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INHOUD

1. Verloedering of verrijking: that’s the

question!

2. Verloedering of verrijking: is that the

question?

3. Verloedering verrijken: that’s the spirit!
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VALS ALARM?
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“Everyone who has had much 

to do with the graduating 

classes of our best colleges 

has known men who could not 

write a letter describing their 

own commencements without 

making blunders which would 

disgrace a boy twelve years 

old.” (Adams Sherman Hill, journalist en professor 

retorica aan Harvard University, 1878)



VALS ALARM?
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“Hoe is het toch mogelijk, vraagt 

men zich af, dat onze jongens na 

hun middelbare scholen, […], zo 

ontoereikend hun eigen 

moedertaal beheerschen?” 
(Désiré Pissens en Juliaan Festraet, Taalgroei, 1924)



WIE ZAL HET ZEGGEN?
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Zie ook: http://www.pisa.ugent.be



WIE ZAL HET ZEGGEN?
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“Taal telt: taalscreening in het eerste jaar hoger 

onderwijs om studiesucces te bevorderen”, Tom 

Colpaert en An De Moor (Odisee), In: Taalbeleid en 

taalondersteuning: wat werkt, 2018



WIE ZAL HET ZEGGEN?
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A comprehensive investigation of 

student-produced writing artifacts 

dating back to 1917 by Andrea and 

Karen Lunsford also revealed that the 

number of errors in student writing 

have been largely consistent over 

time. (“Mistakes Are a Fact of Life: A National Comparative 

Study”, Andrea A. Lunsford en Karen J. Lunsford, In: College 

Composition and Communication, juni 2008).



WIE ZAL HET ZEGGEN?
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Op 5.000 woorden uit Vlaamse 

chatberichten van tieners tussen 

twaalf en twintig bleek dat:

• ongeveer 60 procent correct was 

gespeld.

• slechts 10 procent ondubbelzinnig 

fout was. 

• de overige 30 procent afwijkend

gespelde woorden de spelregels 

bewust en weloverwogen 

doorbraken om de authenticiteit 

van een gesprek weer te geven. 

(Een taalgeografische analyse van Vlaamse 

(sub)standaardiseringsprocessen tegen de 

achtergrond van de internationale chatcultuur, 

Benny De Decker, Universiteit Antwerpen, 2014)
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‘T IS GOED IN ‘T EIGEN HERT TE KIJKEN
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“De jeugd is de klankkast van 

de maatschappij, maar de 

volwassenen bespelen de 

snaren. Hoe de jeugd is en 

welke normen ze zal volgen of 

bevechten, wordt bepaald door 

de volwassenen. Dat is nu zo, 

en dat is altijd zo geweest.”
(“Wat we de jeugd verwijten, zijn we zelf”, Alain Van Hiel, 

professor sociale psychologie UGent, Knack, 9/3/2018)



‘T IS GOED IN ‘T EIGEN HERT TE KIJKEN
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“Declaring students defective is kind of a 

dead end. Faculty members frequently 

ignore the real challenges to teaching 

writing and the impact of poor instruction 

that many students receive.”
(Why they’ can’t write, John Warner, 2018)
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KNELPUNTEN TAALVAARDIGHEID

22

Grafiek uit onderzoek van het Huis van het Nederlands 

Brussel, VUB Erasmushogeschool, 2006-2007



BREDE DEFINITIE TAALVAARDIGHEID
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Academisch taalgebruik is:

Correcte taal

(spelling, grammatica, taalzorg)

Maar ook:

- academisch formuleren

- helder structureren

- goed argumenteren
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3. THAT’S THE SPIRIT!
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TIJD VOOR EEN TALENBELEID!
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CURRICULAIRE ONDERSTEUNING

̶ studenten beter ondersteunen tijdens de lessen:

̶ via training Begeleiden van schrijfopdrachten voor 

docenten

̶ via workshop Taalontwikkelend lesgeven voor 

docenten

̶ via taalleerlijnen

̶ …
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EXTRACURRICULAIRE ONDERSTEUNING

Taaladvies

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies



EXTRACURRICULAIRE ONDERSTEUNING

Taalonthaal
academisch schrijfcentrum UGent,

initiatief van DOWA-talenbeleid

lokaal 100.052 (vlak bij cafetaria)

e taalonthaal@ugent.be

t 09 264 38 22

w www.taalonthaal.ugent.be

Elke maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdagmiddag
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mailto:taalonthaal@ugent.be
http://www.taalonthaal.ugent.be/


EXTRACURRICULAIRE ONDERSTEUNING

Alice

https://alice.ugent.be/



EXTRACURRICULAIRE ONDERSTEUNING 
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https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/schrijfhulp.htm

Schrijfhulp

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/schrijfhulp.htm
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