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CHECKLIST TAAL- EN STUDIEVAARDIGHEDEN 

Ik kan …
Kan ik Kan iets beter Kan ik nog wel leren Voorbeeld

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

1 zelfstandig werken

2 verantwoordelijkheid dragen voor mijn werk

3 kritisch naar mezelf kijken

4 mezelf motiveren

5 mijn tijd goed gebruiken

6 mijn eigen doelen stellen

STUDIEVAARDIGHEID

1 samen met studiegenoten studeren

2 studieteksten lezen

3 informatie zoeken voor een opdracht

4 aantekeningen maken en gebruiken

5 leren van hoorcolleges

6 leren van werkcolleges

7 samenwerken met medestudenten

TAALVAARDIGHEID

1 rapporten en verslagen schrijven

2 een betogende tekst schrijven

3 richten op doel en publiek

4 bondig en concreet schrijven

5 foutloos spellen

6 structuur aanbrengen in een tekst

7 mijn eigen teksten controleren

8 de tekst professioneel presenteren

Dit is een verkorte versie, de volledige checklist staat in Snelle start in het hbo (Van der Ende, 2017).

Afbeelding 1
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 ‘Waarom heeft niemand 
me dit eerder verteld?’, zo 
verzuchtte een eerste-

jaars hbo-student tijdens de keuze-
cursus studievaardigheid. Misschien 
was deze reactie niet helemaal 
terecht, maar voor veel studenten 
geldt dat zij bepaalde kennis en vaar-
digheden missen om van hun studie 
een succes te maken. 

‘Het is duidelijk dat taalvaardig-
heid invloed heeft op studieresul-
taten, studiesucces en uiteindelijk 
doorstroom naar het vervolgonder-
wijs’ (NRO Kennisrotonde, 2017).  In 
het onderzoek naar studiesucces  
Zoeken naar de weg omhoog (In ’t 
Veld, 2016) werd aan studenten de 
vraag gesteld of ze zich voldoende 
taalvaardig vonden voor een hbo-
studie. Van de studenten uit het vwo 
antwoordde 89% bevestigend, uit de 
havo 83% en uit het mbo 44%. 

Daarnaast heeft een groot aantal 
eerstejaars studenten weinig of 
geen kennis van studievaardigheid, 
simpelweg omdat zij dit niet eerder 

die te vergroten, aldus Klatter in het 
onderzoek Van rendement naar enga-
gement (2017). Studenten moeten 
zich bewust worden van hoe ze leren 
en hoe dit efficiënter en effectiever 
kan. Docenten kunnen hiervoor een 
checklist gebruiken waarop studen-
ten aangeven welke vaardigheden 
ze wel/niet/een beetje beheersen op 
het gebied van persoonlijke ontwik-
keling, taalvaardigheid en studie-
vaardigheid. Daarna kunnen ze in 
Snelle start actief op zoek naar welke 
leerstrategieën er bij hen passen. (zie 
afbeelding 1)

Ook een planning kunnen maken, 
heeft een positieve invloed op 
studiesucces. Docenten kunnen de 
studenten daarbij begeleiden. Om 
de kans van slagen te vergroten, 
brengen de studenten eerst hun 
leven in kaart. Hoeveel tijd heb je per 
week om te studeren? Als je weet 
dat een hbo-studie 40 uur per week 
inspanning vraagt, kan de student 
zelf een conclusie trekken. Daarna 
wordt de studietijd ingevuld met 
het invullen van  leerdoelen en de 
leerstof die wordt getoetst. Uiteraard 
is er aandacht voor de beloning als 
de planning wordt uitgevoerd. (zie 
afbeelding 2)

TAALVAARDIGHEID
Om taalvaardigheid een duidelijke 
plaats te geven in het onderwijs 
kunnen we een onderscheid maken 
in taalvaardigheid als studievaar-
digheid en als beroepsvaardigheid. 

TAAL EN STUDIEVAARDIGHEID 
VOOR STUDIESUCCES IN HET HBO

Eerst weten, dan doen
Bij de overstap van mbo naar hbo ondervinden studenten vaak 
problemen bij het studeren. Dit kan komen door onvoldoende 
taalvaardigheid en studievaardigheid. In Snelle start in het hbo (Van 
der Ende, 2017) worden zowel voor taal- als voor studievaardigheid 
kennis, strategieën, tests en checklists aangeboden die studenten 
individueel of groepsgewijs kunnen doorwerken. Als docenten 
door middel van taalontwikkelend lesgeven deze strategieën 
ondersteunen, dan wordt er een stevige basis gelegd voor 
studiesucces.  JENNY VAN DER ENDE 

nodig hadden. Een aantal van hen 
heeft op het mbo met relatief weinig 
inspanning het diploma behaald. 
Op het hbo beginnen ze vaak te laat 
met het maken van opdrachten en 
het leren voor toetsen en ervaren ze 
uiteindelijk dat het leren moeilijker 
is dan verwacht. Op het hbo wordt 
namelijk meer theoretische kennis 
aangeboden en het tempo van de 
studie ligt hoog. Daarnaast is er vaak 
geen aanwezigheidsplicht want de 
student is verantwoordelijk voor zijn 
eigen leerproces. De afrekening komt 
dan bij de tentamens. Na de eerste 
periode, en voor veel studenten na de 
eerste onvoldoende, stellen studen-
ten de vraag hoe ze beter en sneller 
kunnen leren. Dat is het moment 
om taal- en studievaardigheid aan te 
bieden.

STUDIEVAARDIGHEID
Studenten hebben een grotere 
kans op studiesucces als ze reflec-
teren op hun studievaardigheid en 
manieren aangeboden krijgen om 
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Onder taal als studievaardigheid 
vallen lees- en schrijfvaardigheid 
voor de studie, argumenteren, pre-
senteren, uitbreiding van de woor-
denschat, etc. 

Sommige van deze vaardigheden 
worden als bekend verondersteld, 
maar zijn dat niet. We gaan er vaak 
vanuit dat studenten bepaalde vaar-

PLANNING
Teken een weekschema met drie dagdelen per dag.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

ochtend

middag

avond

Hoe ziet je leven eruit?

Vul in:

• Wanneer je werkt.

• Wanneer je sport.

• Wanneer je andere verplichtingen hebt.

• Wanneer je met vrienden wil zijn.

• Wanneer je met vriendje/vriendinnetje wil zijn.

• Wanneer je met familie bent.

• Wanneer je op school bent.

• Wanneer je stageloopt.

• Wanneer je echt vrij wil zijn.

Hoeveel tijd heb je voor de studie?    ……   uur per week

Wanneer studeer je?

Vul in:

• Op welke dagen je het beste studeert.

• Op welk dagdeel je het beste studeert.

•  Wanneer je het beste kunt lezen en leren en wanneer je beter kunt schrijven, voorbereiden, 

onderzoeken, etc.

Wat studeer je?

Vul in :

• Wat zijn de leerdoelen voor dit blok?

• Welke kennis en vaardigheden komen deze week aan de orde?

• Wanneer kan je de verschillende activiteiten het best uitvoeren?

• Welke activiteiten kan je alvast voor het tentamen doen?

Dit is een verkorte versie van het schema. Het volledige schema kun je vinden in Snelle start 

in het hbo (Van der Ende, 2017)

tijdens de les aandacht aan besteden. 
Voor studenten met een andere taal-
achtergrond is er vaak ook het pro-
bleem met lidwoorden. We kunnen 
deze studenten ondersteunen door 
het aanbieden van NT2-grammatica, 
het gebruik van de de/het-app en 
als docent nieuwe begrippen altijd 
aanbieden en opschrijven met het 
lidwoord en aandacht besteden aan 
het juiste gebruik ervan.

DE DOCENT ALS LEERMEESTER
In de middeleeuwen wist men het al: 
de manier waarop leren tot resultaat 
zou leiden. Een jongen ging in dienst 
bij een meester en al doende werd 
het vak geleerd. Eeuwen later werd 
deze praktijk vertaald naar de theorie 
van het constructivisme. Men gaat 
uit van leren dat altijd betekenis-
vol is omdat het is verbonden aan 
een context. Het is het proces van 
(samen) actief leren dat aansluit bij 
wat je weet, vindt en wil. 

Als (vak)docent kun je als een 
middeleeuwse meester zaken voor-
doen en door hardop denken laten 
zien welke strategie je gebruikt. We 
noemen dit modeling. De student 
leert strategieën om kennis op te 
doen en weet hoe hij  opdrachten 
goed kan uitvoeren.

SCHRIJVEN EN LEZEN
Je kunt bijvoorbeeld laten zien hoe 
je een schrijfstuk opzet: je begint 
met vragen stellen bij de opdracht, 
het doel en het publiek, dan maak 
je samen een tekstschema en je 
bespreekt de inhoud. Als docent kun 
je voorbeelden van schrijfproducten 
of voorbeeldkaders aanbieden om 
zo bij de studenten te laten zien wat 
je verwacht. Ten slotte kun je met 
de studenten bespreken hoe je het 
eigen werk controleert en hoe je met 
behulp van een checklist het werk 
van een ander kunt bekijken.

Afbeelding 2

digheden beheersen maar we contro-
leren niet altijd of dat daadwerkelijk 
zo is. In het bijzonder geldt dit voor 
woordkennis. Tijdens de lessen blijkt 
dat studenten de betekenis niet 
kennen van veelgebruikte woorden 
als ‘kenmerk, context of effectief’. 
Door middel van taalontwikkelend 
lesgeven kunnen alle docenten hier 
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BIJ DE OVERSTAP 

VAN MBO NAAR 

HBO ONDERVINDEN 

STUDENTEN VAAK 

PROBLEMEN BIJ HET 

STUDEREN

Studenten struikelen soms bij  het 
lezen van studieteksten. Zij krijgen 
vaak de opdracht een tekst vooraf 
aan de les te lezen, zodat daar tijdens 
de les over gepraat kan worden. 
Sommige teksten zijn echter slecht 

toegankelijk en sluiten niet aan bij de 
student. Bekijk de tekst in het kader 
maar eens. We lachen hierom, maar 
dit is wat er gebeurt als er begrippen 
niet benoemd of uitgelegd worden. 
(zie afbeelding 3)

Bespreek daarom gezamenlijk de 
tekst vooraf zodat het kader er al is. 
Als oma gaat puzzelen dan legt ze 
ook eerst de kantjes om overzicht 
te krijgen, houd ik mijn studenten 
voor. Zij kunnen dan bijvoorbeeld de 
samenvatting zoeken in de tekst en 
die vooraf lezen in plaats van aan het 
eind. 

Ook hier kan een docent door 
middel van hardop denken, laten zien 
welke strategie hij gebruikt om een 
tekst te bestuderen. Je laat dan al 
pratend zien welke vragen je stelt als 
je aan een tekst begint. Je laat zien 
hoe je bepaalt wat het doel van de 
tekst is en hoe je hoofd- en bijzaken 
kunt onderscheiden. Je bespreekt 
alvast de begrippen en moeilijke 
woorden. Zo weet een student wat 
hij gaat lezen en wat belangrijk is. 
Door het gebruik van strategieën 
wordt lezen een actieve bezigheid.
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Lees de onderstaande tekst en vertel waar het over gaat.
De procedure is eigenlijk heel simpel. Eerst ga je stapels maken. 
Misschien is ook één stapel wel genoeg. Dat hangt ervan af hoeveel 
je hebt. Het is belangrijk niet te veel tegelijk te doen. Het gaat 
beter met wat minder in een keer. Op korte termijn lijkt dit niet 
zo belangrijk, maar o wee, als het mis gaat. In het begin vind je de 
hele procedure wellicht wat ingewikkeld. Maar al gauw wordt het 
gewoon een van die dingen die je moet doen. Er zal ook geen eind 
aan komen. 

Als je klaar bent, ga je weer stapels maken. Daarna leg je alles weg 
op de eigen plek. Je gaat de dingen weer gebruiken en daarna 
begint alles van voren af aan. 
(UVA, college onderwijskunde, 2016)   

Als je geen idee hebt waar de tekst over gaat, is het moeilijk om er 
iets over te zeggen of er vragen over te beantwoorden. O ja, de titel 
van het stuk is ‘De was’.

Afbeelding 3

IEMAND HEEFT HET VERTELD
Door het gebruik van leerstrategieën 
zowel voor taal als voor studievaar-
digheid kunnen studenten individu-
eel, samen of met begeleiding van 
een docent hun kennis en vaardighe-
den vergroten zodat de kans op stu-
diesucces in het hbo wordt vergroot. 
Studenten weten dan wat er van hen 
wordt verwacht en op welke manier 
ze dit resultaat kunnen bereiken. 
Wellicht hoeft dan niemand meer te 
verzuchten: ‘Waarom heeft niemand 
mij dit eerder verteld?’. 
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