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Leerlingen over talenstudies
“Een talenstudie? Wat ga je leren dan? Grammatica en vocabulaire?” Salva, 18

“Als ik een taal echt goed wil leren, dan doe ik later nog wel een keer een cursus” 
Meryem, 18

“Ik vind Frans wel heel leuk, maar ik ben niet goed genoeg om het te gaan studeren” 
Romee, 17

“Een taal studeren lijkt me eenzijdig” Diede, 16

“Om een taal goed te leren, hoef je die niet te gaan studeren, ik ga gewoon een 
seizoen druiven plukken in Zuid-Frankrijk”. Sietse, 18 

“Als je een taal hebt gestudeerd kun je geen goed betaalde baan krijgen” Jelmer, 17

“Ik heb het gevoel dat je alleen maar docent kunt worden met een talenstudie” Ella, 16

(bron: Florentine Krijnen, Teacher in Residence Radboud Universiteit)



• Leerlingen willen hun opties openhouden
• Het taal- en cultuurdomein heeft een imagoprobleem
• Studiekiezers hebben een beperkt zicht op de inhoud van 

talenopleidingen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt
• Het taalonderwijs in het vo motiveert leerlingen onvoldoende 

om voor vervolgopleidingen op dit terrein
• De opleidingen sluiten niet goed aan op de wensen en 

interesses van studiekiezers

Onderschrijft u deze probleemanalyse?

Probleemanalyse (Talen Centraal, 2019)



• Vernieuwing universitaire opleidingen
• Schooltaalonderwijs inhoudelijk verrijken (kennisinhoud, 

uitdaging, onderzoeksvaardigheden)
• Verbeteren aansluiting vo-wo (vaksteunpunten)
• Imago van en kennis over talenstudies verbeteren via een 

landelijke studiekeuzecampagne

Oplossingsrichtingen



• Voor decanen: www.talenstudievoorjou.nl

• Voor docenten: www.taalwijs.nu en 
www.platformtalen.nl/taalportaal

• Voor leerlingen: www.pws-wereld.nl

Aanbod Talenplatform

http://www.talenstudievoorjou.nl/
http://www.taalwijs.nu/
http://www.platformtalen.nl/taalportaal
http://www.pws=wereld.nu/


www.talenstudievoorjou.nl en 
www.instagram.com/talenstudie

Boodschap: een talenstudie is uitdagend 
en biedt veel meer mogelijkheden dan je denkt

Testimonials van studenten en alumni
Informatie over talenstudies en de arbeidsmarkt 
Zoekmodule met informatie over alle universitaire talenopleidingen

Studiekeuzecampagne

http://www.talenstudievoorjou.nl/
https://www.instagram.com/talenstudie/


Studiekeuzecampagne

Touch Tell Sell
Doel Jongeren

inspireren
(aanspreken op 

interesses en
drijfveren)

Imago van talen-
studies verbeteren
door vooroordelen

weg te nemen

Informatie bieden
over alle relevante
talenopleidingen
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sociale media
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sociale media +
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Studiekeuzecampagne



Meedoen met de campagne?
• Verwijs leerlingen door naar

www.talenstudievoorjou.nl voor een
beter beeld van de talenstudies

• Maak docenten bewust van hun rol
als ambassadeur voor de taal- en 
cultuuropleidingen

• Gebruik onze folders, posters en 
voorlichtingsdia’s: download ze op 
talenstudievoorjou.nl/promotiemateriaal
of vraag gedrukte exemplaren aan via 
talenplatform@gmail.com

http://www.talenstudievoorjou.nl/
https://talenstudievoorjou.nl/promotiemateriaal/


• Discussieplatform over onderwijsvernieuwing
• Hoogwaardig lesmateriaal voor alle talen
• NRO-project Doeltaal Digitaal
• Nieuw: MVT-Nieuwsbrief voor docenten (met 

meesterschapsteam MVT)

Taalwijs.nu

https://taalwijs.nu/


https://us20.campaign-archive.com/?u=0343550de0bc02a4de1045cce&id=832478296b


• Overzicht van aanbod voor 
docenten en leerlingen

• Lesmateriaal, verdieping, 
competitie, nascholing, 
vakdidactiek, onderzoek, 
profielwerkstuk

Taalportaal

https://platformtalen.nl/taalportaal/


PWS-wereld.nl

• PWS-onderwerpen voor de moderne vreemde talen in 
relatie tot economie / politiek / film / muziek / 
geschiedenis / kunst / literatuur

• Toolkit voor het schrijven van een alfa-PWS

https://pws-wereld.nl/


https://pws-wereld.nl/toolkit/


Meer weten?

www.platformtalen.nl

http://www.platformtalen.nl/
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