
 
 

Werkgroep Onderzoek  

Het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs (hierna: het Platform) heeft als 

doel kennisdeling en kennisvorming over taalbeleid in het hoger onderwijs. Waar mogelijk, 

worden deze praktijken gebouwd op wetenschappelijke inzichten en vice versa zou 

wetenschappelijk onderzoek moeten bijdragen aan vraagstukken uit de onderwijspraktijk. 

Per 2020 stelt het Platform een Werkgroep Onderzoek in om de relatie tussen wetenschap 

en onderwijspraktijk op het gebied van taalbeleid in het hoger onderwijs te versterken. 

De Werkgroep Onderzoek heeft als doel het verbeteren van de uitwisseling tussen 

wetenschap en praktijk op het vlak van taalbeleid en taalvaardigheid van studenten uit het 

hoger onderwijs.  

• De werkgroep stimuleert het delen van wetenschappelijke inzichten: zij maakt 

onderzoek toegankelijk en praktisch toepasbaar voor het hoger onderwijs. 

• De werkgroep initieert vraagstukken en draagt hierin bij aan kennisvorming: zij geeft 

aan wat de onderzoeksbehoefte is vanuit de praktijk van het hoger onderwijs.  

Concreet gaat de Werkgroep Onderzoek in 2020:  

- Inventariseren waar de behoeften en lacunes liggen omtrent wetenschappelijk 

onderzoek naar taalbeleid in het hoger onderwijs. Thema's kunnen bijvoorbeeld zijn:  

o Institutionele organisatie van taalbeleid 

o Taalbeleid in een meertalige context 

o Professionalisering van docenten in taalontwikkelend lesgeven 

o Effectmeting van taalbeleidsinterventies 

o Didactiek van academische taalvaardigheden 

- Vaststellen van de inhoud en de vorm waarin wetenschappelijke inzichten vertaald 

kunnen worden naar de beroepspraktijk. 

o Inhoud die aansluit bij de vragen die leven in de onderwijspraktijk (o.a. onder 

taalbeleidscoördinatoren, docenten) 

o Vorm die past bij de onderwijspraktijk: praktisch toepasbaar, visueel 

o In samenwerking met de onderzoekers zelf 

 

Welke vragen heeft u met betrekking tot taalbeleid of taalonderwijs in de hogeschool of 

universiteit? Of werkt u aan onderzoek omtrent taal in het hoger onderwijs en wilt u graag uw 

inzichten delen met de onderwijspraktijk? Stuur uw vragen of ideeën in via het 

contactformulier. 

 

Wilt u meewerken aan het verbeteren van de uitwisseling tussen onderzoek en onderwijs, 

dan nodigen we u van harte uit om contact met ons op te nemen.  

 

De werkgroep bestaat momenteel uit vier leden: 

• Evelyne van der Neut, Hogeschool Rotterdam (namens het Platform)  

• Cindy Kuiper, Saxion Hogeschool 

• Wilma van der Westen, De Haagse Hogeschool  

• Frank van Splunder, Universiteit Antwerpen 


