
Aanbod taaladvies 
en taalondersteuning 
door Studentenzaken 
Waarin kan Studentenzaken jou en je studenten 
adviseren en ondersteunen in taal? In deze flyer vind je 
een overzicht van ons aanbod. Neem vooral contact op 
met ons via taalbeleid@hva.nl voor meer informatie. 
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Aanbod taaladvies 
en -ondersteuning 
Taal speelt een belangrijke rol in elke studie. Als de 
output van je studenten tegenvalt, moet er aan de input 
gewerkt worden. Je studenten kunnen zelf hiermee aan 
de slag, eventueel met hulp van Studentenzaken. 
Ook jij en je team kunnen, met minimale middelen, je 
studenten al een heel eind op weg helpen. Dat hoef je 
niet alleen te doen. Ons professionaliseringsaanbod, 
voor teams en individuen, is gericht op: curriculum, 
check (toetsing en materiaal) en college (de lessen zelf). 

Curriculum 

Bijeenkomsten & coaching 

Werksessie talige producten in het curriculum ca. 2 uur 

• Als de huidige nakijklast erg groot is en/of als een nieuw curriculum 
wordt ontwikkeld, is het goed om eens kritisch te kijken naar de talige 
producten in het curriculum; zijn er bijvoorbeeld niet te veel of juist te 
weinig schrijfopdrachten en sluiten de opdrachten goed aan bij de 
doelen? 

• Voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van het curriculum, 
maar ook voor de curriculumcommissie. 

Check (toetsing & materiaal) 

Bijeenkomsten & coaching 

Werksessie handleidingen (her)schrijven ca. 1,5 uur 

• Als nieuwe handleidingen geschreven moeten worden en/of de huidige 
handleidingen moeten worden herzien. 

• Voor iedereen die verantwoordelijk is voor een of meerdere vakken. 



Werksessie toetsen en/of opdrachten (her)schrijven ca. 1,5 uur 

• Als nieuwe toetsen en/of opdrachten geschreven moeten worden 
en/of de huidige moeten worden herzien. 

• Voor iedereen die verantwoordelijk is voor een of meerdere toetsen 
en/of opdrachten. 

Werksessie feedback geven op taal in opdrachten ca. 1,5 uur 

Onder andere met praktische tips over het digitale taalbeoordelingsformulier 
met standaard feedbackzinnen en audio- en videofeedback 

• Als je feedback gaat geven op talige producten. 
• Voor iedereen die de schrijf- of spreekopdrachten moet beoordelen en/of 

er feedback op moet geven. 
Kalibreersessie taal beoordelen in opdrachten ca. 1,5 uur 

Als vervolg op de werksessie feedback geven of als losse sessie 

• Als je met je team feedback gaat geven op talige producten. 
• Voor iedereen die de schrijf- of spreekopdrachten moet beoordelen en/of 

er feedback op moet geven. 

Downloads ter ondersteuning 

• Checklist ‘Handleidingen en opdrachtomschrijvingen’: een checklist 
om je handleiding of opdrachtomschrijving na te lopen. 

• Checklist ‘Hoe moeilijk is de tekst’: een checklist om te ontdekken of de 
tekst die je een student laat schrijven, op het juiste taalniveau is. 

• Checklist ‘Taal in toetsen’: een korte checklist voor de taal in toetsvragen 
en opdrachtomschrijvingen. 

College 

Bijeenkomsten & coaching 

Introductiebijeenkomst (digi)taal- en denkdidactiek ca. 2 uur 

• Als je als team aandacht wilt gaan besteden aan taal en de rol die taal 
speelt in je lessen. 

• Voor alle docenten die bewust willen worden van de taal- en 
denkvaardigheid van hun studenten. 

Werksessie (digi)taalontwikkelend onderwijs ca. 1,5 uur 

Een vervolg op de introductiebijeenkomst (digi)taal- en denkdidactiek, op basis 
van de 99 tips voor taalontwikkelend onderwijs 

• Als je aan de slag wilt om je huidige lessen taalontwikkelender te maken. 

https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/studentenzaken/taalbeleid/voor-medewerkers_checklist-handleiding-en-opdrachtbeschrijvingen.pdf
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/studentenzaken/taalbeleid/voor-medewerkers_checklist-hoe-moeilijk-is-de-tekst.pdf
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/studentenzaken/taalbeleid/voor-medewerkers_checklist-taal-in-toetsen.pdf


 

• Voor alle docenten (in teamverband of individueel). 
Workshop integreer de MOOC ‘Beter schrijven in het hoger onderwijs’ 
in je lesprogramma ca. 1 uur 

• Als er een schrijfopdracht in het lesprogramma zit en/of als je studenten 

gedeeltelijk zelfstandig aan hun schrijfvaardigheid wilt laten werken. 
• Voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van 

het lesprogramma. 

Downloads ter ondersteuning 

• ‘Competentieprofiel taalontwikkelende docent’: via dit profiel kun je 

analyseren in hoeverre jij als docent en de lessen die je geeft, 
taalontwikkelend zijn. 

• ‘10 x eer’: 30 tips om ook online de academische taal van studenten 

te helpen ontwikkelen. 
• ’99 tips voor taalontwikkelend lesgeven’: deze praktische tips kunnen 

meestal snel worden ingezet tijdens het lesgeven. 
• ‘Effective teaching in English’: een checklist voor wanneer je in het 

Engels instructie moet geven. 

Wil je meer weten? 

Neem dan contact op met ons. 

Wil je taalondersteuning voor je 
studenten? 
Verwijs ze door naar ons aanbod. 
Dit is te vinden in het online 
magazine voor studenten: 
magazines.hva.nl/taalondersteuning 

www.hva.nl/taal-studentenzaken 
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https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/studentenzaken/taalbeleid/competentieprofiel-taalontwikkelende-docent.pdf
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/studentenzaken/taalbeleid/voor-medewerkers_10-eren_30-tips.pdf
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/studentenzaken/taalbeleid/voor-medewerkers_99-tips-voor-taalontwikkelend-lesgeven.pdf
https://www.hva.nl/binaries/content/assets/serviceplein-a-z-lemmas/studentenzaken/taalbeleid/voor-medewerkers_effective-teaching-emi.pdf
http://magazines.hva.nl/taalondersteuning
https://www.hva.nl/taal-studentenzaken



