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Is Wislawa Szymborska een auteur? 
Is Peter Chaffer een auteur?



Wislawa Szymborska
• “één van de meest 

gelezen én gelauwerde 
dichters van deze tijd” 

• Nobelprijs literatuur 
1996

Is Wislawa Szymborska een auteur? 
Is Peter Chaffer een auteur?

Peter Chaffer liep de Manchester Marathon in 3u 11m 35s

Brysbaert, Mandera, & Keuleers (2013)



Geslacht, thuistaal (Nederlands, of niet), 
onderwijsvorm (algemeen secundair onderwijs, 
of niet), en wiskunde (aantal uur in secundair 
onderwijs) hebben significante invloed op 
academisch succes (GPA)”
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De taal die thuis wordt gesproken  
is de belangrijkste verklarende variabele  
voor schoolsucces van kinderen met een 
migratieachtergrond
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De taal die thuis wordt gesproken  
is de belangrijkste verklarende variabele  
voor schoolsucces van kinderen met een 
migratieachtergrond

Socio-economische achtergrond  
is de sterkst verklarende variabele voor schoolsucces

Van Avermaet, P. (2017). Meertaligheid in onderwijs. Probleem of troef? Opgehaald van 
www.flw.ugent.be/sync/activiteiten/1914/a/studieavond-2017-programma.docx 

http://www.flw.ugent.be/sync/activiteiten/1914/a/studieavond-2017-programma.docx


In my view, what is potentially more threatening to the field 
than a split between quantitative and qualitative subfields is 
the proportion of nonempirical theories.  
If an academic discipline is characterized by too many 
nonempirical ideas and too few empirical ideas, it runs the 
risk of losing credit in the scientific community at large (and 
in society).” 
Jan H. Hulstijn (2013)

“

Hulstijn, J. (2013). Is the second language acquisition discipline disintegrating? Language 
Teaching, 46(4), 511-517.



Vanbuel, M., Boderé, A., & Van den Branden, K. (2017). Helpen talenbeleid en taalscreening 
taalgrenzen verleggen? Een reviewstudie naar effectieve taalstimuleringsmaatregelen. Gent: 
Steunpunt Onderwijsonderzoek. 
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Naar een complexe, superdiverse en meertalige 
samenleving: ontwikkelingen in de 21ste eeuw 

• Migratie 
• Digitalisering 
• Van een kennissamenleving  

naar een lerende samenleving  
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positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. Opgehaald van 
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De rol en positie van taal en het Nederlands 
in de 21ste eeuw 

Vanhooren, S., Pereira, C., & Bolhuis, M. (2017). Iedereen taalcompetent! Visie op de rol, de 
positie en de inhoud van het onderwijs Nederlands in de 21ste eeuw. Opgehaald van 
Opgehaald van http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/Iedereen_taalcompetent.pdf 

• Taal als bindmiddel  
• Taal als instrument voor deelname 

aan de 21ste-eeuwse samenleving  
• Het Nederlands als instrument voor 

deelname aan de Nederlandse en 
Vlaamse samenleving  

• Het Nederlands en andere talen 

http://taalunieversum.org/sites/tuv/files/downloads/Iedereen_taalcompetent.pdf


Woumans, E., Surmont, J.,Struys, E., Duyck, W. (2016). The longitudinal effect of bilingual immersion 
schooling on cognitive control and intelligence. Bilingualism makes you smarter. Opgehaald van http://
users.ugent.be/~wduyck/articles/WoumansSurmontStruysDuyckInPress.pdf 

The mental exercise and processes that are associated with 
becoming bilingual may have positive, long-term effects on 
general cognitive abilities, even outside the linguistic domain. 

“
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There are many potentially effective writing practices 
that have never been scientifically tested”

“

Graham, S. & Harris, K. (2016). A path to better writing. Evidence-based practices in the classroom. 
The Reading Teacher, 69(4), 359-365.
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Platform NT2020 
• professionaliseringstraject  
• alle NT2-onderwijsverstrekkers uit Vlaanderen 
• KULeuven, UGent, & UAntwerpen
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b.v. leesdidactiek van L1 bij OKAN?

b.v. interactie tussen lezen en schrijven 
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b.v. interactie tussen lezen en schrijven 

nood aan eenvoudige testen!
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nood aan professionalisering:  
formeel én informeel
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Voorbeeld
Project Extra kansen voor laaggeletterde adolescenten 
UAntwerpen (2018)

• uitvoeren van een literatuurstudie naar evidence-informed 
taalverwervingsstrategieën die bij laaggeletterde adolescenten 
ingezet kunnen worden 

• schrijven van praktijkgids en artikel voor het vakdidactisch 
tijdschrift ‘Les’ 

• ontwikkelen van een professionaliseringssessie voor leerkrachten

• stuurgroep: garandeert de academische waarde van de 
samenvatting van de strategieën 

• klankbordgroep: garandeert de link met het onderwijsveld, en 
geeft de nodige toegang tot de praktijkvoorbeelden om de 
conclusies uit de literatuurstudie te illustreren
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