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Westen, W. van der & E. Alladin (2014). “Taalontwikkelend leren: de lerende stu-
dent”. In: A. Mottart & S. Vanhooren (red.). Achtentwintigste conferentie Het
Schoolvak Nederlands. Gent: Academia Press, p. 93-98.

Noten

1 Deze bijdrage is een sterk ingekorte versie. Deze biedt, samen met de uitgebreide
én het bijbehorende gesprekskader, kader en richting voor de belangrijkste keuzes
voor een heldere en gedeelde visie op taalbeleid.

2 De naam in de titel is ontleend aan een Britse bluesrockband en is ook gebruikt
voor een lezing, uitgesproken tijdens een Vlaams/Nederlands/Zuid-Afrikaans uit-
wisselingsproject (HoWest, Odisee, HvA, Cape Peninsula University of
Technology, Universiteit van Wes-Kaapland): “Ten years after. Conceptual princi-
ples of a language-in-education policy in Higher Education” (van der Westen
2018).

3 Waar ik de term taalbeleid gebruik kan ook talenbeleid gelezen worden. Ik geef zelf
de voorkeur aan de term taalbeleid omdat dat beter aansluit bij het concept ‘volle-
dig meertalig taalrepertoire’. Talenbeleid heeft, voor mij althans, een relatie met
meervoudige eentaligheid.
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(Academische) taalvaardigheidsontwikkeling: een proces
van lange adem

1. Inleiding

Aan de hand van een langdurige studie waarin de schrijfvaardigheid van een tweede-
taalleerder in het hoger onderwijs – eerst aan een lerarenopleiding, daarna aan de uni-
versiteit – in detail werd gevolgd, laat ik zien hoe hobbelig en grillig de voortgang
eigenlijk is alvorens een academisch schrijfvaardigheidsniveau kan worden bereikt.
Vanuit een dynamisch perspectief is inzicht verkregen in het taalkundige ontwikke-
lingsproces van zijn academisch schrijven.

Conferentie 33_Opmaak 1  4/11/19  13:15  Pagina 111



112

33ste HSN-Conferentie

De inzichten in deze studie over de ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid
zullen waarschijnlijk ook van toepassing zijn op Nederlands of Engels als eerste taal en
geven aanleiding om de consequenties ervan voor het hoger onderwijs te bespreken. 

2. Het onderzoek naar (academische) schrijfvaardigheidsontwikkeling

Traditiegetrouw kijken we naar leerresultaten door afzonderlijke resultaten te onder-
zoeken. Een nieuwe en toekomstgerichte benadering is om het daadwerkelijke ontwik-
kelingsproces onder de loep te nemen. Stel je een gevorderde, 17-jarige student Engels
(als tweede taal) voor die net het voortgezet onderwijs in Nederland heeft afgerond en
docent Engels wil worden. Eerst voltooit hij een lerarenopleiding en later, op 30-jari-
ge leeftijd, behaalt hij een universitaire mastergraad in Nederland. Aan het eind van
het voortgezet onderwijs is hij al vrij vergevorderd in de Engelse taal (naar schatting
heeft hij dan een laag B2-niveau) en als hij zijn masterscriptie heeft afgerond, kan hij
een Engelstalige wetenschappelijke onderzoekspaper schrijven in het juiste academi-
sche register (en beheerst hij naar schatting een C2-niveau). In de loop van dertien jaar
(met een onderbreking van vijf jaar) schrijft hij veel teksten. Hiervan zijn er 49 gese-
lecteerd om in detail te worden bestudeerd. De analyses van deze teksten maken dui-
delijk dat zijn (academische) schrijfvaardigheidsontwikkeling een lang, complex en
dynamisch proces vertoont, waarbij verschillende subcomponenten van de taal zich in
wisselwerking met elkaar ontwikkelen. Tijdens de lerarenopleiding ontwikkelt zijn
taalvaardigheid zich substantieel anders dan tijdens zijn universitaire opleiding, waar
een meer academisch register wordt verwacht. Naarmate de taal zich ontwikkelt, ont-
staan er langere ‘noun phrases’ (nominaliseringen of naamwoordzinnen) en verschijnen
er meer academische woorden, zoals blijkt uit een langere gemiddelde woordlengte.
Het taalsysteem wordt nauwkeuriger naarmate het verwervingsproces van de taal vor-
dert. Op een bepaald moment is dat zelfs vrij abrupt, maar dat neemt niet weg dat aan
het eind van de studieloopbaan de teksten nog steeds enige fouten bevatten.

3. Besluit

Deze studie geeft inzicht in het lange, complexe proces van (academische) taalvaardig-
heidsontwikkeling en de uitkomsten ervan zijn waarschijnlijk ook van toepassing voor
Nederlands als eerste taal. En mogelijk ook voor Nederlands als tweede taal. Het
onderzoek laat duidelijk zien dat er sprongen voorwaarts worden gemaakt en dat er in
een vroeg stadium een sterke wisselwerking tussen subsystemen kan ontstaan. Tot slot:
er is grote vooruitgang geboekt toen de lees- en schrijftaken complexer werden. 
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4. Vraag om te bespreken tijdens de bijeenkomst

Tijdens mijn sessie op de HSN-conferentie licht ik eerst het onderzoek en de uitkom-
sten toe. Vervolgens relateren we de inzichten uit dit onderzoek, in samenspraak, aan
de eigen hoger onderwijspraktijk: welke conclusies kunnen we trekken over het pro-
ces van gevorderde (academische) taalvaardigheidsontwikkeling? En wat leren we hier-
uit voor taalbeleid, taalonderwijs en taalondersteunende of taalbegeleidende activitei-
ten in het hoger onderwijs?

Referenties

Penris, W. & M. Verspoor (2017). ‘Academic writing development: a complex,
dynamic process’. In: S. Pfenniger & J. Navracsics (eds.). Future Research Directions
for Applied Linguistics. Bristol/Tonawanda, NY/North York/Ontario: Multilingual
Matters Ltd, p. 215-242.

Verspoor, M., W. Lowie, H. Chan & L. Vahtrick (2017). “Linguistic complexity in
second language development: variability and variation at advanced stages”. In:
Recherches en didactique des langues et des culture. Les cahiers de l’Acedle, 14 (1), p.
1-27.
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Hoe implementeer ik een leerlijn ‘schriftelijke taalvaardig-
heid’ in het hoger onderwijs?

1. Aanleiding

Studenten van de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) van
Hogeschool Inholland Rotterdam beschikken bij aanvang van de opleiding met
betrekking tot schriftelijke taalvaardigheid Nederlands niet altijd over het gewenste
startniveau. Ook met het schrijven van het onderzoeks- en adviesrapport (scriptie)
hebben zij moeite. Op dit moment ontbreekt het in het programma van de opleiding
MEM aan een gericht en uitgewerkt taalvaardigheidsprogramma. Bij veel opleidingen
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