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Professioneel taalgebruik in het economische beroepen-
veld. Behoefteanalyse voor (taal)curriculumontwerp in het
hoger economisch onderwijs

1. Doel en aanleiding van de studie

In deze presentatie ga ik in op de resultaten van mijn promotieonderzoek en op
de betekenis daarvan voor het hoger economisch onderwijs (heo). Met mijn
promotieonderzoek heb ik een bijdrage willen leveren aan de professionalise-
ring van het (taal)onderwijs in het hoger economisch onderwijs. Ik heb bear-
gumenteerd dat implementatie van de onderwijsbenadering ‘Taal voor
Specifieke Doeleinden’ (TSD) een bijdrage kan leveren aan het hoger economisch
onderwijs. TSD-onderwijs is per definitie beroepsgericht, omdat de taaleisen van het
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werkveld daarin verwerkt zijn. De implementatie van deze onderwijsvorm laat het
taalaanbod van het hbo beter aansluiten op het werkveld. 
Concreet was het doel van mijn promotieonderzoek om taalonderwijs te ontwikkelen
voor het hoger economisch onderwijs dat is gebaseerd op het professionele taalgebruik
zoals dat voorkomt in het economische beroepenveld. Om dat doel te bereiken, heb
ik dat taalgebruik geïdentificeerd met behulp van een etnografisch georiënteerde
behoefteanalyse. Ik heb twee uitgesproken economische beroepen geselecteerd: ‘de
organisatieadviseur’ en ‘de accountant’. De behoefteanalyse gaf inzicht in het professi-
onele taalgebruik van deze economische professionals en in hun objectieve taal- en
communicatiebehoeften. Het was de bedoeling om deze objectieve taal- en communi-
catiebehoeften te beschrijven op een detailniveau dat voldoende is om effectief TSD-
onderwijs in het hoger economisch onderwijs te ontwerpen. 

TSD-onderwijs wordt volgens Huhta e.a. (2013) ingericht op basis van leerbehoeften
(van studenten of professionals) die zich in een bepaalde opleiding of discipline (gaan)
bevinden en die gericht zijn op de ontwikkeling van het taalgebruik uit die discipline.
Objectieve behoeften zijn feitelijke behoeften die de leerder uiteindelijk moet uitdruk-
ken met taal (Brindley 1989). 

De aanleiding voor mijn studie was tweeledig. Ten eerste omdat er beleidsnota’s zijn
die aansturen op de concretisering van mondelinge, schriftelijke en adviesvaardighe-
den voor opleidingen in het hoger economisch onderwijs (heo-standaard). Ten twee-
de omdat docenten en professionals in de economische beroepspraktijk van mening
zijn dat zowel de academische als de professionele taalvaardigheid van hbo-studenten
onder de maat is. 

2. Theorie: Taal voor Specifieke Doeleinden en behoefteanalyse

In het onderzoek is gebruikgemaakt van theorieën die Taal voor Specifieke Doeleinden
en de behoefteanalyse uitleggen. Taal voor Specifieke Doeleinden verwijst naar de
beschrijving van talige varianten die voorkomen in beroepsomgevingen met als doel
om deze aan (toekomstige) professionals bij te brengen. Kenmerkend voor TSD-
onderwijs is dat de inhoud, het lesmateriaal, de didactiek en de toetsing zijn afgestemd
op een afgebakende leerdersgroep met specifieke taalbehoeften. TSD is dynamisch en
kent wereldwijd veel interpretaties, waarbij het zwaartepunt kan liggen op het onder-
zoek naar taal en taalvariatie of juist op pedagogiek en didactiek (Robinson 1991). 

De behoefteanalyse vormt de hoeksteen van TSD, omdat deze leidt tot gericht taalon-
derwijs dat correspondeert met de specifieke behoeften van de leerders en met het
beroep waarvoor wordt opgeleid (Dudley-Evans & St John 1998; Huhta e.a. 2013).
Het doel van mijn behoefteanalyse was niet alleen om professioneel taalgebruik te
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beschrijven, maar ook om, ten behoeve van authentiek taalonderwijs, te begrijpen
waarom dat taalgebruik zich in een bepaalde context op een bepaalde manier manifes-
teert. Om deze doelstelling te bereiken, werd in deze studie de holistische behoeftea-
nalyse gebruikt, omdat daarin de taal-contextrelatie centraal staat (Huhta e.a. 2013). 

3. Belangrijkste resultaten en conclusies

Het uitgangspunt van de holistische behoefteanalyse was om de aard en de doelen van
de taal- en communicatieactiviteiten (zoals die geproduceerd worden door de organi-
satieadviseurs en de accountants) te verduidelijken, via een verkenning van de context
waarin deze voorkomen (Swales 1998). Er zijn in het proefschrift overeenkomsten en
verschillen tussen de taal- en communicatieactiviteiten van de organisatieadviseurs en
de accountants aangetoond. Op basis van de overeenkomsten kan een breed stan-
daardcurriculum worden ontwikkeld met een talige basis voor alle opleidingen in het
hoger economisch onderwijs; op basis van de verschillen kan juist een smal talig cur-
riculum worden ontwikkeld dat aansluit op het specifieke beroep van ‘organisatiead-
viseur’ of ‘accountant’. 

De overeenkomsten tussen de organisatieadviseurs en de accountants leren het onder-
wijs dat het accent in een talige propedeuse voor studenten ‘Organisatieadvies’ en
‘Accountancy’ op taalregisterhantering in woord en geschrift moet liggen, dat gericht
is op het aanspreken van (hiërarchisch) sociale verhoudingen en de opbouw van klan-
trelaties. Daarbij is aandacht voor het ontwikkelen van een objectief-kritische grond-
houding van belang. Ook dient de focus te liggen op de structurering van (basis) aca-
demische teksten. Het is tevens van belang dat tijdens de lessen samen aan teksten
wordt gewerkt en dat er onderlinge tekstuele feedback wordt gegeven. Verder is het in
het talige basisjaar belangrijk dat de vijf taalvaardigheden geïntegreerd worden aange-
boden. Een onderscheid tussen bijvoorbeeld ‘schriftelijke taalvaardigheid’ en ‘monde-
linge taalvaardigheid’ is in het licht van voorbereidend arbeidsgerelateerd taalonderwijs
niet wenselijk, omdat de taalvaardigheden in het arbeidsveld altijd geïntegreerd voor-
komen. 

Mijn studie heeft laten zien dat de focus in het economische werkveld niet ligt op
‘spelling’, ‘grammatica’ en ‘het houden van klassieke presentaties’. Taalnormen voor
geschreven teksten hebben eerder betrekking op ‘structuur’ en ‘doelgroepsgerichtheid’.
Resultaten uit een veranderopdracht of een financiële controle worden in de praktijk
eerder gedeeld in interactieve gespreksvormen waarbij de betrokkenen direct een reac-
tie kunnen geven, en minder in klassieke presentaties waarbij het publiek slechts toe-
hoort. Voor het onderwijs is het van belang dat de focus gelegd wordt op pragmati-
sche taalnormen en op de ontwikkeling van interacties. De aandacht dient in de
onderwijsprogramma’s niet uit te gaan naar ‘spelling’, ‘grammatica’ of ‘klassieke pre-
sentaties’. 
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Het zou mooi zijn als de accenten in het talige, beroepsspecifieke curriculum voor
Organisatieadvies liggen op de intensivering van de klantrelaties in het kader van spe-
cialisatie en op langdurige betrokkenheid bij een veranderopdracht. Ook roldifferen-
tiaties en het effect daarvan op taal en communicatie verdienen aandacht. Daarnaast
is het nuttig dat de onderwijsfocus ligt op verschillende organisatietalen, op de bijbe-
horende taalregisters alsook op het bestaan van orale (informele) communicatiecultu-
ren met een sterke focus op gespreksvoering. 
Als het gaat om schrijven is belangrijk dat de nadruk ligt op schriftelijke beroepspro-
ducten in het licht van opdrachtaanvaarding, -afbakening, -monitoring en -evaluatie
en op het schrijven van e-mails en teksten op digitale communicatieplatformen. 

Het zou mooi zijn als de accenten in het talige, beroepsspecifieke curriculum voor
Accountancy liggen op ‘professionele waarden’ en op ‘een formele beroepscultuur’.
Daarbij is het voor Accountancy nuttig dat aandacht wordt besteed aan taalregister-
hantering in het licht van het integriteitsdebat en dat een focus ligt op transparante
communicatie met de klant (zo ook op het vertalen van vaktermen voor de klant). De
onderwijsfocus zou ook gerelateerd moeten zijn aan schriftelijke borging van de
gespreksinhoud en de (tussentijdse) financiële gegevens, aan schriftelijke beroepspro-
ducten die gelieerd zijn aan financiële controles en aan het schrijven van e-mails en
teksten op digitale communicatieplatformen. In tegenstelling tot Organisatieadvies is
het beroepskader voor Accountancy sterk normerend, wat een effect heeft op de taal
en communicatie van de accountants. Eerlijke communicatie met de klant is, in het
licht van de beroepsontwikkelingen, een belangrijk thema binnen Accountancy. Het
is belangrijk dat studenten Accountancy in het taalprogramma worden gewezen op de
sterke uitwerking van de professionele waarden op hun taal- en communicatieactivi-
teiten. Juist vanwege het formele werkkader, de bijbehorende (veelal externe) formele
communicatie en de informele (interne) communicatie, is het voor deze studenten van
belang dat zij leren omgaan met formele en informele taalregisters in relatie tot klan-
ten of collega’s.
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Mondelinge taal in colleges als mogelijk obstakel voor
studiesucces in het hbo

1. Inleiding

Al jaren werkt het Taalteam van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) aan het vergro-
ten van de taalvaardigheid van studenten. Enerzijds door begeleiding van docenten die
aan taalontwikkelend onderwijs werken, anderzijds door concrete ondersteuning van
studenten die taalvragen of taalproblemen hebben. In verreweg de meeste gevallen
richt deze ondersteuning zich op het vergroten van de lees- en schrijfvaardigheid van
studenten. Voor het verbeteren van de luistervaardigheid tijdens colleges is veel min-
der aandacht. Dat concludeerden ook Bonne & Vrijders (2015) en Bonne, Vrijders &
Casteleyn (2019) in eerdere publicaties. 
Hoorcolleges zijn echter nog steeds een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod
binnen de HvA. Studenten in hun propedeutische fase hebben meestal geen enkele
ervaring met het volgen van hoorcolleges. Bovendien verschilt de taal die gebruikt
wordt in het hoger onderwijs enigszins van de taal die in de vooropleidingen aan bod
komt (van Kalsbeek & Kuiken 2014). De academische taal uit het hoger onderwijs
kenmerkt zich onder meer door meer grammaticale complexiteit en ander woordge-
bruik (Kuiken & van Kalsbeek 2012). Als studenten de taal in de colleges onvoldoen-
de begrijpen, kan dat leiden tot het niet voldoende verwerven van de vakinhoud. Dat
is nadelig. Vooral studenten met een mbo-achtergrond, met een anderstalige achter-
grond of eerstegeneratiestudenten zijn minder succesvol in het hbo, en daarin kan taal-
vaardigheid een belangrijke factor zijn (Elffers 2018).

Het team Taalbeleid van de HvA heeft daarom, in samenwerking met het lectoraat
‘Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad’, een verkennend onderzoek uitge-
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