
1 | P a g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taalvaardig aan de start 

Een behoefteanalyse rond taalproblemen en remediëring van 

eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven 

November 2010 – mei 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieve De Wachter 

Jordi Heeren



 

2 | P a g i n a  
©De Wachter, L., Heeren, J. – Interfacultair Instituut voor Levende Talen/KU Leuven 

Inhoudstafel 

1. Inleiding ..................................................................................................................................................... 3 

2. Methode.................................................................................................................................................... 4 

2.1. Semigestructureerde interviews met het academisch personeel ..................................................... 5 

2.2. Opdrachtenanalyse ............................................................................................................................ 6 

2.3. Enquête ‘schrijven’ ............................................................................................................................. 8 

2.4. Focusgesprekken ................................................................................................................................ 8 

3. Triangulatie van bronnen en methoden ................................................................................................... 9 

3.1. Het hoorcollege ................................................................................................................................ 10 

3.2. Schrijven ........................................................................................................................................... 11 

3.2.1. Algemeen .................................................................................................................................. 12 

3.2.2. Structuur en samenhang ........................................................................................................... 13 

3.2.3. Wetenschappelijke stijl ............................................................................................................. 14 

3.2.4. Spelling en grammatica ............................................................................................................. 15 

3.2.5. Register en woordgebruik ......................................................................................................... 17 

3.2.6. Remediëring .............................................................................................................................. 17 

4. Conclusie ................................................................................................................................................. 19 

Literatuur .................................................................................................................................................... 21 

Bijlage I: interviews docenten - vragenlijst ................................................................................................. 23 

Bijlage II: overzicht schrijfoefeningen eerste Bachelor ............................................................................... 24 

Bijlage III: de foutencategorieën van de opdrachtenanalyse ..................................................................... 25 

Bijlage IV: gegevens opdrachtenanalyse ..................................................................................................... 26 

Bijlage V: de focusgesprekken - vragenlijst ................................................................................................. 28 

Bijlage VI: de focusgesprekken – een overzicht .......................................................................................... 29 

 



 

3 | P a g i n a  
©De Wachter, L., Heeren, J. – Interfacultair Instituut voor Levende Talen/KU Leuven 

1. Inleiding 
De steeds bredere instroom van studenten in het hoger onderwijs zorgt geregeld voor klachten over hun 

(academische) taalvaardigheid.1 In 2008 ging het nieuwe financieringsdecreet voor het hoger onderwijs 

in Vlaanderen van kracht. Met dit nieuwe financieringsdecreet voorziet de Vlaamse Gemeenschap in de 

financiering van een zogenaamd ‘Aanmoedigingsfonds’. De middelen in dit fonds zijn specifiek bestemd 

om gelijke kansen en diversiteit in het hoger onderwijs aan te moedigen en om in het bijzonder 

maatregelen te nemen die de instroom en doorstroom bevorderen van studenten uit bevolkingsgroepen 

die ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs.  

In het kader van het Aanmoedigingsfonds wordt het project Taalvaardig aan de Start (TaalVaST) aan de 

Katholieke Universiteit Leuven gefinancierd (De Wachter 2010, 153; 160). Het project wil het 

academische taalvaardigheidsniveau van eerstejaarsstudenten verbeteren door middel van een pretest 

en aangeboden begeleidingsoefeningen. Het blijkt immers dat een aantal studenten, en zeker niet 

uitsluitend TSO- en BSO-studenten of allochtone studenten, moeite hebben met de eisen die aan de 

universiteit op het vlak van taalvaardigheid (zowel voor lezen, luisteren, spreken als schrijven) worden 

gesteld. Van den Branden (2010, 213-214) beklemtoont het belang van die taalvaardigheid door te 

stellen dat hedendaagse communicatie- en informatiemaatschappij hoge eisen stelt op het gebied van 

taalvaardigheid en dat in het onderwijs taal ook het belangrijkste instrument vormt om tot leren te 

komen. Die onderwijstaal wordt door complexe grammaticale structuren, niet-frequente woordenschat, 

impliciete verbanden en vage definities van termen gekenmerkt. Omdat de beoogde doelgroep soms 

‘ontwijkingsgedrag’ vertoont ten aanzien van bestaande remediërende initiatieven rond taalvaardigheid, 

opteert dit project naar analogie met een aantal initiatieven aan Nederlandse universiteiten, voor een 

grootschalige pretest en begeleidingsoefeningen op basis van de resultaten van die test (De Wachter 

2010, 160-161). De begeleidingsoefeningen staan echter ook los van de resultaten en worden aan alle 

studenten via de beveiligde website2 van het project beschikbaar gesteld, zodat elke student zelfstandig 

aan zijn of haar probleempunten of onzekerheden i.v.m. academisch Nederlands kan werken. 

Om de noden en behoeften van de eerstejaarsstudenten in kaart te brengen is geopteerd voor een 

behoefteanalyse, die in dit artikel grondig besproken zal worden. De focus lag op de vaardigheden 

schrijven en luisteren. Voor schrijven werd nagegaan waar de specifieke knelpunten van de studenten in 

de eerste fase liggen, maar ook welke opdrachten ze moeten maken en wat daarbij de grootste 

probleemgebieden zijn. Voor het thema luisteren werd vooral het hoorcollege belicht. Voor 

eerstejaarsstudenten is dat immers een vrij nieuwe lesmethode, waarbij grote hoeveelheden leerstof in 

een korte tijdsspanne worden overgebracht. Daarnaast wordt ook de link met schrijven gelegd, meer 

bepaald met notities nemen. Als eerste zal de methode aan bod komen, waarbij de verschillende 

technieken die gebruikt zijn om bruikbare en betrouwbare data te verkrijgen, behandeld worden. Ten 

tweede worden de resultaten van het behoefteonderzoek toegelicht, gevolgd door een conclusie. 

                                                           
1
 Zie talloze artikels zoals ‘Taalvaardigheid studenten onvoldoende’ 

(http://www.kennislink.nl/publicaties/taalvaardigheid-studenten-onvoldoende), ‘Zorgen over taalvaardigheid van 
studenten. “Die spelfouten maken toch niets uit?”’ (http://www.onzetaal.nl/nieuws/pabotoets.pdf),  
2
 Ilt.kuleuven.be/taalvast 

http://www.kennislink.nl/publicaties/taalvaardigheid-studenten-onvoldoende
http://www.onzetaal.nl/nieuws/pabotoets.pdf
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2. Methode 
Door middel van een behoefteanalyse wordt er getracht in te spelen op de specifieke noden en 

behoeften van de studenten en opleidingen bij de ontwikkeling van het begeleidingsmateriaal. Zo 

probeert het project het hierboven vermelde ontwijkingsgedrag zoveel mogelijk te beperken. Hoe beter 

studenten het nut en de relevantie van de begeleiding voor hun opleiding inzien, hoe groter immers de 

kans dat de oefeningen aanslaan. Doordat het taalondersteuningsmateriaal gecontextualiseerd is, is de 

kans reëel dat studenten de transfer naar het ‘echte’ academische materiaal dat ze ontmoeten in hun 

cursussen en syllabi gemakkelijker zullen maken. Eén van de ‘opstappen’ om de taalvaardigheid van 

studenten uit te bouwen die Van den Branden (2010) uit Hajer en Meestringa (2009) aanhaalt is immers 

contextualisering:  actieve, concrete en betekenisvolle ervaringen helpen om nieuwe abstracte kennis te 

plaatsen (Van den Branden 2010, 218-219). 

De in het project uitgevoerde behoefteanalyse bestaat uit twee grote stappen, onderverdeeld in 

verschillende tussenstappen (zie figuur 1). Eerst is er een veldverkenning uitgevoerd, waarbij er 

verschillende ongestructureerde verkenningsgesprekken waren. Die gesprekken waren o.a. met Dirk 

Berckmoes van het Monitoraat op Maat van de Universiteit Antwerpen (Linguapolis) over het ontstaan 

en de concrete doelstellingen van het taalbeleid aan de Universiteit Antwerpen. Belangrijk daarbij waren 

de valkuilen waar het Monitoraat op Maat bij de ontwikkeling van hun begeleiding op stootte. 

Daarnaast zijn er ook gesprekken geweest met het monitoraat geschiedenis aan de KU Leuven, vooral 

over de aanpak van de taalvaardigheidsproblemen van de eerste bachelors. In diezelfde stap is ook een 

literatuurstudie uitgevoerd; zowel literatuur rond taalvaardigheid van studenten, als literatuur rond de 

remediëring daarvan in de context van het hoger onderwijs, zijn daarbij aan bod gekomen (Peeters & 

Van Houtven 2010a, Peeters & Van Houtven 2010b, Berckmoes & Rombouts 2009a, Berckmoes & 

Rombouts 2009b, Basstanie & Verelst 2010, Long 2005, Cajot 2010, etc. ...). De resultaten van de 

diagnostische taaltoets aan de KU Leuven maakten ook deel uit van de veldverkenning.  

         

Figuur 1: verloop behoefteanalyse 

• verkennende gesprekken 

• resultaten test TaalVaST

• gerichte literatuurstudie
veldverkenning

• semigestructureerde interviews academisch personeel

• opdrachtenanalyse

• enquête schrijven

• focusgesprekken studenten

afbakening 
probleemgebieden



 

5 | P a g i n a  
©De Wachter, L., Heeren, J. – Interfacultair Instituut voor Levende Talen/KU Leuven 

In de tweede stap zijn er op basis van de veldverkenning een aantal interviews afgenomen van 

docenten, monitoraatsmedewerkers en assistenten uit verschillende opleidingen. In een volgende fase 

werden er nog enkele focusgesprekken georganiseerd met groepjes studenten van Sociale 

Wetenschappen en geschiedenis, nadat eerst een enquête rond de vaardigheid schrijven werd 

afgenomen in de desbetreffende richtingen. Zo kunnen de enquêteresultaten zowel aan de interviews 

met het personeel als de focusgesprekken met de studenten getoetst worden. Verder werden zeventien 

schrijfopdrachten van eerstejaarsstudenten geschiedenis geanalyseerd. In wat volgt zullen de 

verschillende methodes kort worden voorgesteld, waarbij telkens wordt aangegeven wat de voor- en 

nadelen zijn van elke methode. Een triangulatie van deze bronnen en methoden zorgt ervoor dat 

validiteit gegarandeerd wordt. 

 

2.1. Semigestructureerde interviews met het academisch personeel 
In de interviews met de personeelsleden is bij professoren, assistenten en monitoraatsmedewerkers 

gepolst naar de knelpunten inzake taalvaardigheid van de eerstejaarsstudenten, specifiek voor de 

vaardigheden luisteren en schrijven. Aanvankelijk werd er geopteerd voor een digitale vragenlijst, 

aangezien die mogelijk objectiever en meer meetbaar materiaal zou opleveren. Die vragenlijst werd 

opgebouwd aan de hand van documenten zoals “Instrumenten voor de beoordeling van taalvaardigheid 

voor het voortgezet onderwijs” (Meestringa & de Vries 2010), “Talige startcompetenties hoger 

onderwijs” (Bonset & de Vries 2009), “Raamwerk Nederlands” (Bohnen E., e.a. 2007) en “Over de 

drempels met taal” (Meijerink H. e.a. 2010). In tweede instantie is er echter gekozen voor een reeks 

interviews op basis van diezelfde vragenlijst. Dat had als voordeel dat er dieper kon worden ingegaan op 

die aspecten van de taalvaardigheid waar de docent of begeleider het meeste voeling mee had of het 

vaakst mee in contact was gekomen. Het systeem van een vragenlijst is te algemeen voor een 

verkennend onderzoek dat specifieke taalproblemen in kaart wil brengen. Daarbij paste de methode van 

gerichte interviews ook beter binnen het beperkte tijdsbestek van het project. De data werden 

geanalyseerd aan de hand van de items uit de vragenlijsten. Die bestonden uit eerder algemene 

categorieën zoals ‘structuur en samenhang’ bij ‘schrijven’ of meer concrete vraagstellingen zoals 

‘vertrekt de student vanuit een schema bij het schrijven van een tekst?’. 

In totaal zijn tien mensen een half uur tot een uur geïnterviewd in acht gesprekken. De geïnterviewden 

zijn allemaal personeelsleden bij de KU Leuven die, vanuit hun functie, te maken hebben met ‘taaltaken’ 

van eerstejaarsstudenten. Vier van de geïnterviewden doce(e)r(d)en ook in de hogere jaren, wat een 

vergelijking van de situatie van de eerstejaarsstudenten met die van de hogere jaren mogelijk maakt. De 

steekproef beperkt zich enkel tot de faculteiten die betrokken zijn bij het project TaalVaST (Sociale 

Wetenschappen, Exacte Wetenschappen, Letteren en Economie & Bedrijfswetenschappen) en 

garandeert zo een spreiding over de verschillende wetenschapsdomeinen. In de tabel hieronder wordt 

een schematisch overzicht gegeven van de verschillende interviews, waarbij telkens de faculteit en de 

functie van de geïnterviewde personen vermeld staat. Twee respondenten doceren aan de faculteit 

Wetenschap, Technologie & Biomedische Wetenschappen, drie anderen aan de faculteit Letteren 

(geschiedenis). Drie personen werken aan de faculteit Sociale Wetenschappen en twee aan de faculteit 

Economie & Bedrijfskunde. 
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Persoon Faculteit Functie 

1. Paul Janssen Wetenschap & Technologie en Biomedische 

wetenschappen 

- Docent 

2. Johan Verberckmoes Letteren (Geschiedenis) - Vicedecaan onderwijs (Faculteit Letteren) 

- Docent 

3. Jan Van Den Bulck Sociale Wetenschappen - Docent 

4. Herman Loos Sociale Wetenschappen - Monitoraatsmedewerker 

    Dorien Sampermans Sociale Wetenschappen - Monitoraatsmedewerker 

5. Hanneke Deleu Letteren (Geschiedenis) - Assistent 

6. Diane Verbiest Economie & Bedrijfskunde - Monitoraatsmedewerker 

    Jan Pellegrims Economie & Bedrijfskunde - Monitoraatsmedewerker 

7. Carolien Van Soom Wetenschap & Technologie en Biomedische 

wetenschappen 

- Hoofd Monitoraat 

- Docent 

8. Tim Juwet Letteren (geschiedenis) - Monitoraatsmedewerker 

Tabel 1: overzicht van de personeelsleden die geïnterviewd werden 

 

Een belangrijke bemerking die ook ter sprake komt in Berckmoes & Rombouts (2009a) is de kwestie van 

de validiteit van interviews. Ten eerste is er de subjectiviteit van de onderzoeker zelf die zoveel mogelijk 

moet worden weggewerkt. De vragenlijst en de terugkoppeling naar resultaten uit de literatuur en de 

taaltest van TaalVaST zorgen voor een zekere vorm van controle. Natuurlijk is hier enkel sprake van 

datatriangulatie, niet van onderzoekerstriangulatie (Berckmoes & Rombouts 2009a, 15); er was immers 

maar één interviewer. Volledige objectiviteit kan dus niet gegarandeerd worden. Ten tweede werd het 

bij het afnemen van de interviews meteen duidelijk dat er verschillende opvattingen over 

taalvaardigheid en de rol van taalvaardigheid bij de verschillende geïnterviewden heersten. Eén van de 

medewerkers zag bijvoorbeeld het gebruik van de juiste verbindingswoorden niet zozeer als een 

onderdeel van taalvaardigheid, wel als een afspiegeling van de mate waarin de student de leerstof 

inhoudelijk beheerst. Door bijvragen naar concrete situaties heeft de interviewer die verschillen in de 

invulling van de gebruikte concepten tegen proberen te gaan. Uiteraard is bij de interpretatie een zekere 

mate van subjectiviteit onvermijdelijk maar we beschouwen dit niet als een groot probleem voor dit 

soort verkennende interviews, aangezien ze nog met andere methoden en bronnen vergeleken worden. 

 

2.2. Opdrachtenanalyse 
De doelstelling van deze methode is het achterhalen van de grootste probleemgebieden voor 

eerstejaarsstudenten uit de schrijftaken die ze zelf geproduceerd hebben. Long (2005, 42) spreekt bij 

vragenlijsten en interviews immers van een ‘perceived reality’, een waargenomen realiteit, terwijl de 

taken concrete output van de studenten vormen. De opdrachten laten dus een “direct, in-depth, 

contextualized study of what participants actually do” toe (Long 2005, 42). De analyse zelf is gevoerd 

aan de hand van een databank waarin de zinnen met fouten werden opgeslagen. De gebruikte 

foutencategorieën zijn gebaseerd op basis van de taaltaken van de studenten en een typologie van 

taalfouten in Cassart et. al. (2002). Een overzicht van de categorieën is terug te vinden in bijlage III. Met 

deze methode werd niet alleen geprobeerd om de talige knelpunten van eerstejaarsstudenten te 
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achterhalen, maar ook om een beeld te schetsen van wat een goede schrijftaak van een minder goede 

onderscheidt. Op die manier wordt nagegaan of de beoordeling van de docent, die vooral op de inhoud 

gebaseerd is, samenhangt met de taalvaardigheid van de student. Daarbij kan ook de vraag gesteld 

worden wat de gevolgen van die conclusies zijn voor de remediëring.  

 

Het geanalyseerde materiaal bestond uit zeventien schrijfopdrachten van studenten van de vakgroep 

Geschiedenis. De taken waren onderdeel van het vak Initiatie in de historische praktijk - zoekstrategieën, 

waarin studenten kritisch leren omgaan met bronnenmateriaal zoals encyclopedieën, websites, 

databanken, zoekrobotten, enz. Vier taken zijn van meer substantiële omvang en behandelen een bron 

uit het verleden die de studenten moeten situeren. De studenten maken de taak in het tweede 

semester, dus hiervoor zijn taken gebruikt van het academiejaar 2009-2010. De andere dertien zijn 

kleinere werkstukken uit het eerste semester van het huidig academiejaar (2010-2011), waarbij de 

studenten een wetenschappelijke recensie van een website en een lemma uit een encyclopedie 

moesten maken. Als methode is ervoor gekozen om de verschillende passages waarin fouten stonden 

op te nemen in een databank. In totaal werden in die databank drie tabellen aan elkaar gekoppeld: 

 

 

 

 

 

Figuur 2: relaties in SQL 

 

 

In de eerste tabel zijn alle fragmenten opgelijst die een fout bevatten. In totaal werden er 1359 fouten 

geregistreerd. Die werden toegekend door middel van een foutentypologie die zich in de tweede tabel 

bevindt en gebaseerd is op de ‘error typology’ van Cassart et. al. (2002). Hun typologie spitst zich wel 

vooral toe op foutenonderzoek in het vreemdetalenonderwijs, waardoor de typologie is aangepast 

zodat ze zich meer richt op problemen die niet enkel bij NT2-leerders voorkomen. In de derde tabel zijn 

de verschillende kenmerken van het werkje opgenomen: de titel, het type (lang of kort), de naam en de 

voornaam van de auteur en de beoordeling van de docent (goed of slecht). Een nadeel aan deze 

methode is dat de resultaten uit het authentieke materiaal door de analyse wat ruis meekrijgen. Elke 

analysemethode bepaalt immers de uiteindelijke resultaten. Sommige fouten zullen bijvoorbeeld niet zo 

gemakkelijk in een bepaalde categorie geplaatst kunnen worden. Het ontbreken van de eind –n in een 

werkwoord kan bijvoorbeeld tot een fout tegen spelling gerekend worden, maar ook tot een fout tegen 

register (spreektaal, chattaal, …). Daarnaast heeft een spellingsfout betrekking op één woord, waar bij 

een fout tegen alineaopbouw een ganse alinea in de databank wordt opgenomen. Een aan ander nadeel 

is dat de analyse  geen informatie geeft over de vaardigheid luisteren.  

id_zin         1 
id_werkje 
zin   
type_fout 

id_type_fout    2 
hoofdtype  
subtype 

id_werkje      3 
titel   
type   
naam   
voornaam 
beoordeling 
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2.3. Enquête ‘schrijven’ 
De enquête die in het project TaalVaST gebruikt is, werd opgesteld door Elke Peters en Tine Van 

Houtven in het OOF-project ‘Schrijfvaardig in het hoger onderwijs’. Ze heeft eveneens het nadeel dat ze 

enkel over de vaardigheid schrijven informatie geeft. Daarnaast ondervraag je de doelgroep zelf, de 

eerstejaarsstudenten. Zij kunnen hun capaciteiten niet altijd ten volle inschatten en beoordeelden 

zichzelf vaak beter dan bijvoorbeeld een docent. De studenten beantwoorden de vragen vooral vanuit 

een individueel perspectief, terwijl de docent vooral zal antwoorden vanuit een algemeen beeld van ‘de 

student’. Daarbij zullen de studenten op sommige vragen (bijvoorbeeld Lees je je tekst na?) eerder het 

sociaal wenselijke antwoord geven, dan datgene aanduiden wat ze in werkelijkheid doen (Peeters en 

Van Houtven 2010, p. 80). Je ondervraagt hier een ‘perceived reality’ (Long 2005, 42), wat altijd een 

lichtjes vertekend beeld van de werkelijkheid geeft. Desalniettemin bleken zij interessante informanten 

om het type begeleidingsmateriaal waar zij een voorkeur voor hebben, aan te geven. Het was ook 

boeiend om de visie die de student over zichzelf heeft te vergelijken met wat de docenten in hun 

interviews vermeld hebben. Daarnaast heeft de methode van de enquête heeft het voordeel dat een 

grotere steekproef mogelijk is, zodat ze objectief meetbaar is en toetsbare hypothesen voortbrengt 

(Peeters en Van Houtven 2010, p. 80) en vormde zo een waardevolle aanvulling op de eerder 

verkennende interviews.  

De enquête bleek ook uitermate handig om het profiel van de gemiddelde eerstejaarsstudent te kunnen 

schetsen. Uit de resultaten van de enquête bleek immers dat de typische student aan de KU Leuven 

thuis Nederlands te spreken en uit het algemeen secundair onderwijs te komen, zonder eerst een 

voorgaande hogere opleiding te hebben gevolgd. De mensen die wel al een opleiding hebben gevolgd 

komen uit diverse richtingen van zowel hogescholen als universiteiten. De studenten hebben vanuit het 

secundair onderwijs al ervaring met schrijfopdrachten zoals opstellen, boekbesprekingen, eindwerken, 

essays, papers/verhandelingen/scripties en recensies. Desalniettemin hebben ze, en dat blijkt uit de 

laatste vraag, moeite met aanpassen aan de nieuwe, academische context. 

 

2.4. Focusgesprekken 
Voor de focusgesprekken werden vier groepjes studenten ontvangen: één van vijf, één van vier en twee 

van drie studenten. Zij kregen door een moderator vragen voorgelegd die gebaseerd waren op de 

interviews van de docenten en de resultaten van de enquêtes. De gesprekken kunnen net als de 

interviews als semigestructureerd bestempeld worden. De gesprekken waren immers gestuurd, maar er 

kon toch nog dieper worden ingegaan op bepaalde aspecten die de studenten aanspraken. Op die 

manier was er ook interactie tussen de studenten onderling mogelijk. De interviews duurden tussen de 

40 en de 45 minuten en werden achteraf aan de hand van audio-opnames geanalyseerd. Twee groepjes 

studenten waren eerstejaars, de andere twee groepjes waren tweedejaars uit de richtingen 

geschiedenis en Sociale Wetenschappen. Die laatste groep diende als controlegroep, zij zaten immers al 

een stadium verder en hebben een betere kijk op de evolutie die ze als student gemaakt hebben tijdens 

dat eerste jaar.  
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Het nadeel aan de focusgesprekken is dat, ondanks het semigestructureerde karakter, de vrijheid van 

antwoorden voor verschillende meningen zorgt. Dat maakt het soms moeilijk tot onmogelijk om 

eenduidige stellingen uit de gesprekken te distilleren. Op zich is dat natuurlijk ook belangrijke 

informatie, aangezien het vooral de eerstejaarsstudenten waren die het af en toe niet eens geraakten 

over bepaalde methodes die ze gebruiken e.d., wat net hun onzekerheid weerspiegelt. De tweedejaars 

hanteerden vaak identieke strategieën. Dat kan twee verklaringen hebben, ofwel omdat dat de juiste 

strategieën zijn om te slagen, ofwel omdat door te experimenteren bij eenzelfde soort strategieën 

uitkwamen. Daarnaast passen verschillende strategieën ook bij verschillende personen. 

3. Triangulatie van bronnen en methoden 
Een volgende stap in het onderzoek was het trianguleren van de verschillende bronnen en/of 

methoden. Eerst werden de bronnen met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat de eerstejaarsstudenten 

enerzijds vrij goede informanten waren, zeker met betrekking tot het signaleren van de problemen die 

ze ondervonden, maar dat ze anderzijds weinig zicht hadden op het totaalbeeld. Zij zaten duidelijk nog 

in een zoektocht naar efficiënte strategieën. De tweedejaars hadden een beter beeld i.v.m. strategieën 

en hoe ze die inpasten in hun jaarverloop. De studenten waren net als bij Peters & Van Houtven (2010) 

goede bronnen wat de vormen van begeleiding betrof. Zij gaven duidelijk hun voorkeuren voor bepaalde 

vormen van ondersteuning aan. Waar de studenten echter nog mee zaten was dat ze zichzelf niet goed 

konden inschatten. Daar waren de docenten beter in. Zij hadden over het algemeen een scherp beeld 

van de prestaties van de eerstejaarsstudenten als geheel.  

De verschillende methodes zijn hierboven reeds voorgesteld. De meest betrouwbare informatie werd uit 

de interviews en de focusgesprekken gehaald. De vragenlijsten bijvoorbeeld, werden op een veel 

grotere groep toegepast, maar waren minder betrouwbaar. Aan de hand van de interviews en 

gesprekken konden de enquêtes dan genuanceerd worden. Belangrijk was ook de opdrachtenanalyse. 

Dat was namelijk de enige methode die vertrok vanuit materiaal van de studenten zelf. Daardoor kon de 

werkelijke situatie vergeleken worden met wat de studenten en docenten hierover vertelden, aangezien 

authentieke opdrachten van de studenten gebruikt zijn. 

Tijdens de triangulatie van bronnen en methoden vielen enkele overeenkomsten en verschillen op in de 

resultaten. Daarnaast was het ook zo dat de in het ene deel van de behoefteanalyse verklaringen of 

nuances werden gegeven voor een bepaald feit uit een ander deel. Hieronder worden achtereenvolgens 

de uitkomsten van de behoefteanalyse met betrekking tot het hoorcollege en de vaardigheid schrijven 

belicht. 
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3.1. Het hoorcollege 
Voor het hoorcollege zijn de interviews met het academisch personeel en de focusgesprekken met 

studenten gebruikt. De andere elementen van de behoefteanalyse waren specifiek op schrijven gericht. 

Het onderdeel over het hoorcollege zal de lijn volgen van de interviews en de focusgesprekken. Een 

eerste vraag peilde naar de begrijpbaarheid van het hoorcollege. De docenten konden daar niet echt 

uitspraken over doen omdat ze geen zicht hadden op de concrete output van hun colleges. De 

studenten gaven aan dat ze hier niet al te veel problemen mee hadden: de aandacht en de structuur die 

ze konden geven aan colleges waren vooral afhankelijk docent. Het taalgebruik kon wel eens moeilijk 

zijn, maar in de focusgesprekken werd aangehaald dat dat hielp bij het verwerven van academische 

woordenschat. De docenten pasten zich volgens de studenten goed aan het niveau van de 

eerstejaarsstudenten aan, zodat een zekere opbouw van de woordenschat en het register mogelijk was.  

Vier van de acht docenten spraken over het ontbreken van een noteerreflex bij studenten. Ook 

studenten vermelden dat ze geen of weinig notities nemen. Interessant is dat beide groepen daarbij de 

kwaliteit van het beschikbare materiaal aanhalen als verklaring voor het dalen van die noteerreflex. 

Studenten beschikken meestal over een logisch opgebouwde cursustekst en een structuur daarvan in de 

vorm van PowerPoint slides en/of hand-outs. Studenten gaan dus selectief te werk zodat de mate van 

noteren omgekeerd evenredig is met het beschikbare materiaal. Verheyden (2004) bevestigt die stelling 

door te stellen dat noteren verschillende functies kan hebben: als de cursus letterlijk wordt gevolgd, zal 

er ook enkel genoteerd worden wanneer iets dieper wordt uitgewerkt. Studenten gaan daarin mee, ze 

nemen notities om ‘beter op te kunnen letten’. Dat gebeurt dan vooral om moeilijkere of meer 

ongestructureerde vakken te verwerken. De docenten spreken dat tegen door te vermelden dat 

studenten ook niets of weinig opschrijven wanneer er van het beschikbare materiaal wordt afgeweken. 

In de focusgesprekken kwam echter ter sprake dat de studenten niet altijd doorhebben wanneer er 

exact wordt afgeweken, aangezien ze het cursusmateriaal niet voor het college bekeken hebben en 

vermoeden dat het in het digitaal beschikbaar gestelde materiaal staat. Opvallend is dat twee docenten 

die geen problemen aangeven met het noteergedrag van de studenten of het ontbreken van de 

noteerreflex niet vermelden, beiden geen gebruik maken van PowerPoint en met opzet sterk afwijken 

van de cursustekst, wat de stelling in deze alinea bevestigt. 

De afwezigheid van de noteerreflex zou kunnen samengaan met een verschuiving in het hoger onderwijs 

naar een meer algemeen gebruik van PowerPoint en het beschikbaar stellen daarvan aan de studenten. 

Acht van de tien geïnterviewden en de groepjes studenten in de focusgesprekken gaven aan dat de 

meeste lessen ondersteund worden met PowerPoint en dat die presentaties vaak op voorhand 

beschikbaar gesteld worden op Toledo, de elektronische leeromgeving van de Associatie KU Leuven. In 

de literatuur (Adams 2006, Clark 2008, Ricer e.a. 2005, Burke e.a. 2009, etc.) wordt het meer algemeen 

gebruik van PowerPoint in het hoger onderwijs eveneens opgemerkt. Adams (2006, 401) stelt, in 

navolging van Mc Luhans “the medium is the message”, dat nieuwe technologieën ook nieuwe manieren 

van denken voortbrengen. De toename van het gebruik van PowerPoint in het hoger onderwijs zorgt er 

dan voor dat studenten en docenten de lessen anders beleven. Waar enkele decennia geleden de 

studenten moesten luisteren, verwerken en noteren op hetzelfde moment, zou de aandacht nu vooral 

naar het luisteren op zich gaan. De PowerPoint geeft dan de grote structuur aan, die de studenten 
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moeten aanvullen. Daarbij is nog steeds een actieve luisterhouding vereist (zie figuur 3). De docent heeft 

daarbij dus een deel van het verwerkingsproces van het college op zich genomen door de stof op 

voorhand te structureren. De studenten geven aan dat ze het zonder PowerPoint presentatie enorm 

moeilijk zouden hebben om een college te volgen. De studenten stellen ook duidelijk dat dit enkel geldt 

wanneer de PowerPoint gestructureerd opgebouwd is en als die op voorhand ter beschikking gesteld 

wordt, indien dat laatste niet het geval is, schrijven ze de slides over zonder nog op het betoog van de 

docent te letten. Een nadeel is wel dat PowerPoint heel lineair en sequentieel is opgebouwd, waardoor 

de docent erop moet letten dat het belang van de verschillende elementen niet wordt afgevlakt in de 

inherente structuur die het programma aan de presentaties meegeeft (Kinchin 2006, 81, Adams 2006, 

407 en Tufte 2003), al lijkt de aanvulling door een goede cursustekst dat probleem voor de studenten op 

te lossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: actief luisterproces in een hoorcollege zonder en met PowerPoint 

 

3.2. Schrijven 
Waar bij luisteren de klemtoon ligt op hoorcolleges, zal de vaardigheid schrijven veel breder 

geïnterpreteerd worden: een e-mail versturen, een paper schrijven, een essayvraag op het examen 

beantwoorden, … Dat bleek ook uit de enquêtes die bij de studenten werden afgenomen. Die diversiteit 

vloeit natuurlijk voort uit het feit dat de verschillende richtingen en zelfs de verschillende vakken uit die 

richtingen uiteenlopende schrijftaken opleggen (cf. infra). Daarnaast wordt in de literatuur aangegeven 

dat de schrijfvaardigheid van de studenten niet alleen als een van de belangrijkste vaardigheden gezien 
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wordt door docenten (Bonset & de Boer 2008, Berckmoes & Rombouts 2009a, Huang 2010)  maar ook 

als één van de grootste probleemgebieden wordt beschouwd (Bonset 2010, Berckmoes & Rombouts 

2009a). Hieronder zullen achtereenvolgens de belangrijkste aspecten van schrijfvaardigheid die uit de 

behoefteanalyse naar voren kwamen, behandeld worden. Ten eerste wordt er gekeken naar algemene 

aandachtspunten, vervolgens wordt er uitgebreid ingegaan op structuur en samenhang van teksten. Dat 

laatste werd immers aangehaald, ook na het eerste jaar, als belangrijkste knelpunt bij het schrijven. Ten 

derde komt wetenschappelijke stijl aan bod, gevolgd door spelling en grammatica. Ten vijfde worden de 

aspecten woordenschat en register kort aangeraakt en ten slotte wordt de remediëring besproken. 

 

3.2.1. Algemeen 

Op de meer open vragen tijdens de interviews, gesprekken en in de enquête, konden studenten en 

docenten hun mening ventileren over de algemene aanpak van schrijfopdrachten en de begeleiding 

daarvan. Een eerste algemene opmerking van de studenten was dat, ondanks de hulp van monitoraten 

en docenten, de breuk tussen het secundair onderwijs en de universiteit enorm groot was. Zowel in de 

enquêtes als tijdens de focusgesprekken kwam dat aan bod. Ze gaven daarbij wel aan dat ze zeker niet 

bij het handje willen worden vastgehouden, maar dat de zelfstandigheid van de student steeds voorop 

moet staan. Een leerlijn in de schrijfopdrachten was volgens hen een goede manier om de kloof tussen 

middelbaar en universitair onderwijs voor een deel te overbruggen. Iets wat de studenten ook 

vermeldden, zowel in de interviews als in de enquêtes, was dat de opdrachten niet goed begrepen 

werden. Dat lag volgens hen niet aan het feit dat de formulering niet helder was, maar dat ze de 

gebruikte terminologie niet kunnen plaatsen. Een voorbeeld was het schrijven van een probleemstelling. 

De studenten gaven aan dat ze op dat moment niet wisten wat een probleemstelling in een 

verhandeling net inhield. De eventuele onduidelijkheden zijn bij de docenten niet ter sprake gekomen, 

wat zou kunnen wijzen op het feit dat ze zich niet altijd even bewust zijn dat de terminologie die ze 

hanteren niet bekend is bij de studenten. 

De docenten geven echter een genuanceerder totaalbeeld rond die aanpassing, namelijk dat er veel 

variatie zit op de groep eerstejaars: er zijn er die zich heel snel kunnen aanpassen en er zijn er bij wie dat 

niet lukt. Het grootste deel bevindt zich echter tussen die uitersten in. Dat gaven ook de 

tweedejaarsstudenten aan. Een van de docenten zag ook vooral de schrijfvaardigheid van studenten 

achteruitgaan, terwijl hun mondigheid er net sterk op vooruitgegaan was. Dat vinden we ook terug in de 

literatuur (Bonset 2010, 18). Lunsford en Lunsford (2008, 786) spreken echter van een digitale revolutie, 

waardoor studenten schrijven anders gaan benaderen. Het aantal fouten is namelijk ongeveer hetzelfde 

gebleven door de jaren heen, het soort fouten is echter wel veranderd (Karp 2010).  

Een belangrijke conclusie die ook naar voor komt is dat een slechte beoordeling van de docent ook vaak 

inhoudt dat er meer fouten tegen het taalgebruik worden gemaakt. Taal is immers het middel om 

inhoud tot de lezer te brengen. In het onderstaande taartdiagram wordt duidelijk dat in de 

opdrachtenanalyse van de 1359 passages waar een taalfout in werd gesignaleerd er 84% of 1142 

passages voorkwamen in taken die een slechte beoordeling van de docent kregen. 
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Figuur 4: aantal fouten in de ‘goede’ en de ‘slechte’ schrijfopdrachten 

 

3.2.2. Structuur en samenhang 

Het eerste en meteen ook het grootste probleemgebied dat door de docenten, zowel als de studenten 

wordt genoemd, is structuur en samenhang in een tekst. Dat blijkt ook uit Bonset en de Boer (2008), 

Berckmoes & Rombouts (2009a en 2009b). Van Houtven e.a. (2010, 39) toont hetzelfde aan m.b.t. 

leesvaardigheid: “instromers in het hoger onderwijs worstelden met hoofdlijnen aanduiden, verbanden 

interpreteren en volledig en gedetailleerd tekstbegrip”. Een van de redenen zou kunnen zijn dat het zien 

van structuur, zowel op micro- als macroniveau en de relatie daartussen, veel moeilijker aan te leren en 

te remediëren is dan bijvoorbeeld spelling. Ook Lunsford en Lunsford (2008) concluderen dat “many 

teachers *…+ chose to mark most often the highly visible and easy-to-circle mistakes, such as *…+ spelling 

errors.” Dat structuur een struikelblok vormt voor veel studenten wordt vaak duidelijk op schriftelijke 

examens: de antwoorden van studenten bevatten vaak doorhalingen en sterretjes die dan verwijzen 

naar de eigenlijke kern van hun betoog. Een van de geïnterviewden merkte hetzelfde probleem op en 

probeert een reden te formuleren: “waar vroeger op papier gedacht werd voor het schrijven eigenlijk 

begon, groeit een tekst nu meer organisch”. Ook Lunsford, die wordt aangehaald in een artikel van Karp 

(2010) stelt dat studenten hun tekst nu via associatie laten ontstaan “akin to organizing a website”. 

Studenten maken hun schrijfwerk immers meer en meer rechtstreeks op de pc, waar het corrigeren in 

de tekst vanzelfsprekend is. Fred Truyen spreekt in een artikel van Ludo Meyvis (2010) van de ‘digital 

native’, iemand die nooit de computer- of webloze tijd gekend heeft en waarvoor de computer en het 

internet een evidentie is. Ook in de opdrachtenanalyse kwam structuur en samenhang van een tekst als 

grootste foutencategorie naar voor (zie tabel 1).   

84%

16%

# fouten bij slechte taken # fouten bij goede taken

17 taken 

1359 fouten 
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aantal hoofdcategorie % 

340 tekstopbouw 25 

254 stijl en register 18,7 

211 punctuatie 15,5 

167 grammatica - zinsbouw 12,3 

160 grammatica - woordniveau 11,8 

124 woordenschat 9,1 

103 spelling 7,6 

Tabel I: aantal fouten per hoofdcategorie 

Interessant bij de antwoorden van de studenten is dat de enquête als algemeen beeld geeft dat de 

student zelden tot vaak een schema maakt voor hij/zij begint te schrijven, terwijl ze in de 

focusgesprekken moesten toegeven dat ze dat slechts bij bepaalde examenvragen deden. De 

focusgesprekken en interviews nuanceren de resultaten uit de enquête, wat aantoont dat de enquête 

als enige methode niet zeer betrouwbaar is. Het OOF project ‘Taalvaardig in het hoger onderwijs: 

doorstroom en taalbeleid’ heeft bij een behoefteanalyse in de economische richtingen van de KHL ook 

vastgesteld dat opbouw en logica nog een struikelblok is voor veel studenten (Sterckx & Vanhoren 2011, 

12). 

Op macroniveau wordt het gebrek aan structuur o.a. duidelijk bij de kladpapieren van de studenten 

tijdens examens. Daarbij valt volgens verschillende docenten op dat studenten meestal niet vertrekken 

van een schema, een hoofdstructuur van de tekst, maar dat ze vaak ofwel een uitgeschreven tekst op 

hun kladblad hebben staan, ofwel enkele losse geheugensteuntjes. Ook dat wordt bevestigd in de 

focusgesprekken. Daarnaast stellen de docenten dat studenten moeite hebben met het opstellen van 

een betoog: gedachten groeperen en daar dan nog een lijn in aanbrengen is een probleempunt. Op 

microniveau merkten de docenten op dat structuurwoorden vaak foutief of incorrect gebruikt worden: 

een ‘althans’ die niet juist staat of een ‘ten eerste’ zonder dat er een ‘ten tweede’ volgt. De studenten 

vermelden in de enquêtes en de focusgesprekken dat ze vaak nalezen, maar enkel op spelling en 

grammatica (vooral dt-fouten). Op structuur letten ze eigenlijk niet, ook omdat het moeilijk is om aan te 

passen. Dat zou een verklaring kunnen zijn waarom docenten aanhalen dat zaken zoals microstructuur 

vaak mislopen. Ook zinsbouw staat redelijk hoog op de lijst. Lunsford en Lunsford (2008, 798) geven 

hiervoor twee verklaringen. Ten eerste maken veel studenten ‘copy-paste fouten’. De digitale media 

laten het toe dat ze schuiven met tekstfragmenten, waardoor er soms delen blijven staan of teveel 

worden geschreven. Ten tweede kan een onervaren schrijver problemen hebben met het condens 

formuleren van complexe gedachten. 

 

3.2.3. Wetenschappelijke stijl  

Een tweede knelpunt is een wetenschappelijke stijl hanteren. De Wachter & Van Soom (2008) 

beschrijven het concept wetenschappelijke stijl aan de hand van de volgende kenmerken. Ten eerste is 

die stijl onpersoonlijk: “enkel objectieve en reproduceerbare feiten zijn relevant (wat is onderzocht en 

waarom is dit zo gebeurd?)” (De Wachter & Van Soom 2008, 70). Verhalende en persoonlijke elementen 
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moeten dus vermeden worden. De taal in een wetenschappelijke verhandeling moet neutraal zijn, 

gekleurde elementen zijn uitgesloten. Ten tweede wordt er verwacht dat de auteur van een 

wetenschappelijke tekst de taal uit zijn wetenschappelijk domein hanteert, zonder daarbij omslachtig te 

schrijven of informatie te geven die al te vanzelfsprekend is (De Wachter & Van Soom 2008, 76-77).  

Docenten merken op dat eerstejaarsstudenten vaak teruggrijpen naar een eerder journalistieke en dus 

meer persoonlijke stijl. Veel studenten vinden het aanvankelijk moeilijk om over die onderwerpen, 

waarover ze een persoonlijke mening hebben, toch neutraal, objectief en wetenschappelijk te schrijven. 

Het hanteren van wetenschappelijke vaktermen hangt samen met een wetenschappelijke stijl in het 

algemeen. Zo moeten studenten vaak nog leren dat ze ook met wetenschappelijke termen over een 

onderwerp als krijgsgevangenen kunnen spreken door het bij politieke wetenschappen bijvoorbeeld 

over “enemy combatance” en “prisoners of war” te hebben. De docenten geven ook aan dat een aantal 

studenten met de nodige feedback uiteindelijk een wetenschappelijke stijl zullen leren gebruiken, maar 

dat bij een groot aantal de focus toch moeilijk te verleggen is. 

Dat geven ook de studenten aan in de focusgesprekken. De tweedejaarsstudenten Sociale 

Wetenschappen stellen dat ze de academische stijl in de loop van het eerste jaar meer onder controle 

kregen. De studenten geschiedenis hadden dat gevoel echter niet en bleven onzeker. Dat kan veel te 

maken hebben met de opbouw die inherent aanwezig is in de opdrachten bij Sociale Wetenschappen, 

samen met de individuele tussentijdse feedback die ze op hun schrijfopdrachten krijgen. De afdeling 

geschiedenis verwacht dan ook dat studenten als eerste schrijftaak in de eerste fase een 

wetenschappelijke recensie schrijven. Dat is geen gemakkelijke opdracht aangezien een recensie vaak 

beschouwd wordt als een ‘metavorm’ van schrijven, waarin ze in wetenschappelijke taal ook nog eens 

een oordeel moeten geven aan de lezer. Daarnaast treed er vaak registerverwarring op: de student 

koppelt de term recensie aan recensies van films of boeken zoals die te vinden zijn in populaire 

tijdschriften. De onderwerpen bij Sociale Wetenschappen, zoals bijvoorbeeld ‘geweld in videospelletjes’ 

of ‘krijgsgevangenen’, lenen zich op het eerste gezicht ook eerder tot een subjectieve benadering. Wat 

studenten in het algemeen bijzonder moeilijk vinden is de juiste balans tussen vlot schrijven, maar niet 

subjectief, en academisch schrijven, maar niet te archaïsch. Ze gaven aan dat ze dat enkel door veel te 

lezen en te schrijven in de vingers zouden krijgen. We kunnen dus concluderen dat register & stijl als één 

van de grootste knelpunten wordt beschouwd door studenten en docenten. Dat blijkt ook uit de 

resultaten van de opdrachtenanalyse, waar fouten tegen “register en stijl” in de op een na grootste 

foutencategorie staan (zie tabel 1). 

 

3.2.4. Spelling en grammatica 

Een derde aspect dat vaak terugkeert in de literatuur, is spelling en grammatica (Bonset 2010, 

Berckmoes & Rombouts 2009a, Schutz 2010). Fouten tegen spelling en grammatica worden in vijf van de 

acht interviews genoemd als een belangrijk knelpunt. De voornaamste spellingsfouten zijn volgens de 

docenten de tweeklanken ei/ij en au/ou, de meest genoemde grammaticale fout is de dt-fout. In twee 

interviews werd een verband gelegd met het ontbreken van een zekere studieattitude. Ook Schutz 

(2010) vermeldt dat een mogelijke oorzaak van het achteruit gaan van de spelling de attitude van de 
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studenten kan zijn ten gevolge van een algemene informalisering van de samenleving en de 

schrijfcultuur (Shutz 2010, 223). Verder wordt ook een duidelijke invloed van de sms/chat-taal gemeld 

zoals bijvoorbeeld blijkt uit de eind-n die door sommige studenten systematisch wordt weggelaten. De 

evolutie van de schrijfcultuur van jongeren naar het produceren van teksten met een beperkt aantal 

tekens in een meer informeel taalgebruik wordt ook door Schutz (2010, 223) vermeld en ook Gheuens 

wijt die fouten aan “onvoldoende registerbeheersing” (Gheuens, 2010, 60). 

De studenten gaven over het algemeen aan dat ze weinig problemen hebben met spelling en 

grammatica, enkel als ze snel schreven, maakten ze dt-fouten en spellingsfouten. Dat laatste lijkt de 

docenten op het eerste gezicht tegen te spreken, maar ook in de commentaren van de studenten kan je 

de link leggen naar attitude: ze geven aan dat ze zeker zonder spellingsfouten kunnen schrijven, maar 

enkel wanneer ze er specifiek op letten. In de moderne schrijfcultuur waar die snelle informele 

berichtjes voorop staan en een aangepaste spelling met veel afkortingen enz. net voordelen biedt in de 

plaats van sancties, zal opnieuw de aandacht moeten worden gelegd op spelling en grammatica.  

Het gewicht van deze fouten wordt door docenten echter ook gerelativeerd, omdat ze de inhoud vaak 

niet in de weg staan. Spellingsfouten vallen nu eenmaal meer op dan fouten tegen abstractere 

elementen in de tekst zoals structuur en stijl, waardoor ze irritatie bij de correctoren opwekken. De 

foutenanalyse geeft aan dat spelling eigenlijk de minst belangrijke foutencategorie is in die 17 taken van 

de geschiedenisstudenten (zie tabel 1 hierboven). Dat contrasteert met de veronderstelling dat het 

slechte taalgebruik van de studenten vooral met spelling te maken heeft3. Ook de enquête toont aan dat 

studenten oefeningen op spelling en grammatica niet als nuttig beschouwen. Daarnaast is spelling ook 

gemakkelijker te remediëren: het is een overzichtelijk en afgebakend domein van het taalgebruik (Van 

den Branden 2010, 216). Daartegenover staat de structuur van een tekst die bijvoorbeeld veel 

belangrijker is om de inhoud te kunnen begrijpen, maar waarbij fouten of onduidelijkheden moeilijker 

op te sporen en te remediëren zijn. In een behoefteanalyse van het OOF project ‘Taalvaardig in het 

hoger onderwijs: doorstroom en taalbeleid’ in de economische richtingen van de Katholieke Hogeschool 

Leuven werd voor schrijven spelling (net als grammatica) wel als één van grotere knelpunten gezien 

(Sterckx en Vanhoren 2011, 12). Dat toont aan dat er, ondanks de overeenkomsten (cf. structuur), 

verschillende behoeften zijn aan de hogeschool en aan de universiteit en dat het uitvoeren van een 

behoefteanalyse noodzakelijk is om het taalondersteuningsmateriaal te kunnen afstemmen op de 

doelgroep. 

 

                                                           
3
 ‘Googlegeneratie kan niet spellen!’ 

(http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/155061/2009/02/06/Googlegeneratie-kan-niet-
spellen.dhtml ), ‘Zorgen over taalvaardigheid van studenten. “Die spelfouten maken toch niets uit?”’ 
(http://www.onzetaal.nl/nieuws/pabotoets.pdf), “Ze kunnen niet meer spellen. Kan de Taalunie er wat aan doen?” 
(Schutz 2010). Zie ook Van Lenteren & Van der Westen (2010): “Maar al te vaak staat in taalbeleid een taaltoets 
centraal met een toetsconstruct, bestaande uit een willekeurige greep taalweetjes, spellingsregels en vocabulaire, 
en is de ondersteuning gericht op ‘teaching the test’.”  
 
 

http://www.onzetaal.nl/nieuws/pabotoets.pdf
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3.2.5. Register en woordgebruik 

Ten laatste zijn er nog de elementen register en woordgebruik. Voor een stuk hangt dit aspect natuurlijk 

samen met wetenschappelijke stijl.  In enkele interviews wordt, net zoals bij stijl, gesteld dat studenten 

zich geleidelijk aan vertrouwd moeten maken met de vakterminologie en de meer algemene 

academische woordenschat. Ook de studenten geven datzelfde antwoord, ze maken zich de 

terminologie over de jaren heen eigen. In de exact wetenschappelijke richtingen wordt door de 

geïnterviewden aangegeven dat studenten die Latijn hebben gehad een zekere voorsprong hebben op 

het gebied van woordgebruik: een ‘centrifugale’ kracht bijvoorbeeld, kan worden opgesplitst in centrum 

(midden) en fugere (vluchten), wat gemakkelijker inzicht in de materie geeft.  

Naast woordgebruik vormt ook register soms een probleemgebied. Daarbij gaat het vooral om 

correspondentie, met name e-mails. Die beginnen tegenwoordig vaak met ‘hoi’ of ‘dag meneer’. Ook 

Berckmoes en Rombouts (2009b) geven aan dat studenten moeilijkheden hebben met register in hun 

mails. Vijf van de tien geïnterviewden nuanceren die stelling echter en zijn het er over eens dat slechte 

e-mails eerder uitzonderingen zijn. Die e-mails vallen wel meer op, wat de ergernis verklaart bij 

docenten. De eerstejaarsstudenten hadden nog niet gemaild naar docenten, maar stelden wel dat ze dat 

moeilijk zouden vinden, vooral de aanspreking was een twijfelpunt. De personeelsleden van Sociale 

Wetenschappen gaven aan dat het belangrijkste voor de studenten duidelijkheid is. Docenten geven 

blijkbaar vaak verschillende signalen over het register in hun e-mails, door ze bijvoorbeeld te 

ondertekenen met hun voornaam. Op die manier weten studenten niet altijd goed wat er van hen 

verwacht wordt, wat leidt tot te informele of juist te formele, archaïsche taal in hun correspondentie. De 

studenten meldden dat een standaard wat betreft e-mails hen zou kunnen helpen. 

 

3.2.6. Remediëring 

Als er naar de verschillende richtingen gekeken wordt, vallen er in de interviews onmiddellijk grote 

verschillen op in remediëring. Zowel het monitoraat geschiedenis als het monitoraat Sociale 

Wetenschappen begeleidt de studenten intensief op gebied van schrijfvaardigheid. Elke schrijftaak 

wordt behandeld samen met schrijfvaardigheid in het algemeen. Bij de andere richtingen zijn er in het 

eerste jaar nog geen echte schrijfopdrachten. Bij biologie zijn de meeste initiatieven afgeschaft omdat er 

te weinig interesse was. Zij werken nu eerder rond mindmaps en het onderscheiden van hoofd- en 

bijzaken. In de richting fysica geeft de docent aan dat de studenten eigenlijk weinig begeleiding krijgen, 

maar zij hebben dan ook als enige schrijfopdracht een poster samenstellen voor een posterpresentatie. 

Deze observaties weerspiegelen duidelijk het belang van de vaardigheid schrijven in de verschillende 

richtingen: de begeleiding neemt toe naarmate de hoeveelheid schrijftaken toeneemt. Ook de 

studenten tonen dat aan. De tabel in bijlage II geeft de schrijfoefeningen van de afzonderlijke richtingen 

weer. Geschiedenis en Sociale Wetenschappen hebben opmerkelijk meer en grotere schrijfoefeningen 

dan de andere drie richtingen. Daarom is na de interviews beslist om te focussen op de richtingen 

geschiedenis en de faculteit Sociale Wetenschappen en worden de verdere fases van het project, de 

begeleiding en het uitstippelen van talige leerlijnen, enkel in die groepen uitgetest. Hoewel er in beide 
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richtingen intensief begeleid werd, kunnen uit de focusgesprekken toch enkele vragen gesteld worden 

bij de effectiviteit ervan voor studenten. Daarvoor is echter verder onderzoek nodig. 

Uit de enquêtes bleek dat studenten individuele feedback boven feedback van de medestudenten, 

instructiefiches, schrijflessen of het bespreken van voorbeelden stelden. Ook de studenten van Sociale 

Wetenschappen beaamden dat. Zij kregen via het monitoraat individuele feedback op de voorlopige 

versies van hun taken. Zoals hierboven al aangehaald, vormden de schrijftaken bij hen ook een leerlijn, 

waarbij de taken opbouwden naar het schrijven van een paper. Als er naar de noden van de studenten 

werd gepeild, zowel in de enquêtes als in de focusgesprekken, kwamen er enkele dingen duidelijk naar 

voor. Zo vindt de student het het nuttigst om oefeningen te maken op structureren en op het 

samenbrengen van verschillende bronnen in één tekst. Daarnaast zouden ze in kleinere groepjes willen 

werken met concreet en liefst eigen materiaal. Op die laatste manier wordt het transferprobleem zoals 

bij elementgerichte oefeningen maken, vermeden. Studenten die een bijvoorbeeld tien zinnen van 

passief naar actief moet omzetten, weten nog steeds niet hoeveel actieve en passieve zinnen ze nu net 

in hun werkstuk kunnen verwerken om aan een wetenschappelijke, onpersoonlijke stijl te voldoen. Van 

den Branden (2010, 219) stelt naar Hajer en Meestringa (2009) dat door de interactie bij studenten het 

zelfstandig probleemoplossen gestimuleerd wordt.  Berckmoes en Rombouts (2009a, 42) stellen ook dat 

taalbegeleiding maar effectief kan zijn als de student de aangeleerde en ingeoefende taalvaardigheid 

daarna in zijn studiegebied herkent en praktisch kan toepassen. Sterckx en Vanhoren (2010) vermelden 

eveneens dat taalondersteuning studenten pas motiveert als het hen iets oplevert. De tweedejaars 

zouden oefeningen op neutraal, onpersoonlijk en objectief taalgebruik willen. Een laatste opmerking die 

de studenten maakten was dat ze praktijklessen met concrete oefeningen, of toegepast op eigen 

materiaal (cf. supra), verkiezen boven theoretische lessen of elementgerichte oefeningen. Het 

transferprobleem wordt echter niet alleen opgelost door het aanleren van strategieën, de student heeft 

ook nood aan het inoefenen van die technieken en strategieën (Berckmoes en Rombouts 2009a, 43). 

Dat laatste geven ook de studenten in de focusgesprekken aan.  
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4. Conclusie 
Om te concluderen kunnen we stellen dat de behoefteanalyse toont dat de meningen van studenten en 

docenten elkaar goed aanvullen. De bronnen vullen elkaar aan in die mate dat docenten een goed 

algemeen beeld hebben van de vaardigheden van de studenten, maar minder goed kunnen aangeven 

waar de studenten nu exact nood aan hebben. Zo konden docenten bijvoorbeeld weinig uitspraken 

doen over de concrete output van hoorcolleges, waar studenten dat wel konden. Ook uitspraken over 

de redenen waarom het noteren bij studenten is afgenomen, konden niet hard gemaakt worden zonder 

de antwoorden van de studenten. Over de knelpunten waren de bronnen het dan weer duidelijk eens: 

zo blijken bij schrijven structureren en stijl het moeilijkst te zijn. Dat is moeilijk te detecteren, corrigeren 

en remediëren. Spelling en woordgebruik zijn de minder belangrijke werkpunten. Woordgebruik leren 

de studenten vooral door gebruik, op gebied van spelling moet bij de student vooral op de juiste 

attitude gewezen worden.  

Ook de verschillende methoden gaven eenzelfde beeld van de knelpunten. De grootste verschillen 

bevonden zich tussen de enquête en de andere methoden. Vaak werden de sociaal wenselijke 

antwoorden gegeven die dan weggewerkt werden aan de hand van de andere methodes. Daarbij bleken 

de focusgesprekken en de interviews bijzonder handig. Zij konden namelijk vanuit meer individuele 

perspectieven de stellingen uit de enquête nuanceren en preciseren. Zoals reeds eerder vermeld, 

toonden de enquêtes wel aan dat de meeste studenten een idee hadden hoe ze een schrijftaak moesten 

aanvatten, maar dat dan in de werkelijkheid toch niet deden, omdat ze te laat begonnen, de opdracht 

niet verstaan hadden of niet goed wisten hoe ze de taak precies moesten aanpakken. De 

schrijfvaardigheidsproblemen kunnen dus ook aan attitude en onzekerheid gelinkt worden.  

De knelpunten die steeds naar voren kwamen waren enerzijds structuur, samenhang en opbouw van 

teksten en anderzijds stijl en register. Stijl en register kreeg een groot aantal studenten na het eerste 

jaar wel onder de knie, vooral door veel schrijven en lezen, maar structuur en opbouw bleef moeilijk. 

Zinsbouw en woordbouw bleken ook nog redelijk vaak voor te komen in de schrijftaken van de 

studenten, maar werden eigenlijk niet vaak aangehaald als knelpunt door docenten en studenten. 

Spelling en woordenschat werd duidelijk beschouwd als minder belangrijk. Spelling omdat beide partijen 

ervan uitgaan dat dit al verworven zou moeten zijn en woordenschat omdat studenten dat leren door 

gebruik, ze moeten er vertrouwd mee worden. In het hoorcollege werden geen onoverkomelijke 

moeilijkheden genoemd, buiten dat de lesmethode wel om aanpassing en discipline vraagt. 

De meningen over begeleiding waren ook redelijk uniform bij de verschillende focusgroepen. Studenten 

geven de voorkeur aan geïntegreerde begeleiding, dus opgenomen in bijvoorbeeld een 

monitoraatsessie. Ze werken graag met concrete voorbeelden of nog liever met eigen materiaal, omdat 

ze de transfer van oefeningen naar de werkelijke taaltaken moeilijk vinden. Daarnaast helpt ook 

individuele feedback bij het aanleren van abstractere talige elementen zoals stijl en register. De 

onderwerpen waar de studenten graag oefeningen op willen zijn structureren en vooral informatie uit 

verschillende bronnen samenbrengen in een tekst. De studenten vinden het bijzonder moeilijk om te 

beslissen wat ze nu net uit een bron selecteren en waarom en hoe het dan verwerken in hun tekst. Een 

laatste, maar niet onbelangrijk punt dat werd aangehaald door de studenten, is dat de taalbegeleiding 
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een opbouw naar zelfstandigheid voorop zou moeten stellen. De studenten oordeelden eerder negatief 

over enkel zelfstandige oefenpakketten. Ook de docenten merkten op dat studenten nood hebben aan 

een persoon die hen begeleidt, aangezien anders de drempel te hoog zou zijn en/of motivatie te laag. 

Daarnaast waren ze ook niet te vinden voor taallessen. Die lespakketten zijn te zeer gericht op een 

elementniveau, wat de transfer bemoeilijkt, en werken volgens de studenten niet naar zelfstandigheid 

toe. Ook oefeningen op spelling en grammatica vonden de studenten niet nodig. De docenten beamen 

dat door te zeggen dat er van een student die aan de universiteit komt studeren, verwacht wordt dat hij 

kan spellen.   
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Bijlage I: interviews docenten - vragenlijst 
PERSONALIA 

Aan welke faculteit geeft u les?   

Welke opleidingsonderdelen/vakken geeft u? 

Wat is uw werkervaring in het hoger onderwijs? 

In welke taal moeten de studenten de taaltaken maken?  

 

ALGEMEEN 

Heeft u al gemerkt dat de taalvaardigheid van de studenten soms niet voldoende is? 

Worden opdrachten in de lessen/monitoraten begeleid op gebied van taal (niet enkel inhoud) en op welke manier? 

 

LUISTEREN 

1. Denkt u dat studenten zich vaak voorbereiden op een hoorcollege door bv. de syllabus eens door te nemen? 

2. Denkt u dat studenten onbekende woorden opschrijven en/of aanduiden om later op te zoeken of onduidelijke 

passages aanduiden/noteren om later op te zoeken. 

3. Denkt u dat studenten in notities de hoofd- en bijzaken van elkaar kunnen onderscheiden en het betoog 

gestructureerd kunnen weergeven. 

4. Kunt u enkele voorbeelden geven van een situatie waarin studenten moeilijkheden hadden met het luisteren in 

een academische context (hoorcollege)? 

5. Gebruikt u ondersteunend beeldmateriaal bij de lessen? 

 

SCHRIJVEN 

1.  Welke schrijfopdrachten komen er voor in uw vak?  

2. In het algemeen: op welk vlak hebben studenten vaak problemen bij een schrijfopdracht? 

3. Vindt u dat studenten het juiste register kiezen in e-mails? 

4. Kunnen studenten de vakterminologie en academische woordenschat goed gebruiken? 

4.a. Hebben studenten nog problemen met het precies, helder en objectief formuleren van abstracte taal? 

4.B. Ondervindt u dat studenten vaak problemen hebben met spelling en grammatica? 

5. Verwijzen de studenten correct naar bronnen en kunnen ze goed met bronnen omgaan (kwaliteit inschatten, 

opzoeken, ed.)? 

6. Vertrekken studenten volgens u van een schema voor ze beginnen schrijven? 

7. Gebruiken ze genoeg structuurwoorden in hun teksten? 

8. Denken studenten genoeg na over het formuleren van een onderzoeksvraag? 

9. Denken studenten genoeg na over het volgen van een methode? 

10. Kunnen studenten elementen uit verschillende onderdelen van de cursus met elkaar verbinden tot een 

coherente tekst. (vb. op een examenvraag) 

 

ALGEMEEN 

1. Denkt u dat het positief zou zijn dat studenten begeleiding krijgen op gebied van academische taalvaardigheid? 

2. Waarop zouden die oefeningen best focussen? 

3. Welke vorm zouden oefeningen op taalvaardigheid (schrijven en luisteren) best aannemen? 

Opmerkingen? 

  

Samenhang en opbouw 

Woordgebruik en woordenschat 

Wetenschappelijke stijl en formeel register 

Spelling & grammatica 
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Bijlage II: overzicht schrijfoefeningen eerste Bachelor 

 

Richting Schrijfopdracht(en) # blz. 

Sociale Wetenschappen: 

 

Communicatiewetenschappen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 10 wetenschappelijke bronnen zoeken en een correcte 

referentie hierbij noteren 

- Van twee artikels de inleiding schematisch weergeven  

-  2 volledige artikels samenvatten  

-  6 artikels samenvatten + de link tussen de teksten 

omschrijven  

- Schrijf zelf een literatuuroverzicht  

- vooral Schriftelijke examens 

 

 

 

1 à 2 blz. 

 

2 blz. 

2 blz. 

≤ 3 blz. 

 

6 blz. 

 

 

 

Politieke en Sociale 

Wetenschappen: 

 

- Schrijfopdracht 1: Literatuurlijst opstellen 

- Schrijfopdracht 2 (groepswerk): bronnen traceren 

- Schrijfopdracht 3: samenvatting van 2 artikels 

- Schrijfopdracht 4: probleemstelling &  onderzoeksvragen 

- Wetenschappelijke tekst  rond thema 

- kort essay 

- vooral Schriftelijke examens 

 

1 blz. 

1-3 blz. 

2 blz. 

2 blz. 

± 7 blz. 

25 regels 

examen 

Geschiedenis 

 

 

 

 

- Schrijfopdracht zoekstrategieën:  recensie websites 

- Schrijfopdracht zoekstrategieën:  recensie biografieën 

- Historische oefening 

- Vooral mondelinge examens 

4 blz. 

4 blz. 

≤20 blz. 

examen 

Economie - Schrijfopdracht beleidsinformatica 

 

10 blz. 

 

Biologie - Schriftelijke examens 

 

 examen 

 

Fysica - Posterpresentatie 

 

poster 
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Bijlage III: de foutencategorieën van de opdrachtenanalyse 
id_type_fout  hoofdtype  subtype  

8 grammatica woord werkwoordelijke eindgroep 

9 grammatica woord incorrect lidwoord 

10 grammatica woord enk.- mv. 

11 grammatica woord werkwoordstijden 

12 grammatica woord passief/actief 

13 grammatica woord congruentie 

14 grammatica woord vervoeging 

41 grammatica woord verbuiging 

44 grammatica woord nominalisering 

46 grammatica woord negatie 

31 interpunctie overbodig 

32 interpunctie ontbrekend 

33 interpunctie fout gebruik 

34 interpunctie dubbele spatie 

2 spelling diakritisch teken 

3 spelling omissie 

4 spelling additie 

5 spelling hoofdletter 

6 spelling cijfers niet voluit 

40 spelling afkortingen 

45 spelling verkeerde letter 

42 stijl & register spreektaal 

28 stijl en register te vaag 

29 stijl en register archaïsch 

30 stijl en register persoonlijk taalgebruik 

20 tekstopbouw redundantie 

22 tekstopbouw onlogische alineaopbouw 

23 tekstopbouw verwijs- en signaalwoorden 

24 tekstopbouw voegwoorden 

37 tekstopbouw te veel/weinig alinea's 

25 woordenschat incorrecte betekenis 

26 woordenschat collocatie 

27 woordenschat incorrect idioom 

38 woordenschat woordkeuze (beperkte academische woordenschat) 

15 grammatica zin ontbrekende elementen 

16 grammatica zin onlogische volgorde 

17 grammatica zin onlogische zin 

18 grammatica zin te kort 

19 grammatica zin te lang 
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Bijlage IV: gegevens opdrachtenanalyse 
 

totaal aantal type % 

 
161 23 11,84695 

 
94 20 6,916851 

 
92 42 6,769684 

 
75 30 5,518764 

 
68 33 5,003679 

 
59 24 4,341428 

 
56 32 4,120677 

 
54 34 3,97351 

 
53 28 3,899926 

 
42 16 3,090508 

 
40 17 2,943341 

 
38 15 2,796174 

 
36 25 2,649007 

 
34 29 2,50184 

 
33 31 2,428256 

 
31 27 2,281089 

 
30 38 2,207506 

 
27 26 1,986755 

 
27 41 1,986755 

 
27 5 1,986755 

 
25 10 1,839588 

 
24 19 1,766004 

 
23 3 1,692421 

 
23 18 1,692421 

 
23 13 1,692421 

 
19 22 1,398087 

 
19 14 1,398087 

 
17 6 1,25092 

 
16 12 1,177336 

 
16 11 1,177336 

 
14 9 1,030169 

 
14 45 1,030169 

 
13 40 0,956586 

 
9 44 0,662252 

 
8 4 0,588668 

 
8 8 0,588668 

 
7 37 0,515085 

 
3 46 0,220751 

 
1 2 0,073584 

 
1359 
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 slecht aantal type % goed aantal type % 

 

128 23 9,234376 

 

33 23 2,380952 

 

86 42 6,204347 

 

18 33 1,298701 

 

77 20 5,555055 

 

17 20 1,226551 

 

69 30 4,977906 

 

12 28 0,865801 

 

52 34 3,751465 

 

12 31 0,865801 

 

50 33 3,607178 

 

10 41 0,721501 

 

50 24 3,607178 

 

9 26 0,649351 

 

49 32 3,535035 

 

9 19 0,649351 

 

41 28 2,957886 

 

9 24 0,649351 

 

39 16 2,813599 

 

8 38 0,577201 

 

35 17 2,525025 

 

7 32 0,505051 

 

33 15 2,380738 

 

6 42 0,4329 

 

31 25 2,236451 

 

6 13 0,4329 

 

30 29 2,164307 

 

6 30 0,4329 

 

28 27 2,02002 

 

5 15 0,36075 

 

27 5 1,947876 

 

5 17 0,36075 

 

23 10 1,659302 

 

5 25 0,36075 

 

22 38 1,587158 

 

4 12 0,2886 

 

21 31 1,515015 

 

4 29 0,2886 

 

20 18 1,442871 

 

4 37 0,2886 

 

20 3 1,442871 

 

3 16 0,21645 

 

18 26 1,298584 

 

3 18 0,21645 

 

17 41 1,226441 

 

3 3 0,21645 

 

17 22 1,226441 

 

3 27 0,21645 

 

17 14 1,226441 

 

2 9 0,1443 

 

17 13 1,226441 

 

2 14 0,1443 

 

16 6 1,154297 

 

2 10 0,1443 

 

16 11 1,154297 

 

2 22 0,1443 

 

15 19 1,082153 

 

2 4 0,1443 

 

13 40 0,937866 

 

2 34 0,1443 

 

13 45 0,937866 

 

1 2 0,07215 

 

12 9 0,865723 

 

1 6 0,07215 

 

12 12 0,865723 

 

1 44 0,07215 

 

8 44 0,577149 

 

1 45 0,07215 

 

8 8 0,577149 

 

217 

  

 

6 4 0,432861 

 

 

3 46 0,216431 

 

 

3 37 0,216431 

 

 

1142 
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Bijlage V: de focusgesprekken - vragenlijst 
 

Personalia 

Aan welke faculteit ben je student? 

Welke studierichting volgde je in het laatste jaar van je secundair onderwijs? 

Volgde je al een andere opleiding in het hoger onderwijs? Indien ja, welke? 

Wat is je moedertaal? 

Wat is de moedertaal van je vader en moeder? 

Welke taal spreek je meestal thuis?  

Welke taal spreek je met je vrienden? 

 

Algemeen 

Heb je soms moeilijkheden met de taal aan de universiteit? 

Schat je jezelf goed in bij het maken van taken (notities, schrijfopdrachten, examens,…)? 

Worden taken op gebied van taal goed begeleid vinden jullie? 

 

Luisteren 

Vind/vond je een hoorcollege moeilijk om te volgen? Waarom? 

Zit je de ganse les te noteren of luister je vaak zonder iets op te schrijven? 

Bereid je een hoorcollege wel eens voor? 

Schrijf je onbekende woorden op (om later op te zoeken? 

Kan je structuur brengen in je notities tijdens het schrijven? 

Waar let je op tijdens het schrijven? 

Wordt er PowerPoint gebruikt in de lessen en wat vind je daarvan? 

 

Schrijven 

Welke schrijfopdrachten moeten jullie maken (in de brede zin van het woord)? 

Wat vind je moeilijk? 

 - Samenhang en opbouw 

 - Woordgebruik en woordenschat 

 - Stijl en register 

 - Spelling & grammatica 

De docenten gaven structuur aan als belangrijkste knelpunt bij studenten, is dat zo volgens jullie? 

Vertrek je van een schema wanneer je een tekst/examenantwoord schrijft, of schrijf je vaak de eerste versie van je tekst op? 

Lees je je tekst vaak na? 

Let je op structuurwoorden/signaalwoorden? 

Denk je vaak over grammatica/spelling? 

Gebruik je de spellingschecker of andere hulpmiddelen? 

Gebruik je de academische woordenschat? 

Wat denk je dat wetenschappelijke stijl inhoudt? 

Vind je het moeilijk om een e-mail naar de professoren te sturen? Waarom wel/niet?  

 

Begeleiding 

Zou je het erg vinden moest er nog extra begeleiding komen op gebied van taal? 

Stel dat die er komen, waar zouden ze best op focussen? 

Stel dat die er komen, welke vorm zouden die best aannemen? 
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Bijlage VI: de focusgesprekken – een overzicht 
 

1e BA SW 2e BA SW 1e BA GES 2e BA GES 

Algemeen 
- schrijfopdrachten zijn 
goed opgebouwd  pos. 
Voor aanpassing 
 

Algemeen 
- grote aanpassing na het 
middelbaar 

Algemeen 
- aanpassing niet echt 
problematisch- nu = te 
weinig opbouw naar 
zelfstandigheid  breuk SO = 
groot 
 

Algemeen 
- SO heeft al wat 
voorbereid 
- monitoraat helpt bij de 
brug 
- toch blijft het zoeken in 
sem1 

- opdrachten mogen 
duidelijker  terminologie! 
 
 
- feedback is niet altijd 
even duidelijk 
 

- terminologie wordt als 
gekend verondersteld, 
terwijl dat niet zo is 
 
 
- zichzelf inschatten is 
moeilijk, feedback helpt 

- opdrachten vaak vaag en/of 
onduidelijk 
 
 
- feedback op de eerste 
versie is wel handig 
 

/ 
 
 
 
- feedback heeft geholpen 
om zichzelf beter te 
kunnen inschatten 

- veel moest zelf uitgezocht 
worden 
 
 
 
 
- gerichte oefeningen zijn 
handiger dan theoretische 
uitleg 
 

- begeleiding was goed 
(indiv. En sessies) 
 
- begeleiding is te 
vormgericht 
 

- begeleiding is niet gericht 
genoeg 
 
- sessies waren teveel ‘les’ 
niet taakgericht genoeg 
 
- lessen vaak niet taakgericht, 
wel theoretisch 
 

- Begeleiding soms niet 
gericht op taken 

Hoorcollege 
- aandacht hangt af van de 
prof 
 
 
- taalgebruik kan wel eens 
moeilijk zijn, maar dat helpt 
voor het aanwerven van 
het register 
 
- over het algemeen wordt 
er rekening gehouden met 
het niveau van de 
studenten 
 
- 2 studenten namen 
amper notities, maar 
volgden in het boek 
 
- notities werden genomen 
om beter op te letten 
 
- Er werd niet echt 
voorbereid op een 
hoorcollege 
 

Hoorcollege 
- Structureren en de 
moeilijkheid daarvan zijn 
profafhankelijk 
 
- niet echt moeilijk om te 
volgen 
 
 
 
 
 
 
 
- Het meeste stond al in de 
cursus/ppt 
 
- doel notities: opletten + 
verwerken tijdens de les 
 
- hoorcolleges worden niet 
voorbereid 
 
- in het begin probeer je 
alles op te schrijven 
 

Hoorcollege 
- aandacht tijdens 
hoorcollege // prof 
 
 
 
 
 
 
- proffen passen zich aan aan 
het niveau van de studenten 
 
 
- notities nemen = verdeeld 
 
 
- notities worden gebruikt 
om te studeren 
 
 
 
 
- notities nemen = zoveel 
mogelijk opschrijven 
 
- ppt is handig voor de 

Hoorcollege 
- verschil in 
vaardigheidsvakken en 
theorievakken 
 
- niet echt moeite om te 
volgen 
 
 
 
 
 
 
 
- als er een goede 
cursus/ppt is dan is 
bijschrijven genoeg 
 
- studeermateriaal 
 
 
 
 
 
- manier = individueel, 
meestal schematisch, mr 
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- de vorm van notities 
varieert 
 
 
- ppt kan handig zijn voor 
structuur 
 
- ppt kan averechts werken 
doordat de prof aan z’n ppt 
blijft plakken 

- zonder ppt: geen zicht op 
structuur 
 
- gevaar ppt: je gaat minder 
goed opletten 
 
- moeilijke termen die in de 
cursus voorkwamen, 
werden opgezocht 
 
- als de slides niet op toledo 
komen, worden ze 
overgeschreven 
 

structuur mits die goed in 
elkaar steekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- niemand wijst je terecht als 
je niet oplet = zelfstandigheid 
 
- notities vullen de ppt aan 
 

ieder ontwikkelt zijn/haar 
systeem 
Idem: bordlessen ook 
interessant, mr zonder 
schema, moeilijk 
 
 

Schrijven 
- schrijfopdrachten = 
opbouwend 
 
 
- samenhang en opbouw = 
moeilijk  
- stijl en register op de 
tweede plaats 
 
 
 
 
- schema enkel bij 
examenvragen 
 
 
 
- teksten worden 
nagelezen, mr op 
spelling/grammatica 
 
 
- voornemen = de papers 
door iemand anders, mr 
ook op 
spelling/grammatica 
 
- synoniemenfunctie van 
Word af en toe 
 
- woordenboek voor 
vertalingen 
 
- academische woorden =  
moeilijk eigen te maken 
(over de jaren) 
 
- e-mail naar prof  wel 

Schrijven 
 
 
 
- in het begin: stijl en 
register, later: opbouw en 
samenhang 
 
 
 
 
- een schema maken = 
vooral op examenvragen 
 
 
- nalezen gebeurt bijna 
altijd 
 
 
 
- hulpmiddelen: 
spellingcheck, en af en toe 
synoniementool of 
woordenboek 
 
 
 
 
 
 
- Woordenschat leer je 
door de jaren 
 
 
- e-mail: geachte of beste? 
 
 
 
- extra begeleiding: meer 

Schrijven 
- er is weinig commentaar 
rond opbouw in hun papers 
 
- stijl en register vonden de 
studenten moeilijk. Bij 
opbouw en samenhang = ze 
dachten dat dat goed zat, 
terwijl dat miss niet zo was 
 
 
- schema’s = vooral bij 
‘grotere’ structuren op 
alineaniveau vooral ‘in het 
hoofd’ 
 
- nalezen gebeurt, maar dan 
op spellings/grammaticale 
fouten en redundantie 
 
- ze schakelen ook vaak 
familieleden en/of vrienden 
in voor dezelfde fouten 
 
 
 
 
 
 
- academische woorden = 
archaïsch of academisch? 
 
- een standaard voor e-mails 
= handig 
 
 
 
- begeleiding is ok, maar 
zelfstandigheid moet het 

Schrijven 
 
 
 
- opbouw en samenhang: 2 
(linken in je hoofd op 
papier zetten) 
Geen ‘magische formule’ 
- stijl en register: 1 
(objectiviteit) 
 
 
- de studenten stellen een 
schema op van de tekst tot 
alinea of paragraafniveau 
 
- nalezen = moeilijk zelf te 
doen, vaker door anderen 
laten nalezen 
 
 
- familieleden 
 
 
 
- synoniemennet, 
schrijftool ILT, online 
woordenboek 
 
 
 
 
 
 
- e-mail: aanspreking 
moeilijk  mythische 
afstand 
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vragen/nadenken over 
aanspreking  
verschillende meningen 
 
- extra begeleiding kan 
geen kwaad 
 
 
 
 
- focus: essayvorm, IMS, 
alinea’s en bronnen 
opzoeken/plagiaat 
 
- werken met eigen 
materiaal, veel zelf 
schrijven 
 
- vrijblijvende initiatieven 
trekken niet veel volk 
 
 
- website met oefeningen 
werkt wel omdat de 
studenten dat systeem al 
gewoon zijn 

volbloed academische 
artikels 
 
 
 
- neutraal, onpersoonlijk en 
objectief schrijven = 
belangrijker 
 
- sessies in kleinere 
groepjes met concrete 
voorbeelden 
 
- website zelfstandig = 
enkel gemotiveerden. wat 
wel miss werkt =  
geïntegreerd in een 
monitoraatsessie 
- beste = individuele 
feedback 
 
 
 
- ervaring = zelf veel lezen 
en schrijven 
 
- spelling/grammatica = af 
en toe foutjes 

doel zijn 
- begeleiding = aangepast 
aan de student (> 
niveauverschillen) 
 
 
 
 
-beste = eigen materiaal in 
kleine groepjes ( 
transferprobleem) 
 
- website = niet voldoende, 
enkel de gemotiveerden 
zullen die bezoeken 
 
 
 
 
 
 
 

- begeleiding ok, mr moet 
mogelijk zijn 
 
 
 
- focus geschiedkundige 
bewijsvoering 
 
- eigen papers bekijken 
- kleine groepjes (20 man) 
 
- zelfstandig pakket = 
minder gênant, maar veel 
studenten zullen hun tijd 
daar niet aan opofferen 
 
 
 
 
- ervaring = zelf zoeken en 
ondervinden 
 
- spellingsfoueten = enkel 
bij het met de hand 
schrijven  veel moeite  

 

 

 


