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Hoger onderwijs en taal

a) Duid in het schema hieronder aan welke vaardigheden je het best beheerst in het
Nederlands.

spreken lezen luisteren schrijven
heel goed
goed
slecht
heel slecht

b) Heb je iets aangeduid wat je minder goed beheerst? Weet je hoe dat komt? Zal dat 
een probleem vormen bij hogere studies?

c) Inventariseer voor jezelf welke overeenkomsten en welke verschillen je consta-
teert of verwacht tussen de hogeschool / universiteit en de middelbare school.
Dat kunnen verschillen zijn in gedrag, normen en waarden, sociale omgang en-
zovoort. Vul de tabel in. (Naar: Alons, 2002, pp. 14-16)

Overeenkomsten Verschillen
1 .................................................................. 1 ..................................................................
2 .................................................................. 2 ..................................................................
3 .................................................................. 3 ..................................................................
4 .................................................................. 4 ..................................................................

d) Wat moet je volgens jou vooral kunnen / kennen als je hogere studies wilt doen?
Je moet

� alles wat gezegd / geschreven is volledig kunnen begrijpen.
� je stijl kunnen aanpassen aan het publiek en de situatie.
� moeilijke ideeën op een gemakkelijke manier kunnen formuleren.
� eenvoudige ideeën op een complexe manier kunnen formuleren.
� heel veel vaktaal kennen.
� schrijven zoals je spreekt.
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� spreken zoals je schrijft.
� alles even belangrijk vinden.
� geen fouten maken bij het spreken en schrijven.
� goed de grammatica van een taal beheersen.
� snel kunnen noteren zodat je alles kunt opschrijven wat de docent zegt.
� snel de kerngedachten uit een tekst kunnen halen.

Het is een misverstand om te denken dat je in het hoger onderwijs alle informatie in 
een syllabus meteen moet begrijpen of alle details moet noteren die een docent zegt. 
Het komt er veel meer op aan een goede strategie te vinden om de kerngedachten uit 
een tekst te halen en de kernideeën van een hoorcollege te noteren. Datzelfde principe 
moet je ook hanteren als je zelf teksten moet schrijven. Daarbij helpt het als je de 
grammatica en de spelling van een taal goed beheerst. Bovendien moet je je stijl vlot 
kunnen aanpassen aan het publiek en de situatie. Een strikt wetenschappelijke tekst zal 
er anders uitzien dan een populairwetenschappelijke tekst. In elk geval is een goede 
beheersing van vakjargon en algemene academische woordenschat noodzakelijk.


