
POSTERONTWERP: CARLA STIEKEMA (STUDENTENZAKEN) &

Discussiepunten

> Niet elke docent kan of wil rekening houden met 
   studenten met een (te) lage taalvaardigheid.

> Als een student de academische taal niet beheerst, 
   hoort hij niet op het hbo.

Enkele aanknopingspunten
> Docenten gaan er snel vanuit dat stof bekend is, omdat ze dat 
   verwachten vanuit de vooropleiding, of omdat het elders al 
   eens aan bod is geweest.
> Studenten denken dat docenten expres moeilijke woorden 
   gebruiken.
> Docenten gebruiken onbewust regelmatig beeldspraak die voor > Docenten gebruiken onbewust regelmatig beeldspraak die voor 
   studenten lastig te begrijpen is.
> Studenten benoemen dat ze regelmatig de keuze moeten 
   maken tussen ofwel aantekeningen maken of dingen opzoeken 
   ofwel het college blijven volgen. 
> Studenten vinden het vaak moeilijk vragen te stellen tijdens 
   colleges. 
> Lange colleges zijn moeilijk te volgen qua concentratie. > Lange colleges zijn moeilijk te volgen qua concentratie. 
> Visualisering helpt.
> Docenten benoemen soms dat ze een doel of verband impliciet 
   hebben gelaten en dan zien we bij studenten meer 
   begripsproblemen. 
> Studenten geven aan dat een goede voorbereiding helpt bij het 
   begrijpen van het college. Maar ook dat ze dat niet altijd doen. 

Van de 19 fragmenten die over vaktaal gaan, worden 3 fragmenten als 
moeilijk beschouwd en 16 als niet moeilijk. De moeilijke fragmenten worden 
slechter begrepen dan de niet moeilijke:

De geïnterviewde studenten kwamen uit een of meer van de volgende 
groepen: studenten met een migratieachtergrond (migratie), 
eerstegeneratiestudenten (EG) en mbo-doorstromers (mbo).
Uit onderzoek blijkt dat deze groepen een verhoogd risico 
hebben op uitval. Mondeling academisch taalaanbod zou 

hierin een obstakel kunnen zijn. 

 interviews met de docent 
en 3 studenten per opleiding
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Voor haar is het heel 
makkelijk, want zij doet dit elke 

dag en zij weet hier 
heel veel van, maar voor ons is 
dit allemaal nieuwe informatie.

docent

student

Echt waar? 
Dat is toch gewoon normaal 
Nederlands? Ik weet zeker dat 
mijn kinderen het kennen, 
omdat wij het thuis gebruiken. 

Ik stel heel veel vragen. 
Soms stoort dat anderen ook. 

student

student

Als je jezelf voorbereidt, 
is het simpel.

Ik mis wel eens een stuk van 
het college als ik de betekenis 
van een moeilijk woord 
aan het opzoeken ben.

student

student

Het gaat gewoon uit, effetjes.

Wat de docent vaak doet en 
wat makkelijk is om te begrijpen, 

is intonatie leggen.

docent

student

Ik heb geen idee 
wat ik hier bedoel. 
Wie dit begrijpt, is gek. 
Ik begrijp mezelf niet eens. 
Hoe moeten zij dit begrijpen?

- 7 colleges bij 7 faculteiten
- 19 propedeusestudenten
- 10 fragmenten per college

naar aanleiding van de interviews: 
- matching op begrip (schaal 0-3)
- analyse complexiteit op basis van inschatting student en docent (schaal 1-10)
- kwalitatieve analyse (in samenwerking met psycholinguïst Conny Boendermaker, 
   Windesheim Flevoland)

Welke factoren zijn van invloed op het al dan niet begrijpen (door studenten)
van het mondeling academisch taalaanbod in colleges (van docenten)?

Hoe kunnen docenten in hun mondelinge taalaanbod 
in colleges rekening houden met de taalvaardigheid van studenten?

In hoeverre hebben studenten moeite met het mondeling 
academisch taalaanbod van docenten in een college?

Bijna alle fragmenten worden onvoldoende begrepen (<2):

Docenten denken dat 40 procent van de fragmenten met een hoge 
informatiedichtheid NIET moeilijk is. Studenten denken dat 92 procent 
van deze fragmenten NIET moeilijk is:

aansluiten 
bij kennis 
en 

vaardigheden

wat 
studenten
zelf (niet) 
doen 

helder en
verstaanbaar

vormgeving 
van het 
college
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