalgebruik.

Inhoud programma/aanbod

In samenwerking met het Perspectief, een CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs)
te Gent, krijgen de anderstalige studenten een aanbod aangereikt omtrent de
Nederlandse taal en cultuur. Het aanbod bevat:
• Nodige praktische, communicatieve vaardigheden aanleren om te gebruiken
in alledaagse situaties
• Luister- en spreekvaardigheden aanleren om zo bepaalde expressies te
begrijpen in alledaagse situaties
• Grammaticale basis aanleren
• Korte berichten leren schrijven
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• Inleiding tot de Vlaamse cultuur en het sociale leven

Intern of extern?

De taalcursus wordt door Het Perspectief georganiseerd. Studenten worden dus naar
een externe organisatie doorverwezen, omdat dit centrum veel expertise heeft met de
doelgroep. De studenten worden dankzij de hulp van een individuele studiebegeleider
van HoGent, die vooraf samen met de student zijn/haar traject uitstippelt,
doorverwezen en verder opgevolgd. Deze coach is gekoppeld aan een specifieke
opleiding (bv. studiebegeleider voor de studenten ergotherapie). Indien deze dan toch
niet aanwezig zou zijn binnen de opleiding, kan men een mail sturen naar
startcompetenties@hogent.be. De studenten kunnen met alle vragen die gepaard
gaan met hun studies bij de studiebegeleider terecht. Dit is dus de enige vorm van
interne ondersteuning, maar is dus geen expliciet taalprogramma zoals in het CVO
wordt aangeboden.

Apart programma of
geïntegreerd?

Het aanbod is optioneel, wat betekent dat de anderstalige studenten de keuze hebben
om de taallessen al dan niet te volgen. Het taalprogramma is dus niet geïntegreerd in
het reguliere aanbod van de school.

Tijdsduur programma

Het programma duurt 80 uur

Toelating/selectieprocedures?

•

•

•

Indien kandidaten met een buitenlands diploma zich aanbieden voor de
toelating tot de opleidingen, dan verwijst men er naar de taalvereiste B2 als
één van de toelatingsvoorwaarden, naast het vereiste diploma, te bezitten.
Niet-EER (Europese Economische Ruimte) burgers kunnen een
aanvraagdossier indienen en, op basis van voorwaardelijke toelating, hun
recht doen gelden op een voorbereidend taaljaar binnen het studentenvisum.
Vluchtelingen komen ook bij HoGent terecht nadat ze het Voortraject Hoger
Onderwijs volgden, mits het behalen van het ERK B2 niveau in de Nederlandse
taal.

Verwachtingen student?

De studenten moeten resultaat boeken om de opleiding verder te kunnen zetten.
Enkel de lessen volgen is niet genoeg. Vroeger lag de nadruk op inzet, maar nu is er
een bijkomstige resultaatsverbintenis. Er wordt verwacht dat men slaagt voor de
opleidingsonderdelen, anders verwerft men geen studiepunten.

Capaciteit aanbod

Niet te vinden op de website, men kon ons hier geen antwoord op geven tijdens het
interview.

Diploma/certificaat?

Wanneer studenten na het doorlopen van een module slagen voor de test van het CVO,
krijgen ze hiervoor een certificaat. Er zijn meerdere modules en dus ook verschillende
certificaten te behalen.

Info raadplegen?

https://www.hogent.be/en/future-student/practical- guide/dutch-language-course/
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Bijkomende informatie op basis van het interview

• Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?
Hierover vonden we geen informatie op de site. Ook tijdens het interview werd hier geen eenduidig antwoord op gegeven.
o Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,...) van deze studenten?
Hier werd geen duidelijk antwoord op gegeven, aangezien de achtergronden van de studenten zeer uiteenlopend zijn.
o Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?
Studenten schrijven zich in uit pure noodzaak. Ze doen het zeker niet als ‘extraatje’ of om het Nederlands nog beter onder
de knie te krijgen. Ze volgen de lessen, omdat de Nederlandse taal gewoonweg te moeilijk is. Na de cursus kan men beter
communiceren in het dagelijkse leven, waardoor de student ook stap voor stap de leerstof beter zal begrijpen.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? ( zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit het
perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

Een moeilijkheid die de Hogeschool Gent ervaart, is het feit dat er niet veel studenten geïnteresseerd zijn in het
taalprogramma. Het zijn telkens groepjes van ongeveer tien studenten, wat er op lange termijn voor zorgt dat de kost
groter is dan de baat voor de instelling zelf. Vanuit het perspectief van de student zijn er ook enkele moeilijkheden.
Het taalprogramma duurt tachtig uur, wat wil zeggen dat de studenten bereid moeten zijn om dit gedurende een
lange periode vol te houden. Daar komt nog eens bovenop dat men testen moet afleggen doorheen de cursus
Nederlands. Als je op het einde van de cursus een onvoldoende behaalt (minder dan 50%), dan krijg je geen certificaat.
• Is er veel drop-out in dergelijke programma’s ? Heeft u zicht op de redenen hiervan?
Het is moeilijk om drop-out in kaart te brengen, want er spelen meerdere factoren een rol. Zo zijn er verschillende sociale
factoren die studenten beïnvloeden om de cursus al dan niet eerder te eindigen. Studenten kunnen plotseling stoppen
wegens onzekerheid, slechte banden met medestudenten enzovoort. Het is niet evident om de specifieke reden van dropout te achterhalen. De instelling heeft hier geen zicht op.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze doelgroep
met een focus op taal?
Naast het taalprogramma dat men tegen betaling kan volgen in Het Perspectief, zijn er nog enkele alternatieve
mogelijkheden. Zo kan men, indien de nood aan taalondersteuning groot is, terecht bij een individuele begeleider. Men kan
via e-mail een afspraak maken met een taalcoach of taaldocent om samen te kijken op welk vlak er nog moeilijkheden zijn.
Verder wordt er gekeken hoe men de situatie van de student in kwestie kan verbeteren.
Ook kan men gebruik maken van persoonlijke feedback door de SIMON-test in te vullen. Na invulling krijg je een evaluatie
van jouw Nederlandse taalvaardigheden met een persoonlijk feedbackrapport. Daarnaast verleent men ook binnen
sommige opleidingen aan de HoGent groepsondersteuning in de vorm van taalworkshops. Deze kunnen zowel in als buiten
de les plaatsvinden. Tot slot kan de persoon in kwestie ook zelf aan de slag op twee manieren. Enerzijds kan hij of zij
gebruik maken van een zelfstudiepakket InstrumenTaal om de Nederlandse taalvaardigheden te oefenen. Anderzijds zijn er
op de site van HoGent allerlei weblinks die verwijzen naar tips op het internet om, net zoals het studiepakket, zelfstandig
de Nederlandse taal te praktiseren.

• Ervaringen / bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma
De medewerkster van HoGent waarmee we een interview afnamen, heeft enkele bedenkingen binnen het taalprogramma.
wie de financiële kost moet dragen. Is dit de instelling zelf, een deel ervan, InGent ...? Hier heerst telkens de vraag
instellingen die het taalbeleid wel graag zouden verbeteren, maar de middelen, om dit te doen, ontbreken. Een andere
cruciale factor is de kosten-baten verhouding. Zo ziet HoGent dat slechts een beperkt aantal studenten het taalprogramma
volgt of tot een goed einde brengt. Als de studenten er niet genoeg gebruik van maken, waarom zou de overheid dan nog
investeren in een taalprogramma? De nadelen zijn dan groter dan de voordelen. Er zijn veel diensten, en financiering vormt
dus de grootste struikelblok binnen het taalprogramma.
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Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod?

De vrouw kwam in contact met een anderstalige student die problemen had met de Nederlandse taal. Hij deed wel zijn best
in de opleiding, maar had een onverschillige mentaliteit als het op taal aankwam, omdat het hem gewoonweg niet echt
interesseerde. “Als ik nu slaag of niet, het maakt me niet zoveel uit.” Hij stond niet bekend als een goede student en stopte
met studeren. Een heleboel docenten betreurden dit en konden zich niet bedenken welke toekomst hij voor nu nog voor zich
had liggen. Wat ze echter niet wisten, was dat hij werkte op het gokkantoor van zijn oom, waar hij reeds stukken van
mensen verdiende. Hij deed niets anders dan de hele dag door communiceren in verschillende talen: Frans, Arabisch,
Nederlands .... Hij was echt een topper in communicatie en eigenlijk kon hij de docenten nog wat bijleren. De jongeman had
heel wat kennis van berekening; hij kon zo’n gokkantoor wel managen. Toen heeft ze wel eens nagedacht: “We moeten
onszelf ook wel een beetje relativeren. We moeten de best mogelijke taalondersteuning aanbieden, maar we moeten ook
niet denken dat mensen zonder ons verloren zijn. We moeten altijd geloven in de sterktes van de student zelf. Als we die
student meer zijn talenten naar boven hadden kunnen laten komen in het begin, had hij die opleiding misschien wel
volgehouden.” Het klopt dat studenten van hun docenten kunnen leren, maar deze docenten kunnen minstens evenveel van
hun studenten leren. Als docent dien je te weten te komen waar je studenten heel sterk in zijn en het is belangrijk om dit
mee te nemen in alle ondersteuning die men als onderwijsinstelling aanbiedt.

Erasmushogeschool Brussel
Het taalaanbod van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) richt zich op alle studenten die zijn ingeschreven aan de
onderwijsinstelling. Er is geen apart/extra aanbod voor studenten met een andere moedertaal dan het Nederlands of
een niet-Europese nationaliteit. Studenten die zich wensen in te schrijven aan de EhB moeten beschikken over een B2niveau Nederlands. De meeste onderstaande informatie is overgenomen uit interne documenten, zoals het
taalbeleidplan en het taalrapport dat jaarlijks per departement wordt opgesteld.
Doelgroep

In bijna alle opleidingen wordt bij de instromende studenten uit de
eerste bachelor een diagnostische taaltest Nederlands afgenomen
(afhankelijk van departement, al dan niet verplicht en/of
samenhangend met een vak. Bijna alle studenten nemen deel aan de
test). De test wordt gequoteerd op verschillende onderdelen: spelling,
grammatica, tekststructuur en -begrip en zinsbouw en woordenschat
en stijl.
Deze test is dus eerder oriënterend. Dit om elke beginnende student
te positioneren op basis van taalkennis, regels,... Hierna kunnen
studenten eventueel doorverwezen worden naar een aanbod binnen
hun opleiding. Bij sommige departementen is dit vrijblijvend, al blijkt
dat de meeste studenten hier wel aan deelnemen. In andere
departementen is het gekoppeld aan een vak, waarin naast het
Nederlands ook de andere talen worden bekeken. Bij andere
departementen wordt de test afgenomen na het vak. De precieze
uitwerking is dus verschillend per departement. Meestal wordt de
test afgenomen in de eerste week bij de onthaalactiviteiten.
In het geval van een onvoldoende resultaat, zorgen de
opleidingen/departementen voor opvolging en ondersteuning.
Studenten waar na een taaltoets blijkt dat ze extra taalondersteuning
nodig hebben, worden uitgenodigd voor het (extra) taalaanbod.
Studenten kunnen zich echter ook op eigen initiatief aanmelden. Er
wordt geen onderscheid gemaakt in het programma zelf tussen
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studenten die een niet- Nederlandstalig of een Nederlandstalig
diploma behaalden. Een overgrote meerderheid van studenten die
gebruik maken van deze taalondersteuning hebben wel een
Nederlandstalig diploma. Differentiatie gebeurt op het gebied van
onderwerpen (bv. spelling) en niet op basis van niveau groepen.

Taalniveau

De ondersteuning richt zich op de taal die nodig is voor
studievaardigheden en die gebruikt wordt in het werkveld, met als
doel de kans op doorstroom te vergroten. Er is geen focus op
dagelijks Nederlands.

Focus op

Afhankelijk van de opleiding/het departement worden er andere
accenten gelegd. In de meeste opleidingsprogramma’s is er vooral
veel aandacht voor schrijven en lezen, maar bij een aantal
departementen ook voor de mondelinge taalvaardigheid. De inhoud
van het taalaanbod is aangepast aan de noden binnen de
verschillende opleidingen. De studenten wensen een
taalondersteuning dat aansluit bij hun vakgebied. (zie inhoud
programma/ aanbod)

Inhoud programma

Aangezien de inhoud van het taalaanbod sterk verschilt per
opleiding/departement, wordt hieronder per departement meer in
detail besproken welke ondersteuning er momenteel aanwezig is. De
uitvoering van het talenbeleidsplan zal de volgende jaren op
kruissnelheid komen en ondersteunend onderwijs rond
taalvaardigheid zal dan steeds beter in een breed taalbeleid passen.
In de meeste departementen is er in de eerste bachelor een vak
gericht op taalvaardigheid.
1. Design en Technologie
Zowel de afname als de opvolging van de taaltest vindt plaats binnen
het opleidingsonderdeel ‘Business Communication Skills’. Studenten
kunnen via de taaltest 10% van de punten van het bovenvermelde
opleidingsonderdeel behalen. Studenten die niet slaagden voor één
of meerdere onderdelen kunnen zelfstandig via online
zelfstudiepakketten oefenen en daarna herkansen tijdens de tweede
examenkans.
2. Gezondheidszorg en Landschapsarchitectuur:
De verschillende begeleidingsdiensten zijn samengebracht onder
STUDIE.punt. STUDIE.punt stelt de student centraal en omvat
studiebegeleiding (vakinhoudelijk en methodisch),
studentenbegeleiding, trajectbegeleiding, flexibele leerwegen,
ombudsdienst en taalbegeleiding. Afhankelijk van de resultaten op de
taaltest worden studenten geadviseerd bepaalde (online) taalsessies
te volgen. Dergelijke initiatieven door de student kunnen
meegenomen worden in hun POP (‘Persoonlijk
ontwikkelingsportfolio’).
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3. Management,Media en Maatschappij
De resultaten op de taaltest vormen het startpunt van de werking
van de Taalwijzer Nederlands op de campus. In samenspraak met de
docenten Nederlands van elke opleiding (of een andere
contactpersoon) is er een minimumnorm bepaald die de student
dient te halen. Afhankelijk van het aantal onvoldoendes worden
ofwel groepslessen (groepslessen Nederlands die tijdens de
middagpauze op woensdag worden georganiseerd), ofwel individuele
begeleiding in combinatie met groepslessen aangeraden. Elke
student krijgt een persoonlijke e-mail met feedback toegestuurd.
4. RITCS en KCB
De begeleiding van taalzwakke studenten maakt zo nodig deel uit
van de studiebegeleiding. De uitbouw van een structureel talenbeleid
is een actiepunt voor de volgende jaren, in het kader van het
hogeschoolbrede talenbeleidsplan.
5. Onderwijs & Pedagogie
Dit departement biedt uitgebreide ondersteuning aan haar studenten,
gedurende de drie opleidingsfases. Hieronder een overzicht.
5.1. Instaptoets Nederlands
De eerstejaarsstudenten van dit departement nemen voor hun
inschrijving deel aan verschillende testen die over heel Vlaanderen
georganiseerd worden.
Deze testen zijn verplicht, maar niet bindend. Het doel is om de
toekomstige studenten op die manier een goed beeld te geven van
hun startniveau. Voor LLO (Leraar Lager Onderwijs) betreft dit een
taaltest Nederlands, taaltest Frans en een wiskundetest. Voor LKO
(Leraar Kleuteronderwijs) en LSO (Leraar Secundair Onderwijs) wordt
enkel een taaltest Nederlands afgenomen. PJK (Pedagogie van het
jonge kind) valt buiten de regeling van de overheid, en werkt met de
taaltoets die de hogeschool ter beschikking stelt. Alle studenten
leggen daarnaast de LEMO-test af. Op basis van de resultaten
volgden er verschillende info- en begeleidingssessies om samen met
de studenten de verdere stappen te bepalen
5.2. Taalbegeleiding
Als antwoord op de groeiende anders- en meertalige instroom, biedt
het departement Onderwijs & Pedagogie de mogelijkheid om extra
taalbegeleiding te krijgen buiten het opleidingsprogramma. Indien
nodig kunnen studenten een bijkomende cursus volgen bij Taalgarage
van het Huis van het Nederlands (zelfstudie) of bij het CVO MeiseJette. In een individuele sessie wordt de doorverwijzing besproken.
De taalbegeleiding werkt aan het verbeteren en stimuleren van de
mondelinge en/of schriftelijke taalvaardigheid:
– spelling;
– grammatica;
– zinsbouw;
– woordenschat/academischtaalgebruik;
– ondersteuning bij schrijfopdrachten: structuur,
stijl, spelling, leestekens, grammatica,
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woordenschat;
– tips en advies rond stemgebruik en stemhygiëne (geen
logopedische behandeling bij organische letsels, eventueel wel
contactgegevens van een NKO-arts);
– uitspraak/articulatie (tenzij de problematiek een intensieve
logopedische begeleiding vraagt);
– lezen:uitspraak,expressie,intonatie.
In de taalbegeleiding worden geen specifieke oefenprogramma’s
gebruikt. Alles wordt afgestemd op het niveau en de noden van de
student in kwestie.
Intern of extern

Van 2005-2015 was er een gratis taalbegeleiding Nederlands voor
taalzwakke studenten in een samenwerking tussen het Huis van het
Nederlands Brussel en de Brusselse instellingen voor hoger
onderwijs. Dit werd mede mogelijk via middelen van de overheid voor
diversiteit (Aanmoedigingsfonds). Dit programma kreeg de naam
“ATHOS” Academisch Taalvaardig in het Hoger Onderwijs). Het project
had tot doel om taalzwakke (eerstejaars)studenten te helpen bij het
verbeteren van hun Nederlands. EhB huurde de expertise in van het
Huis van Nederlands in Brussel. Zij stelden in die periode de taaltest
op (stelling, grammatica,...) en deden ook de verwerking van de
resultaten. Personen die nood hadden aan deze ondersteuning
konden in een ondersteuningscentrum terecht voor op maat
gemaakte taallessen. Deze gingen door op de campussen van de
instellingen en konden gevolgd worden in groep of individueel.
Nadien namen de instellingen, en zo ook EhB, de taalbegeleiding in
opleidingen meer intern in handen. In 2015 werd beslist op basis van
evaluaties om de expertise intern op te bouwen en geen beroep meer
te doen op het Huis van Nederlands in Brussel. De systematiek is
echter gelijkaardig gebleven.
De taalondersteuning gebeurt nu voornamelijk intern. In
uitzonderlijke gevallen is er wel nog een individuele doorverwijzing
naar een CVO.

Apart of geïntegreerd

Het taalaanbod gebeurt zoveel mogelijk intern en/of gekoppeld aan
het POP (Persoonlijk ontwikkelingsportfolio). Het gaat dus meestal
om een programma dat geïntegreerd is in het reguliere aanbod en is
opgenomen in het curriculum van de opleiding. Daarnaast bestaan er
ook sessies apart van het reguliere aanbod die focussen op taal, voor
de studenten die daar nood aan hebben. Er zijn opnieuw verschillen
naargelang het departement. Enkele voorbeelden zijn:
- Het departement “Management, Media & Maatschappij” biedt vanaf
AJ 18-19 in de eerste bachelor een algemeen verplicht vak
“Nederlands 1” (4 studiepunten) aan voor bijna al haar opleidingen
waar onder meer spelling en grammatica gereviseerd worden, emailverkeer aan bod komt en taalleerstrategieën worden aangeleerd.
Afhankelijk van de score op de instaptoets worden studenten voor
één of meerdere sessies uitgenodigd. Tijdens de januari-
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deelexamens leggen alle studenten opnieuw een toets af. Vanaf het
tweede semester kan men dan beroep doen op individuele
taalbegeleiding.
Departement Design & technologie biedt bijvoorbeeld in het regulier
aanbod een vak van 3 studiepunten aan, genaamd: Business
Communication. Hier wordt gefocust op effectief professioneel
communiceren om zich bewust te worden van goede mondelinge,
schriftelijke en digitale communicatie. Het vak voorziet ook in
taalbegeleiding. In het opleidingsonderdeel is er namelijk een
permanente aandacht voor taal (spelling, grammatica, woordenschat,
stijl, tekst- structuur, zinsbouw). Er wordt voorzien in online
zelfstudiepakketten opdat studenten hun taalkennis extra kunnen
oefenen. Bovendien is er een taaltest als onderdeel van het
schriftelijk examen.
Tijdsduur

De taalondersteuning bestaat uit een intensief aanbod in de eerste
bachelor met een focus op het eerste semester. Dit om de kansen op
doorstroom te verhogen. Er zijn echter ook mogelijkheden voor in de
tweede en derde bachelor, bijvoorbeeld voor feedback op taaltaken.
Dit is opnieuw afhankelijk per opleiding/departement. Zo is de focus
op taalbegeleiding binnen de opleidingen voor onderwijs ook in de
tweede en derde bachelor nog sterk aanwezig, terwijl die bij minder
talige opleidingen na het eerste jaar veel minder sterk is.
EhB is een kleine hogeschool, waardoor de meeste docenten ook een
heel persoonlijk contact hebben met hun studenten. Studenten die
proactief genoeg zijn, kunnen heel gemakkelijk terecht bij docenten
met vragen of problemen.

Toelatingsvoorwaarden/selectieprocedures Voorwaarde om toegelaten te worden tot het taalaanbod is student
zijn van EhB. Er moet dus voldaan zijn aan de diploma- en
taalvoorwaarden bij inschrijving.
Bij studenten met een Nederlandstalig diploma secundair onderwijs
wordt het instapniveau Nederlands niet gemeten, maar studenten
zonder Nederlandstalig diploma moeten kunnen aantonen dat ze
minimaal over een B2-beheersingsniveau Nederlands om toegelaten
te worden aan EhB. Dit kan bewezen worden a.d.h.v.: Certificaat B2 of
NT2 niveau 5 van een universitair talencentrum
- Certificaat Interuniversitaire Taaltest
Nederlands voor Anderstaligen (ITNA-test, http://www.itna.be)
- Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) – 'Profiel
Taalvaardigheid Hoger Onderwijs' of 'Educatief Startbekwaam'
- Succesvol Staatsexamen NT2 programma 2 (Nederland)
- Certificaat Centrum Volwassenenonderwijs NT2 ‘Vantage’ (niveau 3.1
en 3.2)
Momenteel bestaat er geen voorbereidings- programma op de EhB
zelf, maar kan er, indien het B2-niveau niet gehaald wordt, een
doorverwijzing plaatsvinden naar een CVO en/of naar het Huis van
Nederlands in Brussel.
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Specifiek voor buitenlandse studenten worden bij de inschrijving (en
dus voorafgaand aan de mogelijkheid om in de taalondersteuning te
komen) ook volgende documenten verwacht volgens de
inschrijvingsprocedure vanuit het algemeen onderwijsreglement
(geraadpleegd voor 2017-2018):
- Identiteitskaart (indien EU), internationaal paspoort of geldige
verblijfsvergunning voor Belgisch grondgebied.
- Diploma, maar buitenlandse diploma’s zijn altijd het voorwerp van
een bijzondere individuele toelating.
- Indien van toepassing: een attest van politiek vluchteling door het
Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen.
Wat betreft studenten, die geen diploma secundair onderwijs kunnen
voorleggen dat gelijkwaardig is aan een Vlaams diploma secundair
onderwijs, geldt ook dat zij een bekwaamheidsproef moeten
afleggen. Deze bekwaamheidsproef toetst het begrijpend lezen van
de deelnemers. Indien van toepassing: een attest van een DGOSbursaal, een BTC-bursaal of een bursaal in de programma’s van de
ontwikkelingssamenwerking van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
- Studenten van buitenlandse nationaliteit waarvan de ouders,
echtgeno(o)t(e) of voogd in België werken of gewerkt hebben,
moeten ook voorleggen: attest van gezinssamenstelling.
(door gemeentebestuur), attest van tewerkstelling van de werkgever.
Dit geldt niet indien men afkomstig is uit een EU land.
Uit het interview bleek dat deze procedure in 2018- 2019 nog
hetzelfde is. In principe worden echter enkel een gelegaliseerde kopie
van het buitenlands diploma en een bewijs van verblijf in België
opgevraagd.
De andere attesten kunnen opgevraagd worden in bepaalde gevallen,
maar niet iedereen moet deze kunnen voorleggen.
Wat verwacht van student?

Intrinsieke motivatie, inzet en bereidheid te werken aan
taalvaardigheid.

Capaciteit aanbod

Niet bekend. Afhankelijk van de departementen en noden van de
studenten.

Diploma/certificaat?

Neen. De begeleiding richt zich erop de kans op doorstroom en
studiesucces te verhogen. Het doel is dus geen apart certificaat, maar
een studiediploma.

Informatie

Veel informatie over het taalaanbod is afkomstig uit het
taalbeleidsplan en het taalrapport dat jaarlijks per departement
wordt opgesteld. Dit zijn beide interne documenten die als
buitenstaanders niet geraadpleegd kunnen worden.
Generiek aanbod van taalvak in Management, Media & Maatschappij
(zoals besproken in de sectie: “Apart programma of geïntegreerd in
het reguliere aanbod?”):
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https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.asp
x?a=120168&b=5&c=1
Generiek opleidingsonderdeel in Departement Design & technologie:
Business Communication (zoals besproken in de sectie: “Apart
programma of geïntegreerd in het reguliere aanbod?”):
https://bamaflexweb.ehb.be/BMFUIDetailxOLOD.asp
x?a=120793&b=5&c=1
Voor specifiekere informatie over het taalaanbod kan steeds contact
worden opgenomen met de adviseur studentenbegeleiding en
regelgeving (Annemie De Rouck, annemie.de.rouck@ehb.be) of de
adviseur taalbeleid (Sarah Van Bulck, sarah.van.bulck@ehb.be).

Bijkomende informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?

Niet bekend. Al de studenten die zijn ingeschreven aan de EhB kunnen deelnemen aan het taalprogramma.
o

Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,...) van deze studenten?

Alle studenten, voornamelijk eerste bachelor studenten. Derdelanders vormen hierin slechts een heel beperkte groep.
EhB trekt niet veel studenten aan die in de situatie zitten dat ze geen Nederlandstalig diploma kunnen voorleggen.
Het is redelijk uitzonderlijk dat iemand zich er inschrijft voor een Nederlandstalige opleiding zonder iets van
vooropleiding in het Nederlands gedaan te hebben.
o

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Niet bekend.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? ( zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit het
perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

De grootste moeilijkheid voor studenten die met een lagere taalvaardigheid starten (of die nood hebben aan een
intensief taalondersteuningsaanbod), is dat het vaak heel snel gaat. Op vier maanden tijd moeten ze de
studievaardigheden verwerven, de inhouden van de vakken leren. Ze moeten zich aanpassen aan de overgang van
secundair naar hoger onderwijs en ook op sociaal vlak zijn er vaak veel verwachtingen.
Soms gaat het ook om heel praktische dingen zoals huisvesting, studieplek, combinatie werken en studeren. En dan
komt daarbij nog het deel van taalvaardigheid. De programma’s die ze op dit moment aanbieden staan altijd naast
het gewone studieprogramma en zowel studenten als docenten merken op dat het soms erg veel is in zeer beperkte
tijd. Daarnaast is een tweede struikelblok de studievaardigheden. Voor veel studenten is het moeilijk om gepast om te
gaan met een combinatie van de grote hoeveelheid leerstof (zowel cognitief als executief), het talige aspect en
zelfinschatting. Dit is een erg zware combinatie en vraagt soms bijna om individuele aandacht die helaas niet altijd
geboden kan worden. Docenten zien bijvoorbeeld studenten die ze vooruit willen helpen, maar weten niet goed hoe,
vooral niet binnen de beperkte tijd die ze hebben.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Dit is niet echt bekend. Drop-out is zeker aanwezig, maar vermoedelijk hangt dit samen met de drop-out van
studenten die zich uitschrijven binnen hun opleiding. De redenen hiervoor zijn opnieuw zeer uiteenlopend. Het is een
mix van allerlei moeilijkheden zowel op het talige, cognitieve als executieve gebied en daarnaast ook zaken zoals
bijvoorbeeld motivatie.
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•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze doelgroep
met een focus op taal?

Brede talenbeleid: EhB is reeds anderhalf jaar bezig met het trekken van het taalbeleid, over de verschillende
departementen heen. Er wordt hierbij gekeken wat juist de visie is op taal. Daarbij wordt dit sterk gekoppeld aan wat
de studenten nodig hebben met een focus op de eerste bachelor en wat voor hen belangrijk is.
Het taalaanbod is vooral gericht op de doorstroom. Het doel is om tot een taalbeleid te komen dat alle studenten
helpt. Volgens de visie van EhB heeft iedere student baad bij een goed taalbeleid en moet er niet worden opgedeeld in
termen ‘deze studenten hebben wel baat bij extra taalondersteuning en anderen niet’. EhB gelooft erin dat een
taalkrachtige omgeving goed is voor iedereen.
Er is geen overkoepelend taalondersteuningsaanbod. EhB had een hele tijd een soort online oefenpakket voor taal,
maar zagen dat studenten dit amper gebruikten. Ze hebben de idee dat wanneer de taalondersteuning te generiek is,
het de studenten vaak onvoldoende ondersteunt of biedt waar ze nood aan hebben. Eén van de uitgangspunten van
EhB is net ook dat elke opleiding helemaal anders is en de soort taal die studenten nodig hebben ook sterk
verschillend is per opleiding.
EhB is sterk bezig met taalontwikkelend lesgeven. Dit gaat niet meer over taalondersteuning, maar over de didactiek
van docenten. Hierbij onderzoeken docenten die lesgeven in een (niet talig) vak, welke talige aspecten aan bod
komen. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met studietaal of abstracte concepten die ze gebruiken binnen hun vak.
Wanneer een docent zich hiervan bewust is, zal die ook op een andere manier lesgeven. Dit opnieuw vanuit de idee dat
elke student baat heeft bij dit soort lessen.
•

Ervaringen / bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

EhB heeft geen programma dat specifiek gericht is op derdelanders, zoals sommige andere instellingen wel hebben.
Ze hebben ook geen programma dat derdelanders voorbereid op een studie in het hoger onderwijs.
•

Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod.

Nihil.

Hoge zeevaartschool Antwerpen

- Doelgroep

•

Buitenlandse studenten die (tijdelijk) aan de Antwerpse
hogere zeevaartschool komen studeren.
• Niet enkel gericht op Erasmusstudenten.
• Heel diverse doelgroep (verschillende nationaliteiten).

- Taal niveau

•

- Focus op… (lezen, spreken, schrijven,
luisteren)?

•

B2 taalniveau aangeraden voor minstens één van de talen
waarin de vakken worden aangeboden (Engels, Frans,
Nederlands); dit wordt vanuit de overheid opgelegd.
• Dit wordt niet getest maar wel sterk aangeraden.
• Op het einde van het eerste jaar verwachten de leerkrachten
toch wel een minimumniveau Engels.
Enerzijds ligt de focus op het verwerven van typische
woordenschat nodig voor de opleiding.
• Anderzijds ligt de focus op conversatietraining en grammatica.
• Aanleren van standaardzinnen nodig om te kunnen
meedraaien op een boot.
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- Inhoud programma/aanbod

•

Talen toegepast op het specifieke vakgebied (scheepvaart)
zodat de studenten kunnen meedraaien in een internationale
werkomgeving.

- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

•

- Apart programma of geïntegreerd in het
reguliere aanbod?

•

Op de school worden taalcursussen aangeboden doorheen de
drie jaren in de vorm van keuzevakken: maritiem Frans en
maritiem Engels.

-Tijdsduur programma

•

De taalcursussen zijn in de vorm van keuzevakken die ze
kunnen opnemen gedurende hun driejarige opleiding. Een
taalcursus duurt gemiddeld een jaar.

- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja, wat zijn deze?

•

Ze gebruiken de standaardprocedures die gelden voor mensen
die uit niet-Europese landen komen.

- Wat wordt er verwacht van de student?

•

Dezelfde toelatingsvoorwaarden die gelden voor Vlaamse
studenten. Ze moeten voldoen aan de voorwaarden om zich in
te schrijven in het hoger onderwijs.

- Wat is de capaciteit van het aanbod? (max.
aantal inschrijvingen)

•

Geen maximum-capaciteit voor de taalcursus.

- Krijgt de student na het volgen van het
aanbod een diploma/certificaat?

•

Ze ontvangen geen specifiek diploma voor hun
taalvaardigheden. Op het einde van hun opleiding krijgen ze
wel een certificaat ‘vaarbevoegdheid’. Dit certificaat vereist dat
dat de studenten voldoende Engels beheersen om zich
verstaanbaar.

- Waar kan dit aanbod worden
geraadpleegd? (link website)

•
•

op de website: https://www.hzs.be
Infosessies

Intern: keuzevakken waarin men focust op verwerven van
Engels of Frans.
• Extern: bijkomende taalbegeleiding wordt aangeboden via
partnerorganisaties.
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Bijkomende informatie op basis van het interview

o

Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,…) van deze studenten?

De achtergrond van de studenten is heel breed, gaat van ASO tot TSO. Vaak zijn er ook mensen die al komen uit een
scheepsvaart niveau. Ook zijn er soms mensen die uit BSO komen maar dat lukt niet altijd even goed, vaak kunnen
deze studenten niet mee in de lessen.
Om te beginnen in een master heb je toch zeker een algemeen secundair diploma nodig.
Voor mensen uit Afrika zijn er vaak al selecties. De studenten zijn vaak al aangenomen door een bedrijf. Veel
studenten hebben een Franstalige achtergrond, komend uit Franssprekende landen in Centraal-Afrika waardoor ze
ook makkelijk kunnen aansluiten bij de Franstalige lessen.
o

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Het zijn vaak studenten die zich bewust zijn van het feit dat hun job later heel nationaal zal zijn.
Dan denken we vooral aan het Spaans. Veel Vlaamse studenten gaan Spaans bij tuderen.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? ( zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit het
perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

Men ondervindt geen moeilijkheden.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s ? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Hij heeft hier niet direct een idee van, maar hij denkt het niet. Toch niet meer dan andere vakken.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze doelgroep
met een focus op taal?

Niet direct. Ze gaan uit van de mening dat de studenten samen zitten in de les, en veronderstellen dat ze dan ook wel
met elkaar gaan babbelen. Ze verwachten dat ze zelf projecten zullen opstellen. Toch zien ze dat de Nederlandse en
Franse studenten toch meestal gescheiden blijven. Dit komt mede doordat ze niet veel vakken samen krijgen.
Wel hebben de studenten een gemeenschappelijk project in hun eerste maand van hun opleiding. De studenten gaan
in gemengde taalgroepen op zee met een zeilboot.
•

Ervaringen / bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

Nog niet, hij is er nog niet zo lang voor verantwoordelijk.
•

Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod.

De persoon werkt ook als docent op de Zeevaartschool. Deze lessen geeft hij zowel in het Nederlands als in het Frans.
Zijn moedertaal is Nederlands. Hij vindt dat hun Franstalige studenten veel geduld hebben met hun docenten, omwille
van hun ‘gebrekkig’ frans. Ook vindt hij het grappig om de verschillende dialecten van het Frans te horen (denk aan
Marseille en Corsica).
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Thomas More Mechelen
Thomas More kent momenteel geen specifiek taalbeleid of een aanbod aan tutorprogramma’s.

CVO Gent
Doelgroep

Volwassenen die geen diploma secundair onderwijs op
zak hebben. Het gaat enkel over personen ouder dan 18
jaar. Via deze weg krijgen ze een kans om dit diploma
alsnog te behalen. Het Nederlands vormde een obstakel
in hun vorige schoolloopbaan. Bij CVO Gent proberen ze
met de gepaste ondersteuning de moeilijkheden met
betrekking tot het Nederlands te reduceren.

Taal niveau

Alvorens een opleiding aan te vatten, zijn de
volwassenen verplicht een taaltest ontwikkeld door CVO
Gent af te leggen. Deze bepaalt het niveau van het
Nederlands van de persoon in kwestie bij moment van
afname.
Indien het niveau ondermaats is, minder dan 20 op 40,
moeten ze verplicht nog een opleiding NT2 volgen. Dit
houdt in dat de basis van het Nederlands opnieuw
aangeleerd wordt.
Wanneer de score zich bevindt tussen de 20 en 30 op 40
mogen ze aan de opleiding starten mits een extra
module taalondersteuning Nederlands. Deze module
houdt 4 uur in de week extra ondersteuning in. Binnen
deze module zijn er geen niveauverschillen. Als de
persoon in kwestie al over een attest NT2 bezit en toch
onder de 20 scoort bij de taaltest, mag de persoon toch
de opleiding aanvatten met de module extra
taalondersteuning van 16 uur gedurende het eerste
semester.
Bij een score van meer dan 30 op 40, zijn ze vrij om aan
de opleiding te beginnen.

Focus op… (lezen, spreken, schrijven, luisteren)?

De focus ligt voornamelijk op schooltaal. Dit omdat de
taal op de schoolbanken verschilt van bijvoorbeeld een
brood bestellen bij de bakker. Ze maken hen ook
vertrouwd met copingstrategieën die hen zelfstandiger
te werk laat gaan. Op deze manier kunnen ze zich uit de
slag trekken indien de leerkracht afwezig is. CVO Gent
hecht zowel belang aan lezen, spreken, schrijven en
luisteren. De voorkeur gaat echter uit naar het schrijven.

Inhoud programma/aanbod

Een deel van het programma houdt in dat ze de lessen
voorbereiden met focus op het Nederlands. Ze kunnen
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op dat moment hun vragen en opmerkingen kwijt.
Hiernaast gaat het vooral over de schooltaal en
copingstrategieën.
intern of extern georganiseerd (uitbesteding)

Dit aanbod is voornamelijk intern georganiseerd. In de
toekomst zullen ze met CVO Leuven en CVO Antwerpen
rond de tafel zitten aangezien zij net hebben
opgevangen dat zij een gelijkaardig aanbod aanbieden.

apart programma of geïntegreerd in het reguliere
aanbod?

Het gaat over een apart programma specifiek voor
mensen die het Nederlands niet goed beheersen. Het is
dus niet zo dat iedereen die hier een opleiding volgt dit
programma of aanbod krijgt. Enkel diegene die
onvoldoende scoren op de taaltest.

Tijdsduur programma

Het programma duurt 80 uur in het totaal waarvan 4
uur per week.

Zijn er toelatingsvoorwaarden/selectieprocedures?
Indien ja, wat zijn deze?

De personen in kwestie mogen nog niet over een
diploma secundair onderwijs beschikken. Indien deze
voorwaarde voldaan is volgt de taaltest waarin
bepaalde eisen worden vooropgesteld. Afhankelijk van
de score worden ze doorverwezen naar het gepaste
traject.

Wat wordt er verwacht van de student?

Er is op de site een document te vinden met regels en
afspraken voor de student. Daar staat onder andere in
dat je in iedere les aanwezig moet zijn en zo niet op
eigen verantwoordelijkheid de les moet inhalen. Indien
je een geldig bewijs kan voorleggen voor je
afwezigheid, kan er gekeken worden voor een extra les.
Ook op schooluitstappen moet de student aanwezig zijn.
Geen gsm in de les en er wordt altijd Nederlands
gesproken in de les, ook tegen landgenoten. Zo zijn er
nog veel meer en vaak alledaagse regels die de
studenten moeten volgen.

Wat is de capaciteit van het aanbod? (max. aantal
inschrijvingen)

De capaciteit van het aanbod bedraagt 20 tot 25
personen. Er is een wachtlijst en wanneer deze lang
genoeg is, kan men een tweede klas oprichten.

Krijgt de student na het volgen van het aanbod een
diploma/certificaat?

We kunnen in het document met regels en afspraken
terugvinden dat de leraar de evaluatie in de les zal
toelichten. Feedback tijdens de opleiding mag steeds
gevraagd worden. Ook staat er bij dat als je onwettig
afwezig was, je dit niet kan inhalen. Hieruit kunnen we
afleiden dat er weldegelijk een attest/diploma wordt
overhandigd als de student iedere keer aanwezig was
en/of wettig afwezig was.
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Waar kan dit aanbod worden geraadpleegd? (link
website)

https://cvo.gent/opleidingen/aanvullende-algemenevorming-minimum-m-aanvullende-algemene-vormingbreed-b/nederlands-0
https://cvo.gent/opleidingen/nt2

Bijkomende informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?
o Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,…) van deze studenten?

Daar heeft CVO Gent nog niet echt zicht op aangezien dit heel divers is. Wat kenmerkend is voor de volwassenen die
zich hier aanmelden, is dat ze een migratieachtergrond hebben. De grootste groep die hier een opleiding willen
starten bevindt zich tussen de 18 en 25 jaar.
o

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Het motief is hoofdzakelijk een diploma secundair onderwijs behalen om zo gemakkelijker een positie op de
arbeidsmarkt te verwerven.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? ( zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit het
perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

De kloof tussen het echt mee kunnen en die (CVO) kunnen overbruggen. De kloof is nog steeds te groot tussen
studenten met een taalachterstand Nederlands en die zonder. Zo is het nog steeds niet evident voor de studenten met
taalondersteuning om alsnog hun diploma te behalen. Er komen ook frustraties naar boven bij de cursisten want zij
willen zo snel mogelijk een diploma behalen. Wanneer hun Nederlands nog niet op peil is, resulteert dit in een extra
semester taalondersteuning wat het volledige traject doet vertragen.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Ook bij CVO Gent is er sprake van drop-out, namelijk 30%. De redenen zijn vaak financiële problemen waardoor ze op
zoek gaan naar werk om een inkomen te hebben. De studenten die omwille van persoonlijke redenen hun traject
(even) hebben stopgezet, zijn nog steeds welkom en worden dan ook met open armen terug ontvangen bij CVO Gent.
Ze beschikken jammer genoeg niet over de middelen om aanklampend te werk te gaan.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze doelgroep
met een focus op taal?

Er zijn geen programma’s, experimenten of initiatieven georganiseerd vanuit CVO Gent. Zij hebben hier noch de
middelen, noch de tijd voor.
•

Ervaringen / bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

Er is een tekort aan leerkrachten om deze studenten volwaardig te begeleiden in de lessen, maar in de toekomst ziet
CVO Gent hier wel een verbetering.
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•

Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod.

Onze geïnterviewde geeft aan dat ze het mooi vindt dat de studenten ook buiten school afspreken en echte vrienden
zijn geworden. Op het moment van de afname van het interview kon ze niet onmiddellijk op een anekdote komen.

OCMW Gent
Vooraleerst willen we aanhalen dat het OCMW Gent geen erkende taalopleiding Nederlands aanbiedt. Er wordt enkel
een taalondersteuningsprogramma op de werkvloer voorzien. Dit kan niet gezien worden als een erkende
vormingsmodule met daaraan gekoppelde einddoelstellingen. Dit programma is tot stand gekomen door de
vaststelling dat vooral laagtaalvaardige mensen die Nederlands als tweede taal (NT2) volgen, eigenlijk geen specifiek
‘vakjargon’ verwerven noch ten volle begrijpen. De specifieke begrippen die in een bedrijf gebruikt worden en die
mensen dus nodig hebben bij het uitvoeren van een bepaalde job, worden niet aangeleerd of opgepikt in de
taalcursussen NT2.
De werking van het taalondersteuningsprogramma: Allereerst is het taalondersteuningsprogramma enkel
beschikbaar voor steuntrekkers aan het OCMW. Niemand anders kan beroep doen op dit programma. Er is de
mogelijkheid om een voortraject te doorlopen. In dit voortraject is het de bedoeling om een duidelijker beeld te
krijgen van de verwachtingen van de persoon met betrekking tot het uitvoeren van een job. De OCMW-medewerker
gaat gedurende drie maanden samen met de persoon in kwestie op zoek naar een job die hij/zij graag zou uitvoeren.
Dit gebeurt onder andere aan de hand van groepsgesprekken en intervisie. Verder wordt er nagegaan wat er precies
nodig is voor het uitvoeren van de job. Ook de randvoorwaarden, zoals weekend- en nachtwerk, worden in kaart
gebracht.
Vervolgens wordt er met een evaluatie nagegaan of de persoon reeds ingezet kan worden in de privésector. Heeft
deze persoon al voldoende technische en taalvaardige competenties om het beroep uit te oefenen? Wanneer dit niet
het geval is, dan moet de persoon naast het OCMW nog een technische opleiding volgen bij een externe organisatie,
zoals de VDAB.
Wanneer de evaluatie positief is biedt het OCMW de mogelijkheid om iemand drie maanden als vrijwilliger in te
schakelen. Dit kan zowel een contract met de privé-arbeidsmarkt inhouden, als een contract met het OCMW zelf. Dit
contract loopt dan zolang als nodig is om een werkloosheidsvergoeding te openen. In dit artikel 60-contract (met het
OCMW) is het voornamelijk de bedoeling om ervaring op te doen om tot op een inzetbaar niveau voor de arbeidsmarkt
te komen.
In de context van het artikel 60-contract en het contract in de privésector wordt er beroep gedaan op het OCMW voor
taalondersteuning. Dit betekent dat er in een artikel 60-contract taalcoaching ingevuld zal worden door het OCMW. Dit
wordt een ingroeistage genoemd. Deze taalcoaching is ook mogelijk in de privésector mits goedkeuring van de
werkgever.
De taalcoach is meestal verbonden met het technische werkveld en is op de hoogte van de werking van het bedrijf.
Deze taalcoach staat in verbinding met zowel de vrijwillige werknemer als de technisch instructeur op de werkvloer.
Beide partijen ontvangen een vorm van coaching. De verhouding taalcoach/cliënt is een één op één verhouding en dit
vergt ook een grote investering. De werkvloeroverschrijdende competenties, zoals kunnen omgaan met gezag, worden
in groepsverband onderwezen.

Doelgroep

Het OCMW Gent voorziet enkel taalondersteuning voor OCMW-steuntrekkers. OCMWsteuntrekkers zijn ‘verplicht’ om deel te nemen aan dit
taalondersteuningsprogramma. Zij kunnen later dan toetreden tot de reguliere
arbeidsmarkt, de sociale arbeidsmarkt of kunnen vrijwilligerswerk uitvoeren.
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Minimum taalniveau om deel te nemen aan het programma van het OCMW Gent is
niveau A1 of 1.1 (mondeling). Het OCMW Gent is niet erkend om taalprogramma’s te
organiseren waarmee taalniveaus bereikt kunnen worden.
De focus ligt op functioneel leren. Men gaat op de werkvloer de specifieke
Focus op... (lezen, spreken,
beroepstaal leren en andere vaardigheden om gemakkelijk te communiceren op het
schrijven, luisteren)?
werk. Dit gebeurt aan de hand van een taalcoach en vaak ook groepslessen. De focus
ligt dus duidelijk op het spreken.
OCMW Gent organiseert taalondersteuning op de werkvloer. 'Nederlands Werkt'
Inhoud programma/aanbod
focust op het aanleren van functioneel Nederlands, gericht op de werkvloer: ‘de
werkplek als leerplek’.
De taalondersteuning op de werkvloer wordt door het OCMW Gent zelf
georganiseerd. Soms is het echter nodig dat de persoon in kwestie eerst een
Intern of extern georganiseerd taalopleiding Nederlands (NT2) gaat volgen bij een organisatie waarmee het OCMW
(uitbesteding)
Gent samenwerkt.
Het kan ook nodig zijn dat de cliënt eerst een technische vormingsmodule volgt bij
de partner van OCMW Gent; CVO Gent.
Er is sprake van een geïntegreerd programma in het OCMW- aanbod. Er wordt
Apart programma of
samengewerkt met verschillende taalaanbodverstrekkers waarbij het OCMW de
geïntegreerd in het reguliere
anderstalige cliënt doorstuurt naar de Nederlandse taalles of een technische
aanbod?
vormingsmodule. Hierbij wordt de cliënt goed opgevolgd.
Dit is afhankelijk van hoe snel de cliënt de nieuwe taal onder de knie heeft.
Gemiddeld wordt er per cliënt 8-10 keer beroep gedaan op de taalcoach. Deze
Tijdsduur programma
sessies hebben een duur van ongeveer één uur tot anderhalf uur.
Een groepssessie duurt maximaal 18 maanden.
Eerst moet men bij een welzijnsbureau of antenne in de buurt langsgaan.
Vervolgens zal een sociaal werker de situatie evalueren en ook bekijken of men aan
Zijn er toelatingsvoorwaarden/ volgende voorwaarden voldoet.
selectieprocedures? Indien ja,
• U spreekt voldoende Nederlands;
wat zijn deze?
• u bent fysiek en psychisch in orde;
• u leeft in een stabiele woonsituatie
•
en extra randvoorwaarden.
Wat wordt er verwacht van de Motivatie is een cruciale actor om deel te nemen aan het programma.
student?
Wat is de capaciteit van het
Er is geen maximum aanbod. Het beleid is flexibel. Wanneer er begeleiders tekort
aanbod? (max. aantal
zijn, dan gaat het beleid hierop inspelen en een oplossing zoeken.
inschrijvingen)
Krijgt de student na het volgen De cliënt ontvangt geen diploma. Het is wel mogelijk om een attest te verkrijgen
van het aanbod een
zodat men kan aantonen dat men deze cursus heeft gevolgd. Dit kan bijdragen om
diploma/certificaat?
de naturalisatie (de Belgische nationaliteit) te bekomen.
Waar kan dit aanbod worden http://www.ocmwgent.be/Opleidingen.html
geraadpleegd? (link website) De website bevat bovenstaande informatie niet. Ook de informatie die op de website
werd gevonden is reeds verouderd en soms incorrect.
Taalniveau
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Bijkomende informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich gemiddeld jaarlijks voor deze taalprogramma’s in?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden aangezien het aantal cliënten sterk kan fluctueren.
o

Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,...) van deze
studenten?

Momenteel zijn er veel mensen van Syrië, Afghanistan en Somalië. We krijgen vaak veel vluchtelingen over de vloer.
Onze cliënten hebben een leeftijd van meestal tussen de 18 en 45 jaar. Sommigen onder hen zijn hooggeschoold, maar
hebben het moeilijk om hun diploma in België erkend te krijgen.
o

Heeft u zicht op de motieven van deze klanten om zich in dergelijke cursussen in te
schrijven?

De mensen die deelnemen aan het taalondersteuningsprogramma zijn OCMW- steuntrekkers. Om vanuit het OCMW
aan werk te raken, moeten deze cliënten wanneer hun taalniveau te beperkt is, deelnemen aan het
taalondersteuningsprogramma. Zo biedt het OCMW hen drie maanden lang een vrijwillige werk -en leerplek aan om
de taal zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. Ook na deze drie maanden blijft taalondersteuning, die aansluit bij
een specifieke job, mogelijk. Wanneer een OCMW- steuntrekker niet wil deelnemen aan
hettaalondersteuningsprogramma, doen de OCMW-medewerkers inspanningen om voor de persoon in kwestie een
niet- gekwalificeerde job te vinden. Om te kunnen genieten van een werkloosheidsuitkering, moet men wel
deelnemen aan het taalondersteuningsprogramma.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? (zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit het
perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

Sommige OCMW-steuntrekkers hebben moeite met de erkenning van het diploma uit het land van herkomst. De
afgestudeerde moet een aanvraag indienen tot het verkrijgen van een gelijkwaardigheidserkenning van het
buitenlands diploma of een getuigschrift. Dit is vaak een moeilijke en langdurige procedure. Soms komt het niveau
van het diploma uit het land van herkomst niet overeen met het niveau hier, waardoor het diploma zich nu in plaats
van op het niveau van een master zich op het niveau van een bachelor bevindt. Derdelanders hebben het vaak moeilijk
met het aanleren van de nieuwe taal. Daarbovenop komt nog dat men ook de specifieke beroepstaal van het eigen
diploma in de nieuwe taal moet onder de knie hebben om in het werkveld te stappen. Verder willen sommige OCMWsteuntrekkers zo snel mogelijk een job uitvoeren, zodat ze over een inkomen beschikken en hun familie kunnen laten
overkomen. Ze weigeren dan om het programma van het OCMW te volgen.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

De term drop-out kan hier eigenlijk niet worden gehanteerd. Het taalondersteuningsprogramma van het OCMW wordt
niet erkend als een taalopleiding en is dus ook niet aan eindtermen of aan een bepaalde opleidingsduur gebonden.
Wanneer men de indruk zou hebben dat er mensen afhaken, gaat het OCMW hier de oorzaak van opzoeken. Het
programma zal worden aangepast en de OCMW-medewerkers zullen moeite doen om de cliënten te blijven motiveren.
Een reden om af te haken zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat er interesse is in het zwartwerk, waardoor het volgen
van een taalondersteuningsprogramma niet meer noodzakelijk is.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven met een focus op taal
opgericht voor deze doelgroep?

Het OCMW Gent heeft reeds initiatieven ondernomen om ongemotiveerde klanten terug te motiveren. Deze
initiatieven worden gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. Ook de VDAB (samenwerkingspartner van het
OCMW) neemt actief zijn rol op om experimenten uit te voeren. Zo heeft men reeds experimenten opgezet om nietgealfabetiseerden te leren lezen en schrijven. Deze deelnemers worden zorgvuldig geselecteerd aan de hand van een
aantal specifieke voorwaarden.
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•

Ervaringen / bemerkingen / bedenkingen bij het taalprogramma?

Het aanbieden van het taalondersteuningsprogramma is een grote kost voor het OCMW. Er wordt individuele
taalondersteuning geboden door de taalcoaches. Dit zorgt voor hoge arbeidskosten. Het OCMW biedt nu ook
groepslessen aan waardoor ze de kostprijs toch een beetje kunnen drukken.
•

Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod.

De medewerkers van het OCMW hebben het idee dat sommige cliënten, wanneer die zich voor het
taalondersteuningsprogramma aanmelden, nog niet rijp genoeg zijn om te gaan werken. Mits veel motivatie en de
juiste ondersteuning lukt het ook hen om het programma succesvol af te ronden. Cliënten weigeren soms ook het
taalondersteuningsprogramma vanuit de overtuiging dat ze de Nederlandse taal al voldoende beheersen om vlot te
kunnen gaan werken. Het is mogelijk dat ze dan tot een andere vaststelling komen en zich terug aanmelden voor het
taalondersteuningsprogramma. Ze zijn zich hierdoor meer bewust van hun achterstand en hebben een grotere
motivatie.

Resultaten Maatregel 4 Kwalitatief onderzoek naar het welbevinden van niet--E uropese derdelanders in het Hoger Onderwijs 98

In-Gent
- Doelgroep

•
•

•
•

Mensen met inburgeringstraject in Gent
Mensen die legaal en langdurig in Gent verblijven en bij hun
geboorte niet de Belgische nationaliteit bezaten of van wie
minstens één ouder bij de geboorte de Belgische nationaliteit
niet bezat.
Voor “oefenkansen” kan iedereen, ook zonder geldig
verblijfsstatuut, lessen volgen.
“Conversatietafels” strekt zich uit over alle inwoners van Gent.

- Taal niveau

Om te beginnen aan het voortraject moet men over basiskennis
Nederlands (minstens niveau B1-/niveau 3 UCT Gent)
beschikken.Taalniveau B1 kenmerkt zich door het gebruik van veel
voorkomende woorden en korte, eenvoudige en actieve zinnen. Op
vlak van schriftelijke vaardigheden moet er een sollicitatiebrief en
gestructureerd stageverslag geschreven kunnen worden. Daarnaast
wordt er verwacht een langer gestructureerd krantenartikel te kunnen
lezen over een vertrouwd onderwerp. Binnen de mondelinge
capaciteiten onderscheiden we het in staat zijn tot de hoofdlijnen van
presentatie volgen, je mening geven over vertrouwd onderwerp, een
eenvoudig gesprek aan loket kunnen voeren, spreken aan een
bedachtzaam- redelijk vlot tempo en in duidelijke taal.
Om aan de conversatietafels of de oefenkansen deel te nemen zijn er
geen vereisten omtrent het taalniveau.

- Focus op… (lezen, spreken, schrijven,
luisteren)?

Het perspectief, Universitair Centrum voor Talenonderwijs van UGent
en VDAB. Bij deze aanbodverstrekkers ligt de focus op zowel lezen,
spreken, schrijven en luisteren. “Het hangt dan af van het perspectief

van de anderstaligen om hierbij een keuze te maken.”
In-Gent biedt “oefenkansen” die bestaan uit conversatiemomenten,
waarbij de nadruk op spreken ligt.
- Inhoud programma/aanbod

Enerzijds is er het inburgeringsprogramma waarbij er lessen
Nederlands en een cursus maatschappelijke oriëntatie wordt gegeven.
Hierbij krijgen de cursisten een persoonlijke begeleider waar ze ten alle
tijden terecht kunnen met vragen over diverse onderwerpen zoals
werk, huisvesting, arbeidskaarten, etc...
Anderzijds bevindt zich in het aanbod van In-Gent “Oefenkansen
Nederlands”. Dit bestaat uit vier luiken waar cursisten aan kunnen
deelnemen:
1. Conversatietafels Nederlands waar cursisten elke week in groepen
van vier of vijf mensen Nederlands kunnen oefenen. Hierbij gaat
de focus naar het spreken.
2. Aan Taalpraktijk mag men deelnemen als niveau B1 is behaald. Dit
programma bestaat uit:
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i.

3.

4.

Taalplezier beleven waar er verhalen worden

verteld, gedebatteerd en aan poëzie wordt
gedaan.
ii.
Niveau verbeteren door middel van
(grammaticale) oefeningen, tekstanalyses,
conversaties, en argumenteren.
Samen Gentenaar gaat verbindend werken door een Gentenaar te
koppelen als buddy aan een inburgeraar. Door deze duovorming
kan de inburgeraar ondersteund worden in zijn integratie, kan men
Nederlands oefenen, verhalen uitwisselen en de stad leren
kennen.
Agentschap Integratie en Inburgering heeft in samenwerking met
In Gent voor het gedeelte Oost-Vlaanderen, een online platform
“Nederlands Oefenen” ontworpen waar personen die Nederlands
willen leren zowel online (games) als fysiek
(ontmoetingsplaatsen) terecht kunnen om hun Nederlands te
oefenen.

- Intern of extern georganiseerd
(uitbesteding)

De taalondersteuningsprogramma’s worden door In-Gent voornamelijk
intern georganiseerd. Echter heeft men wel nauwe samenwerkingen
met verschillende instanties zoals CVO’s, UCT, etc. om een continuïteit
van (taal)ondersteuning en optimalisatie van hun aanbod te kunnen
waarborgen. Om hun visie te bereiken probeert men het beleidsniveau
te beïnvloeden. Ze organiseren zelf acties om diversiteit in Gent positief
in beeld te brengen, wat eerder een interne organisatie is. In-Gent helpt
echter ook mee met andere organisaties om dit waar te maken, wat
dan weer deels extern is.

- Apart programma of geïntegreerd in het
reguliere aanbod?

In-Gent zorgt voor een aanbod dat zich niet beperkt tot het reguliere,
door de overheid georganiseerd, aanbod. Doch vervolledigt men wel
een aantal decretale opdrachten van de overheid alsook van Stad Gent
aangezien In-Gent een stedelijke vzw is waardoor men aan deze
instanties blijft verbonden. Binnen deze opdrachten is er wel een
vastgelegde autonomie voor In-Gent waardoor men zelf de eisen kan
invullen door middel van bijvoorbeeld een oprichting van een nieuw
programma mogelijk is.

-Tijdsduur programma

•
•
•

- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
selectieprocedures? Indien ja, wat zijn deze?

De conversatietafels hebben een tijdsduur van twee uur. Dit
programma wordt doorheen het jaar doorlopend gegeven.
“Samen Gentenaar” start met een groep duo’s en duurt zes
maanden. De verkorte versie duurt drie of vier maanden.
“Nederlands oefenen” is over heel Vlaanderen online vrij te
bezoeken en heeft zodoende geen tijdsduur.

Er vindt een intakegesprek plaats, waardoor de medewerkers weten in
welke soort cursus men kan starten. Wanneer de cursist al Nederlands
kan, doet men een instaptest om zo te weten te komen op welk niveau
men moet starten.
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- Wat wordt er verwacht van de student?

De programma's die ze zelf aanbieden gaan om het oefenen van de
Nederlandse taal, verwachtingen zijn er bijgevolg niet. Echter heeft
men de doelstelling het Nederlands van de deelnemers te verbeteren
of het onderhouden van de taal.

- Wat is de capaciteit van het aanbod? (max.
aantal inschrijvingen)

Binnen de conversatiegroepen kunnen een onbeperkt aantal personen
deelnemen. De methodieken worden hieraan aangepast. Mogelijke
deelnemers kunnen ten alle tijden instromen in het aanbod.

- Krijgt de student na het volgen van het
aanbod een diploma/certificaat?

Tijdens de inburgeringscursus krijgt men veel informatie over de
rechten en plichten in België, ze doen veel ervaring op en krijgen
antwoorden op al hun vragen. Deze cursussen dienen ervoor om in onze
samenleving op een soepelere manier mee te kunnen. (Hiervan krijg je
geen diploma of certificaat.)
IN-Gent biedt de mogelijkheid om lessen Nederlands te volgen. Deze
lessen zijn opgebouwd in verschillende niveaus, IN-Gent of de school
beslist voor welk niveau jij je moet inschrijven. Aan het eind van de
cursus maak je een test en wanneer je hierop geslaagd bent krijg je een
attest. Op dat attest staat welk niveau Nederlands jij al spreekt.
De andere aangeboden programma's hebben geen diploma's, er wordt
hier ook niets expliciet aangeleerd, het is eerder voor de sociale
contacten en de Nederlandse gesprekken.

- Waar kan dit aanbod worden geraadpleegd?
(link website)

Via de website (https://www.in-gent.be/). Het is ook mogelijk om extra
informatie te verkrijgen via mail (info@in-gent.be).

Bijkomende informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?

Bij de conversatietafels zijn gemiddeld 35-66 deelnemers. Dit fluctueert naarmate scholen vakantie hebben.
o

Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,…) van deze studenten?

De doelgroep is zeer divers. Zowel vluchtelingen, gezinsmigranten, (Waalse) Erasmus studenten, hoog- en
laaggeschoold, et cetera. Zij hebben allemaal een verscheiden afkomst (bv. Bulgarije, Nederland, Italië, Roemenië, China,
Spanje, Polen, Turkije, etc.) Wanneer we kijken naar de leeftijd zien we dat er een minimumleeftijd van 18 jaar is
aangezien kinderen een aangepaste methodiek vereisen op vlak van taalaanbod.
o

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Sommige studenten zijn verplicht of rechthebbend en nog anderen hebben een onbepaald motief.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? (zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit het
perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren.)

In-Gent ondervindt voornamelijk op organisatorisch gebied moeilijkheden. De juiste methodieken en beschikbare
ruimtes, inschatten hoeveel deelnemers/vrijwilligers aanwezig zullen zijn en de indeling maken om een homogene
groep te bekomen zorgt meermaals voor moeilijkheden.
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De deelnemers ervaren moeilijkheden in het combineren van de formele lessen, huisbezoeken, studierichting en andere
verplichtingen met In-Gent.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s ? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Het is moeilijk om in te schatten hoeveel er in dergelijke programma’s wegvallen, maar er zijn zeker individuen na één
keer vinden dat het te druk is.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze doelgroep
met een focus op taal?

Vrijwilligers hebben geen pedagogische achtergrond maar maken tijdens de programma’s gebruik van opiniestukken
of debatten. In Antwerpen is er ‘taalmaat’ ontwikkeld waarbij elke vluchteling een buddy krijgt die hen begeleid binnen
hun richting. Hierdoor is er een goede taalontwikkeling en een integratie in de studentencultuur.
•

Ervaringen / bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

Volgens de geïnterviewde is het positief dat het voortraject er gekomen is, want het is niet eenvoudig om alles te
combineren. Men kan zich focussen op de studies door de steun van de ouder, maar er zijn anderen die geen morele
ondersteuning hebben. Zij moeten vaak denken aan een inkomen en dergelijke, … Daaraan toegevoegd is er een
drempel van de andere taal en studenten, bijgevolg zou een buddy project wel goed van toepassing zijn hier. Er wordt
bij de start vaak aangegeven dat er een hoge drempel is. Dit vindt men triest omdat iedereen nieuw is.
•

Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studeren en/of uw aanbod.

De geïnterviewde heeft omtrent haar ervaringen met leerlingen uit het hoger onderwijs geen anekdote. Zijzelf werkt
rond de oefenkansen waar iedereen welkom is en bijgevolg enkel anekdotes heeft met betrekking tot andere leden
die niet in het hoger onderwijs zitten.

Compaan
Deze instelling is begonnen als beroepsopleidingscentrum voor mensen met een arbeidsbeperking maar is meer en
meer geëvolueerd naar mensen met migratieachtergrond.
mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt
• mensen met een migratieachtergrond / allochtonen / anderstaligen in
opleiding, werkzoekend of op de werkvloer.
• lager geschoolden (geen hoge profielen)
Mensen die op de werkvloer in aanraking komen met anderstalige collega’s
of werknemers.
- Doelgroep
Bijkomende criteria per actie (= programma) vastgelegd door de overheid in
functie van subsidies voor die bepaalde actie. Zo kan het zijn dat een
Fransman geen taalcoaching mag krijgen omdat hij EU-burger is, ondanks
dat hij even weinig Nederlands kent als iemand van buiten de EU. (Mogelijk
om een offerte op te stellen voor de werkgever en wordt de actie
commercieel waardoor de taalcoaching wel gegeven kan worden aan deze
mensen).
- Taal niveau
Geen taalniveau vastgelegd
- Focus op... (lezen, spreken,
schrijven, luisteren)?

Voornamelijk verstaanbaarheid voor een goede samenwerking. Afhankelijk van de job
zal er een andere focus liggen op lezen, schrijven, spreken en luisteren.
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-Inhoud programma/aanbod

1. SPREKEN/LUISTEREN
2. lezen
3. schrijven(laagsteindeprioriteitenlijst)
Job- en Taalcoaching. Taalcoaching is niet de taal aanleren, WEL reeds beschikbare
kennis van het Nederlands leren toepassen op de werkvloer.
• in de opleiding komt dit neer op durven spreken, taalkennis op de werkvloer
verwerven (instructies, vakjargon, handelingen begrijpen, contact onder collega’s,
correct vraag formuleren naar leidinggevende toe, arbeidsreglement,
veiligheidsvoorschriften kunnen lezen)
• op de opleidingsvloer taalcoaching aan studenten/cursisten in een VDAB-opleiding
(bv. ondersteunen rijbewijs halen; op stageplaats verpleegsters kijken waar er
ondersteuning nodig is: communicatie patiënten, lezen documenten/verslagen,
rapportage, ...)
• de entourage van de anderstalige werknemer op de werkvloer: tips over hoe om te
gaan met iemand die anderstalig is.
A-tiem: Het ArbeidsTeam Intra-Europese Migratie begeleidt nieuwe EU-burgers naar
werk.

- Intern of extern
Intern georganiseerd.
georganiseerd (uitbesteding)
- Apart programma of
Deels geïntegreerd (als aanvulling op de beroepsopleidingen die bij Compaan
geïntegreerd in het reguliere
georganiseerd worden).
aanbod?
Een traject loopt over een periode van ongeveer 12 maanden na de aanwerving (job-Tijdsduur programma
en taalcoaching).
- Zijn er
Basiskennis van het Nederlands bij het begin van de opleiding is niet vastgelegd; er
toelatingsvoorwaarden/
wordt vrij intuïtief gewerkt “is de kennis waarover de persoon beschikt voldoende in
selectieprocedures? Indien ja,
deze specifieke context, ja dan neen”.
wat zijn deze?
Verondersteld aanwezig te zijn, indien het onderdeel uitmaakt van hun traject of
- Wat wordt er verwacht van opleiding.
de student?
Er zijn geen testen/examens, daar deze geijkt moeten zijn. in het begin is er wel een
taal screentest om te kijken waar de student staat aan het begin van de taalcoaching.
job- en taalcoaching: 100 coachingen per jaar
- Wat is de capaciteit van het
• een jobcoaching telt per 1
aanbod? (max. aantal
• een taalcoaching telt voor 2
inschrijvingen)
taalcoaching op de opleidingsvloer 18 coachingen per jaar
commerciële activiteiten: zolang het haalbaar is.
- Krijgt de student na het
Neen, niet specifiek van de taalcoaching.
volgen van het aanbod een
Bij commerciële activiteit eventueel een attest van deelname.
diploma/certificaat?
https://www.compaan.be/hr-diensten/voor- werkgevers/coaching-opleiding-en- Waar kan dit aanbod worden
advies/taalcoaching/ https://www.compaan.be/hr-diensten/voorgeraadpleegd? (link website)
werknemers/coaching-op-je-werkplek/taalcoaching/
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Bijkomende informatie op basis van het interview

• Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?
Geen exacte cijfers beschikbaar, schatting tussen de 100 en de 200 personen
o Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,...) van deze studenten?

Eerdere opleidingen: zeer gevarieerd, al kan algemeen gesteld worden dat het voornamelijk lager geschoolden zijn.
Dit gaat van analfabeten, laaggeschoolden, mensen in een opleiding tot bv. verpleegkundigen, maar ook hoger
geschoolden die vanwege de vreemde taal (Nederlands) beroep moeten doen op de taalcoaching (via werkgever of
opleidingstraject). leeftijd: alle leeftijden van de beroepsbevolking.
Land van herkomst: van overal, zowel niet-EU-burgers, nieuwe EU-burgers, als EU-burgers en Belgen met een migratie
achtergrond (van Turkse, Marokkaanse, ... origine).
•

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Taalcoaching (gesubsidieerd taalcoaching aanbod) aanbod wordt uitgelegd aan de student wanneer deze zich (na
doorverwijzing) aanmeldt voor inschrijving van een beroepstraject bij Compaan. Wanneer de student over
onvoldoende kennis van de Nederlandse taal beschikt, wordt het taalcoaching programma in het persoonlijk traject
vervat.
Bij taalcoaching op de opleidingsvloer wordt het taalcoaching programma op school voorgesteld aan de studenten, de
student kan dan zelf aangeven of hij op het aanbod wil ingaan ja dan neen. Echter heeft men in het taalcoaching
programma geen idee of de student mag weigeren als de school aangeeft dat het nodig is. Bij reeds werkende
cursisten (commercieel georganiseerde taalcoachingen) is het de werkgever die contact heeft opgenomen met het
taalcoaching programma. Algemeen is de participatie van de studenten groot en werken zij actief mee tijdens het
programma.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma?

Vanuit het perspectief van de student: taalcoaching programma best te combineren met Nederlandse les (voor
werkende mensen is dit niet evident om te combineren, maakt de taalcoaching niet makkelijk). Perspectief inrichters:
verschil in taalniveau, taalcoach moet zich telkens erg inwerken in de vocabulair van een bepaalde beroep, moeilijk
om ontwikkelde pedagogische materialen te gebruiken (zeker in bedrijven)
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s ? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Als ze afhaken binnen hun actie wordt ook de taalcoaching stopgezet.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze doelgroep
met een focus op taal? (Is Alllinclusive@Work ook een programma waarin anderstalige worden betrokken? –
3ClicksAway (Divers talent origineel in de kijker))

Niet van toepassing, dit taalcoaching programma is opgericht als aanvulling op de bestaande opleidingen die
Compaan organiseert om zo de groter wordende groep anderstaligen op te vangen en te begeleiden.
Er worden pedagogische hulpmiddelen ontwikkelt om de taalcoaching te ondersteunen, het taalcoachen te
vergemakkelijken.
•

Ervaringen/bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?

Meer openheid/flexibiliteit vanuit het werkveld. Vb. Student keukenhulp is tijdens de opleiding (taalcoaching) erg goed
gezien de achtergrond, bij stagebezoek blijkt de werkgever blijvend te struikelen over de taal.
Taalcoach geeft ook advies aan de werknemer betreffende het makkelijker opstellen van werkfiches en andere
bedrijfsdocumenten die de (anderstalige) werknemer moeten lezen/kennen (gebiedende wijs, beperken tot essentie,
foto’s/prenten, pijlen). Vanwege de verscheidenheid is het moeilijk om tot een eenduidig programma te komen
waarmee men naar buiten te komen om efficiënter te werken, meer samenwerken/opgedane kennis delen.
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•

Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod.

Opdracht die aan student gegeven wordt: “Ga de bloem halen in de keuken”. Student denkt dat er bloemen moeten
gehaald worden. Uitspraak van student: “Ik wil ludieke hulp worden”. Waarmee de student bedoeld logistieke hulp te
willen worden.

Volwassenenonderwijs Kisp
Wil je als andertalige Nederlands begrijpen, lezen, spreken en schrijven om in Vlaanderen te leven, te werken en/of te
studeren? Dat kan je leren bij Kisp in Dilbeek, Gent, Geraardsbergen, Liedekerke, Merchtem, Oudenaarde, Ronse en
Ternat!
Heb je nog nooit Nederlands geleerd? Ga dan eerst naar het Agentschap Integratie en Inburgering. Ze bekijken samen
met jou welk type traject voor jou het meest geschikt is. Het agentschap werkt samen met al onze campussen
in Dilbeek, Gent, Geraardsbergen, Liedekerke, Merchtem, Oudenaarde, Ronse en Ternat.

Op volgende website kan meer info gevonden worden over het aanbod, de doelstellingen per cursus, het
inschrijvingsgeld, en de lessentabel: https://www.kisp.be/opleidingen/vakgebied/145/nederlands-tweede-taal-nt2
Er is hierbij zowel een aanbod voor mondeling als schriftelijk. Ook is er een speciaal aanbod voor jongeren (taal).
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Enkele voorbeelden:

Er is ook mogelijk om een taalcoach sessie te volgen met een logopedist:
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Huis van het Nederlands Brussel
De instelling biedt geen tutorprogramma’s of taalaanbod voor hoger onderwijs. Hun ondersteuning voor het
taalbeleid in de Brusselse instellingen voor hoger onderwijs stopte al enkele jaren geleden.
Om Nederlands te leren is alle info te vinden op volgende site: https://www.huisnederlandsbrussel.be
Het Huis van het Nederlands heeft informatie over verschillende cursussen: Nederlands voor beginners of voor
gevorderden, snel Nederlands leren of net aan een trager tempo, mondelinge en schriftelijke cursussen, in
verschillende gemeenten in Brussel, zowel overdag als ’s avonds. Op basis van een instaptest en van uw situatie,
adviseren ze een cursus.
Naast advies kan Nederlands via de Taalgarage via zelfstudie verwerkt worden. Deze website omvat praktisch
materiaal ter ondersteuning van de zelfstudie.

Om Nederlands in te oefenen in Brussel, kan volgende website geraadpleegd worden, waarbij alle activiteiten
opgesomd zijn: http://nederlandsoefenen.be/brussel/

Atlas in Antwerpen
- Doelgroep

- Taalniveau

- Focus op... (lezen, spreken,
schrijven, luisteren)?

Atlas heeft een grote doelgroep, namelijk leerkrachten, inburgeraars, organisaties,
etc..
Er zijn verschillende niveaus, waarbij het laagste 1.1 is. Iedere inburgeraar start op
een ander niveau, afhankelijk van hoe goed zijn/haar Nederlands is en welke
educatie hiervoor gevolgd is. Het doel is dat iedereen A2 haalt (voor analfabeten
wordt een uitzondering gemaakt).
Atlas geeft zelf geen taallessen, ze screenen namelijk enkel de inburgeraars dmv.
een instaptest. Daarna worden ze naar een organisatie uit hun woonomgeving
gestuurd die taallessen geeft op het juiste niveau.
Binnen dergelijke organisaties is het echter wel de bedoeling dat er aandacht
besteed wordt aan lezen, spreken, schrijven en luisteren. De meeste CVO’s geven de
mondelinge (spreken en luisteren) vaardigheden apart van de schriftelijke (lezen en
schrijven). Dit is wel niet altijd zo: op de laagste niveau’s worden ze vaak tesamen
aangeboden. De focus ligt vooral op het begrijpen en spreken.
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- Inhoud programma/aanbod

Er wordt heel wat georganiseerd. In de zomervakantie zijn er vaak workshops met
de nadruk op Nederlands leren, een voorbeeld hiervan is “Zing en leer Nederlands”.
Deze workshops zorgen ervoor dat de taal ook in de zomervakantie nog geoefend
wordt (te vinden op “nederlandsoefenen.be”).
Er worden ook infosessies, vormingen... georganiseerd buiten Atlas. De medewerkers
en begeleiders van Atlas zijn allen goed op de hoogte van wat er wordt aangeboden,
zo kunnen de inburgeraars makkelijk geholpen worden.
Vanaf een inburgeraar niveau 1.2 heeft behaald, zorgt VDAB voor specifieke
opleidingen ivm. Nederlands. Een voorbeeld hiervan is “Verkoop en Nederlands”.

- Intern of extern georganiseerd
Atlas is een extern verzelfstandigd agentschap (of EVA) in de vorm van een vzw.
(uitbesteding)
- Apart programma of
Atlas organiseert enkel een instapprogramma en een eventuele logica-test die
geïntegreerd in het reguliere
bepalen in welk niveau de inburgeraar terecht zal komen.
aanbod?
De tijdsduur is bij iedereen verschillend en afhankelijk van het niveau. Om het eerste
niveau (1.1) te behalen, volgen de meesten 120 uur les, bij analfabeten kan dit
oplopen tot 480 uur.
-Tijdsduur programma
Ook het aantal lessen per week verschilt. Sommigen volgen tweemaal per week een
halve dag les, anderen tot vier- of vijfmaal per week.
Er is twee keer per jaar een instapmoment, één in september en één in februari.
- Zijn er toelatingsvoorwaarden/
Op de eerste afspraak moet men een geldig verblijfsdocument meebrengen en cash
selectieprocedures? Indien ja,
geld of een bankkaart.
wat zijn deze?
- Wat wordt er verwacht van de Er wordt vooral verwacht dat ze naar de lessen gaan. Meestal moeten ze in 80% van
student?
de lessen aanwezig zijn.
In 2018 waren er 7720 nieuwkomers in Antwerpen, waarvan 4567 een
- Wat is de capaciteit van het inburgeraarscontract tekenden. Er waren 8640 inschrijvingen voor cursussen
aanbod? (max. aantal
Nederlands. Er is dus een erg ruim aanbod en er bestaan veel verschillende
inschrijvingen)
methodes om het Nederlands onder de knie te krijgen, maar volgens Atlas kunnen er
nooit genoeg zijn.
- Krijgt de student na het volgen
van het aanbod een
Ze ontvangen certificaten van de lessen/scholen waar ze les hebben gevolgd.
diploma/certificaat?
Het aanbod kan enkel op afspraak bij Atlas worden geraadpleegd. De
geïnteresseerde kan een afspraak maken voor meer info door een mailtje te sturen
- Waar kan dit aanbod worden
of langs te komen. Op de afspraak zelf stelt de medewerker cursussen voor die de
geraadpleegd? (link website)
inburgeraar kan volgen. Het aanbod is niet online terug te vinden, dit is
organisatorisch onmogelijk.
Bijkomende informatie op basis van het interview

•

Hoeveel studenten schrijven zich voor deze taalprogramma’s jaarlijks in?

In het jaar 2018 waren er 8640 inschrijvingen voor de cursussen Nederlands.
o

Wat is de achtergrond (eerdere opleiding, leeftijd, land van herkomst,...) van deze studenten?

De meeste zijn vluchtelingen uit landen zoals Syrië, Irak en Somalië en hebben een leeftijd tussen de 20 en 40 jaar.
Maar er zijn ook nog steeds veel inburgeraars uit Marokko, Polen en Roemenië.
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•

Heeft u zicht op de motieven van deze studenten om zich in dergelijke cursussen in te schrijven?

Ze willen de taal leren om in Vlaanderen of Brussel een beroep te kunnen beoefenen. Ze willen hun kinderen hier
grootbrengen.
•

Welke moeilijkheden ervaart u bij het programma? (zowel vanuit het perspectief van de studenten als vanuit het
perspectief dat zij als inrichters van het programma ervaren)

Er zijn slechts twee instapmomenten per jaar. Voor nieuwkomers die net na een instapmoment aankomen, is dit lastig.
Ze moeten lang wachten vooraleer ze kunnen beginnen aan een cursus Nederlands. Ook bepalen de CVO’s het traject
dat gevolgd wordt. Zij willen dat er zo veel mogelijk studenten afstuderen en geven soms te snel een certificaat.
•

Is er veel drop-out in dergelijke programma’s? Heeft u zicht op de redenen hiervan?

Voor Atlas is het moeilijk om hier inzicht in te hebben. Maar over het algemeen is drop-out geen al te groot probleem.
•

Zijn er naast het voorziene programma ook experimenten of (andere) initiatieven opgericht voor deze doelgroep
met een focus op taal?
Een moeilijke doelgroep zijn jonge niet-Europese moeders. Ze kennen het concept kinderopvang niet en laten hun kind dus
niet graag ergens achter. Als oplossing kwam er een cursus Nederlands waarbij de moeders hun kind mee mochten nemen
naar de les. Een ander voorbeeld is een erg intensieve cursus voor analfabeten waarbij ze tegelijk ook een opleiding volgen.

• Ervaringen/bemerkingen/bedenkingen bij het taalprogramma?
Het niveau waarin een inburgeraar start, wordt mee bepaald door welk diploma ze in hun land van herkomst reeds behaald
hebben. Hier wordt soms over gelogen omdat het sociaal wenselijk is om een hoog diploma te hebben. Ook is de kwaliteit
van het onderwijs in elk land anders. Een diploma middelbaar onderwijs vanuit Vlaanderen is zeker niet altijd gelijk aan dat
van in een ander land. Bovendien ligt het niveau van de CVO’s erg ver uit elkaar. Maar over het algemeen zijn de kwaliteit en
het aanbod goed.
• Kan u ons een anekdote vertellen omtrent uw ervaringen met dergelijke studenten en/of uw aanbod?
De mensen die terecht komen bij Atlas zijn niet veeleisend en bijna altijd vriendelijk, ondanks lange wachttijden.

Resultaten Maatregel 4 Kwalitatief onderzoek naar het welbevinden van niet--E uropese derdelanders in het Hoger Onderwijs 109

Conclusies
Met het oog op maatregel 4 van het Maxipact project werd in dit rapport het huidig taal– en tutoringaanbod in
Vlaanderen in kaart gebracht. Naast een document – en website analyse van verschillende instellingen werd er via een
face-to-face gesprek de nodige informatie via een vast format verzameld. Hierbij werden Vlaamse universiteiten,
hogescholen en centra voor volwassenonderwijs bevraagd. Daarnaast werden ook andere maatschappelijke
organisaties zoals In-Gent, OCMW, Atlas Antwerpen, en Compaan in de analyse betrokken omdat de vraagstelling ook
aansluit bij hun maatschappelijke opdracht. Dit resulteerde in 24 instellingen die vrijwillig deelnamen aan dit
onderzoek.
Op basis van dit rapport blijkt dat het Vlaamse aanbod op het gebied van Nederlands taal(ondersteuning) – en
tutoringsprogramma’s zeer versnipperd is. Er kan geconcludeerd worden dat het aanbod in de verschillende bevraagde
instellingen, wanneer men deze op de schaal wil positioneren, er van een range tussen ‘geen aanbod’ tot ‘veel aanbod’
te spreken is.
Tevens is het kenmerkend dat het meeste aanbod gericht is op het brede publiek is, en niet enkel gericht op
anderstaligen. Het argument dat hierbij wordt aangereikt is dat men ondervindt dat te weinig andertaligen uit zichzelf
de stap zetten. Door breder te kijken kan men meer studenten bereiken, inclusief de anderstalige studenten.
Uit de face to-face gesprekken blijkt dat dergelijke cursussen vrij intensief zijn, waarbij drop-out vaak te wijten is aan
een onverenigbare combinatie werk-privé. Daarnaast blijkt er ook sprake van een cultuureel verschil in
studievaardigheden, waarbij derdelanders soms vanuit landen komen met een eerder reproductieve leerstijl, en
bijgevolg botsen met de communicatieve aanpak (en zelfstudie) in Vlaanderen. Ook het financieel aspect kan niet
genegeerd worden. Bestaande cursussen zijn vaak vrij prijzig, wat een drempel kan zijn voor anderstaligen. Het
‘mattheüseffect’ kan hier een effect hebben. Volgens enkele contactpersonen blijkt dat doelgroepen vaak de weg niet
vinden naar dergelijke initiatieven. Bijgevolg is het meeste aanbod dat in dit document samengevoegd is, niet enkel
gericht op anderstaligen, maar op alle studenten, cursisten of gewoonweg geïnteresseerden in het aanbod.
Op basis van de document-en website analyse kan besloten worden dat er op de meeste universiteiten wel een intern
aanbod aanwezig is dat zich specifiek richt op anderstaligen. Voorbeelden hiervan zijn het voorbereidend jaar
Nederlands voor Anderstaligen, Voortraject Hoger Onderwijs voor Anderstaligen, inCampus, Project Taalmaat,
Voorbereiden Talenjaar … Daarnaast blijkt dat niet alle hogescholen een vergelijkbaar aanbod hebben, waardoor
potenti¨ële kandidaten zich enkel kunnen inschrijven voor onderwijsprogramma’s wanneer ze formeel een B2 niveau
Nederlands bereikt hebben. Daarnaast is het ook een realiteit er bij geen intern aanbod, vaak samengewerkt of
doorverwezen wordt naar externe gespecialiseerde diensten zoals In-Gent, CVO’s (NT2), Huis van het Nederlands,
Agentschap voor Integratie en Inburgering,… Een reden om (nog) geen aanbod te voorzien voor anderstaligen kan
gelinkt worden aan een gebrek aan inschrijvingen en/of de expliciete vraag naar een dergelijk aanbod; bv. in WestVlaanderen waar er een lagere aanwezigheid van anderstaligen is.
Daarnaast blijkt dat niet alle informatie omtrent het aanbod beschikbaar is voor het brede publiek. Sommige informatie
is enkel intern beschikbaar of is enkel beschikbaar na een persoonlijk contact met de betreffende instelling. Meer nog,
lang niet alle informatie die te vinden is op het Internet blijkt correct te zijn; dixit contactpersonen van de instellingen
uit dit onderzoek. Dit bemoeilijkt de toegang tot de nodige informatie. Enkele respondenten gaven hierbij aan dat dit
aanbod in volle evolutie is, en dat het huidige aanbod aan het veranderen is; dit kan verklaren waarom sommige info
op het Internet niet meer klopt of verouderd is. Dit bemoeilijkte meteen de verzameling en analyse van de informatie
voor dit rapport. Door de vele ontwikkelingen, deels onder invloed van een toestroom van anderstaligen in het Vlaamde
hoger onderwijs, zijn veel hoiger onderwijsinstellingen werk aan het maken van een aangepast aanbod. Deze
instellingen denken daarbij best na over de wijze waarop ze deze informatie beschikbaar zullen maken. Misschien is het
ook een idee dat instellingen samenwerken en ideeën uitwisselen. Een Community of Practice zou op dit terrein kunnen
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vermijden dat het “wiel opnieuw wordt uitgevonden” of dat men ontwikkelwerk doet dat overlapt met reeds
beschikbare initiatieven.
Het is nooit de bedoeling om instellingen met elkaar te vergelijken (concurrentie) op het gebied van taal- en studieondersteuning. Omdat een taalbeleid ook voortdurend in verandering is en niet specifiek gericht is op bv. derdelanders
- de focus van het Maxipac project – heeft vergelijken nauwelijks zin. Overigens blijken instellingen ook te verschillen
in opzet, doel en soms het te bereiken doelpubliek. Het ligt dan voor de hand dat ook het aanbod verschilt.
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Addendum Maxipac – Maatregel 4
Op basis van het rapport werd een interne valideringsdiscussie gevoerd. Die heeft geleid tot de volgende aanvullingen bij
de conclusies van het rapport:

Aanvullende conclusies o.b.v. de informatie bekomen via de documentenanalyse
Taalaanbod. BIj het in kaart brengen werd duidelijk dat er een range is van helemaal geen aanbod – tot aanbod voor
alle studenten – tot aanbod specifiek op doelgroep.
Doelgroep. In de meeste gevallen zijn, als er een aanbod aanwezig is in de instelling, de programmma’s niet enkel
voor anderstaligen en vluchtelingen maar beogen ze elke geïnteresseerde (student). Een aantal instellingen gaven
aan dit te doen om een breder publiek te kunnen trekken, bij vaak een gebrek aan inschrijvingen indien men zich
toespitst op enkel anderstaligen en vluchtelingen.
Taalniveau. Het gevonden aanbod biedt taalondersteuning op verschillende niveau’s. Voor sommige programma’s is er
geen niveau vereist, voor anderen kan enkel gestart worden als de studenten een B2 niveau hebben.
Focus op…? Zowel lezen, spreken, schrijven als luisteren komen aan bod in verschillende taal- en
tutorondersteuningsprogramma’s.
Inhoud programma/aanbod. Afhankelijk van het aanbod is de inhoud erg divers. Dit kan gaan omtrent huis-tuin- en
keuken Nederlands, tot een diep niveau om een opleiding aan een universiteit in het Nederlands te kunnen volgen.
Naast een focus op de taal is er ook vaak een inleiding in de Vlaamse cultuur en het sociaal leven. Ook is er een
aanbod op vlak van articulatie en spraak als grammatica/spelling.
Intern of extern georganiseerd. Dit is ook divers. Uit de studie blijkt dat veel universiteiten dergelijk aanbod intern
organiseren maar ook samenwerken met centra voor Talen (zoals Linguapolis) die verbonde zijn met de
universiteiten. Er wordt ook vaak extern verwezen naar organsaties die zich in dit topic verdiepen zoals Agentschap
Integratie en Inburgering, In-Gent, …
Apart programma of geïntegreerd in het reguliere aanbod. Ook dit is afhankelijk van het aanbod. In het algemeen is er
meer een apart programma voorzien, specifiek voor vluchtelingen (taalmaat, inCampus, Voortraject Hoger
Onderwijs,…)
Tijdsduur programma.Het bestaande aanbod is zeer breed, waarbij de tijdsduur verschillend is. Dit kan gaan omtrent
eenmalige workshops, maar ook om enkele sessies tot een semesteriële of zelfs jaarcursus.
Zijn er toelatingsvoorwaarden/ selectieprocedures? Voor het meeste aanbod zijn er wel toelatingsvoorwaarden
verbonden, zoals een basiskennis Nederlands (B1) en/of een diploma secundair onderwijs te bezitten, en het betalen
van de opleiding.
Wat wordt er verwacht van de student? Van de studenten wordt in de meeste ondersteuningsprogramma’s verwacht
dat ze aanwezig zijn in de lessen en gemotiveerd zijn en zich inzetten. Voor sommige cursussen wordtverwacht dat de
studenten naast de lesuren ook thuis nog voorbereidingen/opdrachten uitvoeren.
Wat is de capaciteit van het aanbod? Hier is opnieuw een grote bandbreedte vast te stellen. Bij sommige cursussen is
er geen restrictie terwijl voor andere cursussen er een maximum van 20-25 personen geldt.
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Krijgt de student na het volgen van het aanbod een diploma/certificaat? Afhankelijk van het gevolgd aanbod is er
geen tot wel een certificaat gekoppeld aan de cursus.
Waar kan dit aanbod worden geraadpleegd? Het meeste aanbod is terug te vinden op de website van de betreffende
instelling. Toch blijkt uit de face-to-face gesprekken dat niet alle inhoud op de webites accuraat en up-to-date zijn. Er
kan best steeds informatie gevraagd worden aan een contactpersoon van de instelling aangezien vele info enkel
intern raadpleegbaar is.

Aanbevelingen
Uit de oplijsting blijkt dat de doelgroep waarvoor programma’s bedoeld zijn, vaak niet bereikt worden, en er zelfs van
een mattheüseffect kan gesproken worden. Een aanbeveling hierbij is dat er meer aandacht dient te gaan naar de
verspreiding van informatie opdat er wel degelijk een aanbod aanwezig is voor deze specifieke doelgroep. Informatie
via sociale media en een duidelijker link op de websites van de instellingen dienen de zoektocht hierbij te
vergemakkelijken en om onwetendheid hieromtrent te doen minimaliseren.
Daarnaast blijkt er een erg versnipperend aanbod aanwezig te zijn. Naast dat dit document een eerste stap is naar het
samenzetten van alle informatie; zou het ontwikkelen van een (digitaal) platform een meerwaarde zijn waarbij alle
informatie tesamen geraadpleegd kan worden. Hierbij aansluitend blijkt uit de interviews dat de vraag naar een
talenaanbod voor anderstaligen en vluchtelingen een nieuwe trend is, waarbij niet elke (onderwijs)instelling
momenteel even ver is en/of nog in de ontwikkelingsfase zit. Door middel van een (digitaal) platform, waarbij per
instelling alle recente informatie mbt het talenaanbod beschikbaar is (zie ook MaxiPAC maatregel 5), zou de weg van
anderstaligen naar mogelijke taalcursussen kunnen vergemakklijken.
Tevens blijkt uit de face-to-face contacten dat als er informatie terug te vinden is op het internet, deze niet altijd even
correct en up-to-date zijn. Zoals hierboven vermeld zou een platform een meerwaarde zijn, maar met de
functionaliteit dat elke instelling zelf nodige aanpassingen kan doen opdat iedereen gerichte en correcte informatie
kan terugvinden.
Daarnaast blijkt dat de meeste opleidingen betalen zijn, en volgens contactpersonen een drempel kunnen vormen. Er
dient hierbij bekeken te worden wat de mogelijkheden zijn om het doelpubliek toch te kunnen bereiken.
Een andere aanbeveling is, dat in kader van de opkomende nood aan de ondersteuning van anderstaligen en
vluchtelingen, dat er een contactpersoon per instelling wordt aangewezen die bereikbaar is voor meer gerichte info.
Vele informatie is enkel intern beschikbaar, waardoor deze info ontbreekt op een mogelijks (online) platform. Via een
contactpersoon kan deze info toch verspreid worden.
Ten slotte blijkt uit de anekdotes dat er veel succesverhalen aanwezig zijn; het belang van taalondersteuning te
bieden dient niet onderschat te worden.
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