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Voorwoord 

De 15de conferentie van de Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) is 
ongetwijfeld de meest merkwaardige in de rijke VIOT-traditie geworden. Door de COVID-19-
epidemie werd ze eerst een jaartje uitgesteld, en vervolgens gereduceerd tot een halve dag 
online. Helaas. 

Deze bundel presenteert de rijke diversiteit aan taalbeheersingsonderzoek dat in Gent aan 
bod had moeten komen. Zo krijgen toekomstige generaties alsnog een beeld van wat de 
deelnemers aan VIOT2021/2022 bezighield. 

Veel leesplezier! 

Het organiserend comité 

Catherine Bouko, Sofie Decock, Tom De Moor, Thijs Gillioen, Seppe Goddaert, Geert Jacobs, 
Marie Jacobs, Chloé Lybaert, Mathias Seghers, Stef Slembrouck, Astrid Vandendaele, Sofie 
Verkest 
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Redelijk en redeloos twitteren: argumentatie en 
zelfpromotie door politici 

De Cock, Barbara (Université Catholique de Louvain) 

van Laar, Jan Albert (Rijksuniversiteit Groningen) 

Keynote speakers 

 

Politici gebruiken Twitter veelal voor zelfpromotie. Door een analyse van Twitterproducties 

door politici uit verschillende Europese landen, bespreken we hoe zelfpromotie 

argumentatief het verschil kan maken in de communicatie – vaak via journalisten – met 

burgers, en onder welke voorwaarden zelfpromotie een redelijk (ethisch) argument uitdrukt, 

dan wel een (ethische) drogreden vormt. Eerst laten we zien hoe de Twitter-omgeving 

bepaalde affordances biedt en andere ontbeert voor politici met een boodschap. Vervolgens 

gaan we na welke argumentatieve doelen zelfpromotie kan dienen. Ten slotte behandelen 

we de vraag onder welke omstandigheden zelfpromotie kan beschouwd worden als 

argumentatief deugdelijk. 
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1 + 1 = 3? 
Cognitieve en tekstgerichte tradities opgeteld 

Leijten, Mariëlle (Universiteit Antwerpen) 

Pander Maat, Henk (Universiteit Utrecht) 

Keynote speakers 

 

In de cognitieve traditie van schrijfonderzoek staat het totstandkomen van de tekst centraal, 

en in de tekstgerichte traditie de uiteindelijke tekst. In deze presentatie combineren we de 

cognitieve en tekstgerichte aanpak, in de hoop dat zij elkaar kunnen versterken. 

We passen de twee benaderingen toe op een onderzoeksproject naar brongebruik van 

gevorderde schrijvers. De schrijfprocessen werden geregistreerd met het 

toetsregistratieprogramma Inputlog. De kwaliteit van de teksten werd holistisch beoordeeld 

via paarsgewijze vergelijkingen. Daarnaast werden ze automatisch op lexicale en syntactische 

kenmerken geanalyseerd via T-scan, en handmatig geannoteerd op opbouwkenmerken. 

Zowel toetsregistratie via Inputlog als tekstanalyse via T-scan worden afzonderlijk al vaker 

gebruikt in schrijfonderzoek. In deze presentatie integreren we beide benaderingen en gaan 

we dieper in op de belangrijkste aandachtspunten voor proces- en productanalyse. We 

bespreken de (meer)waarde van de complementaire cognitieve en tekstgerichte benadering. 

Ten slotte delen we enkele tips & tricks om de proces- en productanalyse zo betrouwbaar 

mogelijk aan te pakken. 
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Did you get it en wil je het ook? 
Meertaligheid in instructieve en persuasieve communicatie 

voor een jonge doelgroep 

Hilberink-Schulpen, Béryl (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Zenner, Eline (KU Leuven) 

Keynote speakers 

 

Taal is een hulpmiddel, taal is identiteit (House 2003, Geeraerts 2003, Silverstein 2003). Deze 
(schijnbare) tweespalt tussen de praktische en indexicale waarde van (meer)talige keuzes in 
professionele communicatie kreeg al uitgebreid aandacht van taalbeheersers (Hornikx et al. 
2013, Kelly-Holmes 2006, van Meurs 2010, Zenner et al. 2013). Opvallend gering daarbij is 
onderzoek met jonge ontvangers, terwijl net zij gelden als “hoofdrolspelers van globalisering” 
(Berns 2007: 43, De Vogelaer & Katerbow 2017). 

Deze lezing wil via twee studies de spanning belichten tussen de (meer)talige keuzes van de 
professionele zender en het begrip en de evaluatie van de resulterende boodschap bij de 
jonge ontvanger. Studie 1 zet in op instructieve communicatie, Studie 2 richt zich op 
persuasieve communicatie. Samen leveren de twee studies op drie niveaus inzichten op: 
methodologisch, theoretisch en toegepast. 
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Panel 1: Van perfectie naar fitness-for-purpose: Wanneer 
nemen eindgebruikers genoegen met suboptimale 

communicatie? 

Decock, Sofie (Universiteit Gent) 

Pluymaekers, Mark (Zuyd Hogeschool) 

Panelvoorzitters 

 

Deelnemers: Boone, Griet; Decock, Sofie; De Clerck, Bernard; Lybaert, Chloé; Oben, Bert; 

Pluymaekers, Mark; Prové, Valentijn; Ruytenbeek, Nicolas; Schoofs, Kim; Seghers, Mathias; 

Van Parys, Amaury 

Volgens Sanders (2004) heeft het vakgebied taalbeheersing twee belangrijke doelen: 
taalgebruik verklaren en tekstkwaliteit optimaliseren. Om het eerste doel te bereiken, wordt 
onderzoek gedaan naar kenmerken van teksten en gesprekken met behulp van 
tekstlinguïstiek en discoursanalyse. Daarnaast wordt met behulp van experimenten en 
gebruikersonderzoek in kaart gebracht welke effecten bepaalde ontwerpkeuzes hebben op 
de effectiviteit van en waardering voor teksten. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen 
vervolgens worden gebruikt om het ontwerp van teksten en andere communicatieproducten 
te optimaliseren, waarmee ook het tweede doel wordt bereikt. 

Gezien de focus op het optimaliseren van teksten, is het niet verwonderlijk dat in het 
gebruikersonderzoek vooral wordt ingezoomd op interventies die de kwaliteit van teksten 
kunnen verhogen, zoals foutloos en idiomatisch taalgebruik (Jansen 2010; Hendriks 2010), 
het gebruik van kwalitatief hoogwaardige argumenten (Hornikx 2014), het toevoegen van 
beleefdheidsstrategieën (Jansen & Janssen 2010), of het aanpassen van de discursieve 
structuur (Jansen & Janssen 2013). Tegelijkertijd weten we dat veel alledaagse communicatie 
(zowel in persoonlijke als professionele contexten) vanuit het perspectief van taalbeheersing 
nog steeds suboptimaal is (bijvoorbeeld omwille van taalfouten, onhandige stilistische keuzes 
of een onlogische structuur), en dat dit door eindgebruikers niet noodzakelijk als 
problematisch wordt ervaren, omdat de suboptimale boodschap nog steeds ‘fit-for-purpose’ 
is; hij stelt ontvangers in staat om datgene te leren wat ze moeten leren of om datgene te 
doen wat ze moeten doen (Reiss & Vermeer 1984; Segers & Van Egdom 2018). Studies hebben 
bijvoorbeeld uitgewezen dat moedertaalsprekers tolerantie aan de dag leggen tegenover 
taalfouten gemaakt door leerders in zakelijke contexten zolang het succesvol afhandelen van 
een transactie niet in het gedrang komt (Kankaanranta et al. 2018; Decock et al. 2020). Ook 
voor teksten die tot stand zijn gekomen via machinevertaling is aangetoond dat ze door 
eindgebruikers niet altijd positiever worden gewaardeerd naarmate ze uitgebreider gepost-
edit zijn (Van Egdom & Pluymaekers, 2019). 

In taalbeheersingsonderzoek is er relatief weinig aandacht voor de mate waarin 
eindgebruikers genoegen nemen met een suboptimale versie van een tekst of boodschap. 
Toch is juist het perspectief van de eindgebruiker cruciaal in het bepalen van de effectiviteit 
(en daarmee ook de kwaliteit) van een boodschap. Voortbouwend op het feit dat er contexten 
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bestaan waarin correct of idiomatisch taalgebruik misschien niet de meest geschikte 
graadmeter is voor tekstkwaliteit, stelt dit panel zich als doel om onderzoek samen te brengen 
uit verschillende deelgebieden van de taalbeheersing dat meer inzicht kan geven in het begrip 
fitness-for-purpose: wanneer is communicatie goed genoeg, ook wanneer er sprake is van 
imperfecties? En in hoeverre ondermijnt het fitness-for-purpose-principe het streven naar 
optimale taalbeheersing? 
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Panel 2: Meertaligheid, taalbeleid en het debat over de 
onderwijstaal in de landen van het taalgebied 

Doerga Misier-Patadien, Sita (I.O.L. Panamaribo) 

Mijts, Eric (University of Aruba) 

Oosterhof, Albert (KU Leuven) 

Vogl, Ulrike (Universiteit Gent) 

Panelvoorzitters 

 

Deelnemers: Goddaert, Seppe; Gulikers, Emmy; Loos, Janice; Mijts, Eric; Nijland, Lieke; 

Oosterhof, Albert; Patadien, Sita; Stroucken, Esther; ten Thije, Jan D.  

Al decennialang woedt het maatschappelijke debat over het taalbeleid in het hoger 

onderwijs, waarbij het Engels als internationale taal en taal van internationalisering een 

steeds dominantere plaats inneemt (KNAW 2017; Van Oostendorp 2017; Jensen e.a. 2019; 

Jansen 2019). Verlies van de academische status van het Nederlands zou ertoe leiden dat het 

‘als onkruid verpietert’ (De Groot e.a. 2018). Om het debat genuanceerd te voeren, is er 

behoefte aan (1) een analyse van het (veranderende) beleid, (2) data m.b.t. het taalgebruik 

in de (onderwijs)praktijk en (3) een grondige analyse van de (taal)ideologische basis van het 

debat. 

Bovendien is het nodig over de grens, naar andere delen van het taalgebied, te kijken en van 

elkaar te leren. De “verengelsing” leidt in postkoloniale landen zoals Aruba en Curaçao tot 

een transitie van onderwijs in de ene vreemde taal (Nederlands) naar een andere (Engels) (zie 

ook Mijts 2020). Ons panel focust ook op gevolgen van “verengelsing” van hoger onderwijs 

voor status en gebruik van de thuistalen en van de taal van de voormalige kolonisator. 

In 2019 werd rond die doelstelling een panel georganiseerd tijdens de CARAN-conferentie in 

Paramaribo. Wij willen nog meer ingaan op aspecten die relevant zijn vanuit 

taalbeheersingsperspectief, zoals: 

• Communicatiemodi in de praktijk van het hoger onderwijs in de verschillende landen. 

Blees, Mak & Ten Thije (2014: 174) beschrijven de “important drawbacks” van het 

toenemend gebruik van het Engels in het hoger onderwijs en stellen receptieve 

meertaligheid voor als alternatief. In hoeverre wordt receptieve meertaligheid met 

succes ingezet (zie ook Ten Thije & Zeevaert 2007; Arntz 2010; Ten Thije e.a. 2017)? 

• Keuze voor een onderwijstaal als manifestatie van culturele identiteit, wat 

bijvoorbeeld beschreven kan worden als onderdeel van de praktijken zoals 

aangenomen in het ui-diagram van Hofstede, Hofstede & Minkov (2010). 
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• Inventarisatie van opiniërende teksten, argumenten die gebruikt worden in 

verschillende landen en de kwaliteit van die argumentatie, in relatie tot juridische 

aspecten (Rijkers in voorbereiding). 

• Analyse van het politieke discours en mediadiscours in verschillende delen van het 

taalgebied (met focus op de taalideologische grondslag van het debat). 

• De relatie tussen enerzijds aspecten van de taalbeheersing met betrekking tot de 

onderwijstaal (bij docenten en studenten) en anderzijds onderwijskwaliteit, 

informatieoverdracht en leeropbrengsten. Dat kan ook juist gaan over de effecten van 

onderwijs in het Nederlands door docenten voor wie dat niet de moedertaal is. Hoe 

verhoudt zich de huidige situatie tot de resultaten in de baanbrekende studie van 

Vinke (1995)?  
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Panel 3: Expertise en kennis in medische en zorginteracties 

Declercq, Jana (Rijksuniversiteit Groningen) 

Koole, Tom (Rijksuniversiteit Groningen) 

Panelvoorzitters 

 

Deelnemers: Das, Enny; Gosen, Myrte; Harms, Paulien; Koole, Tom; Olde Hartman, Tim; 

Stommel, Wyke; Stortenbeker, Inge; van Dulmen, Sandra 

Verschillende vormen en domeinen van expertise spelen een cruciale rol in interacties in de 
gezondheidszorg (Declercq, 2018; Ekström, 2016). Ze kunnen aanleiding geven tot complexe 
negotiatie van epistemische en deontische rechten tussen zowel zorgprofessionals en 
patiënten, als zorgprofessionals onderling (Heritage & Raymond, 2005; Myers, 2003). Dit 
panel wil vanuit de taalbeheersing (Koole, 2018; Jansen, 2018) de complexe interactionele 
dynamiek van verschillende vormen van expertise nader bekijken in enerzijds zorgverlener-
patiënt interactie bij chronische pijn en somatische onverklaarbare lichamelijke klachten 
(SOLK), en in interacties tussen artsen onderling bij het bespreken van patiëntendossiers. Bij 
pijn en SOLK is er vaak sprake van conflicterende begrippen van en perspectieven op het 
lichaam en van pijn (Bostick et al., 2012), en brengen patiënten en artsen allebei cruciale, 
maar erg verschillende vormen van kennis in respectievelijk experiëntele en professionele 
medische kennis (Versteeg & te Molder, 2019; Wainwright et al., 2015). Bij interactie tussen 
artsen is er een gedeelde brede medische kennis, maar is er soms verschillende specialistische 
kennis, en bijna altijd verschillende (meest recente) kennis over de te behandelen patiënt. In 
beide contexten zijn er daarnaast ook deontische dynamieken, in verband met het negotiëren 
van behandelplannen. 

Deze epistemische en deontische aspecten van het bepalen, delen en afwegen van kennis 
kunnen tot negotiatie en verzet leiden in interactie, hangen samen met identiteitsconstructie 
(Benwell & Stokoe, 2006; Fox & Ward, 2011), en zijn verbonden aan sociale, culturele en 
andere constructies van gezondheid, ziekte, gezondheidszorg, en (machts)relaties tussen 
zorgprofessional en patiënt (Conrad & Barker, 2010). Dit panel wil deze aspecten vanuit een 
brede taalbeheersingsaanpak exploreren, zowel op het microniveau van interactie, als het 
hogere niveau van discours, met complementaire methodologieën zoals conversatieanalyse, 
andere vormen van interactieanalyse, en discoursanalyse. 
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Panel 4: Perspectieven op onderzoek naar toespraken 

Wackers, Martijn (TU Delft) 

Andeweg, Bas (TU Delft) 

de Jong, Jaap (Universiteit Leiden) 

Wurth, Anneke (Universiteit Leiden) 

Ploeg, Solange (Universiteit Leiden) 

van Leeuwen, Maarten (Universiteit Leiden) 

Panelvoorzitters 

 

Deelnemers: Ploeg, Solange; Wackers, Martijn; Wurth, Anneke 

De toespraak is een van de oudste en beroemdste genres van menselijke communicatie. Al in 
de antieke oudheid was de redevoering bron voor veel retorisch advies en onderzoek. In de 
lage landen kende de academische aandacht voor welsprekendheid pieken, bijvoorbeeld 
onder de vleugels van hoogleraren als Siegenbeek en Stuiveling, maar ook dalen (Braet en 
Sjoer, 1997). De laatste jaren is de toespraak relatief weinig het onderwerp van 
taalbeheersingsonderzoek. Bijdragen over onderzoek naar toespraken en presentaties in het 
Tijdschrift voor Taalbeheersing van de afgelopen vijf jaar zijn op een hand te tellen. Toch 
liggen de beste jaren van de redevoering niet noodzakelijkerwijs achter ons: presentaties en 
toespraken dragen in allerlei vormen en via verschillende media bij aan onze cultuur en 
kenniseconomie (Kjeldsen e.a., 2019), wat te zien is aan de populariteit van recente 
vernieuwende presentatievormen zoals TED-talks en pecha kucha’s. Ook in het hoger en 
middelbaar onderwijs is er veel aandacht voor presenteren als een belangrijke 21e-eeuwse 
communicatievaardigheid. 

Dit panel brengt verschillende perspectieven op onderzoek naar toespraken bij elkaar (o.a. 
een didactisch, historisch en stilistisch perspectief), om tot een toekomstperspectief voor 
toesprakenonderzoek te komen. Welke vormen van onderzoek zijn er momenteel, hoe 
kunnen we de opbrengsten van die onderzoeken typeren, waar vindt het onderzoek naar 
toespraken thematisch aansluiting bij ander taalbeheersingsonderzoek en tot welke 
onderzoeksagenda zouden we kunnen komen? Deze vragen komen aan de orde tijdens de 
paneldiscussie. 
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Panel 5: De rol van taal(beheersing) en migratieachtergrond 
in institutionele contexten 

Jacobs, Marie (Universiteit Gent) 

van Hest, Ella (Universiteit Gent) 

Panelvoorzitters 

 

Deelnemers: El Hahaoui, Karima; Guaus, Aline; Jacobs, Catho; Jacobs, Marie; Seynhaeve, 

Shauny; Van De Mieroop, Dorien; van Hest, Ella; Van Laar, Colette 

In deze geglobaliseerde wereld krijgen institutionele contexten steeds vaker te maken met 
diversiteit op vlak van afkomst, taal en culturele achtergrond. Vanuit een talig perspectief, 
brengt dit uitdagingen met zich mee op vlak van communicatie (Blommaert 2010) en 
identiteitsconstructie (Holmes et al. 2011). Enerzijds blijkt het creëren van wederzijds begrip 
vaak geen evidente opdracht. Ondanks de beschikbaarheid van taalhulp (in de vorm van 
tolken of andere bruginstrumenten (El Hahaoui et al., 2020), kan meertaligheid het 
uitoefenen van bepaalde rechten, het vergaren van informatie of het toegang krijgen tot 
bepaalde diensten in de weg staan. Anderzijds speelt taal ook een rol in het lokaal construeren 
van identiteiten die in het licht van institutionele normen als positief of negatief geëvalueerd 
kunnen worden. Zowel het belang van taalbeheersing als het bestaan van stereotypen houdt 
binnen institutionele contexten dan ook vaak een verband met ongelijkheid in (Piller 2017). 

Aan de hand van sociolinguïstische onderzoeksmethodes (kritische discoursanalyse, 
linguïstische etnografie, kwalitatieve interviews en focusgroep gesprekken) analyseren de 
verschillende presentaties de rol van meertaligheid en/of interculturaliteit binnen 
institutionele contexten. In navolging van Drew en Heritage (1992), definiëren we 
institutionele interactie als communicatie waarin de professionele rollen of institutionele 
activiteiten van de participanten ex- of impliciet aanwezig zijn. De verscheidenheid aan 
institutionele settings – onderwijs, gezondheidszorg, recht, asielopvang, de werkplek – 
vertaalt zich in verschillende manieren van omgaan met (talige) diversiteit en vormt daarom 
een interessant startpunt voor een discussie tussen de verschillende panelleden. 

Referenties:  

Blommaert, J. (2010). The sociolinguistics of globalization. Cambridge University Press. 

Drew, P., & Heritage, J. (Eds.). (1992). Talk at work: Interaction in institutional settings. Cambridge 

 University Press. 

El Hahaoui, K., Kerremans, K., & Cox, A. (2020). Strategieën in het overbruggen van de taalkloof 

 tussen dienstverleners en verzoekers om internationale bescherming. Een beschrijvende, 

 exploratieve studie in het aanmeldcentrum en twee opvangcentra. Studie in opdracht van 

 Fedasil. 

Holmes, J., Marra, M., & Vine, B. (Eds.). (2011). Leadership, Discourse and Ethnicity. New York: 

 Oxford University Press 

Piller, I. (2017). Intercultural communication: A critical introduction (tweede editie). Edinburgh 

 University Press. 
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Panel 6: Online gesprekken in institutionele context 

van Braak, Marije (Erasmus MC) 

Stommel, Wyke (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Panelvoorzitters 

 

Deelnemers: Huiskes, Mike; Schaepkens, Sven; Schep, Ellen; Sliedrecht, Keun Young; 

Stommel, Martijn; Stommel, Wyke; van Braak, Marije; Veen, Mario  

Als vanzelfsprekend worden allerlei gesprekken, zowel alledaags als in institutionele 
contexten, tegenwoordig gevoerd via Zoom, Google Meet, Teams of andere platforms die 
communicatie op afstand faciliteren. De affordances van deze platforms hebben 
consequenties voor de gesprekken die plaatsvinden: de omgeving biedt zowel mogelijkheden 
als beperkingen voor de manier waarop deelnemers kunnen communiceren (zie bijvoorbeeld 
Oittinen 2020; Seuren et al., 2020). 

In dit panel onderzoeken we hoe een online omgeving gebruikt wordt in gesprekken in 
verschillende institutionele contexten. De focus ligt daarbij steeds op de manier waarop de 
gespreksdeelnemers binnen de kaders van de online omgeving van moment tot moment de 
interactionele doelen van die setting vormgeven (Mondada, 2007; Sidnell, 2013). 

Een voorbeeld van een online context is WhatsAppgesprekken tussen gezinshuisouders en 
biologische ouders van uit huis geplaatste jongeren. Sliedrecht, Stommel en Schep 
analyseerden hoe de ouders en gezinshuisouders hun samenwerking vormgeven door middel 
van de interactionele praktijk van updates. Zij concluderen dat WhatsApp als medium 
meespeelt in het vormgeven van de institutionele doelen binnen deze context. 

In een andere context, postoperatieve videoconsulten tussen specialisten, patiënten en hun 
naasten, onderzochten Stommel en Stommel welke rol naasten tijdens zo’n consult spelen, 
omdat we weten dat naasten van groot belang kunnen zijn. De analyse laat zien dat het 
participatiekader van het gesprek en dus de rol van naasten gerelateerd is aan hun 
zichtbaarheid op het scherm. Dit maakt de deelname van naasten in video-consulten 
beperkter en cruciaal anders dan in de spreekkamer. 

In onderwijscontext exploreerden Van Braak, Huiskes, Schaepkens en Veen hoe huisartsen-
in-opleiding en hun docenten deelnemen in gezamenlijke reflectie op praktijkervaringen via 
Zoom. De analyse laat zien hoe de deelnemers de online omgeving gebruiken als een resource 
om interactionele ruimte te creëren voor activiteiten die bijdragen aan hun professionele 
ontwikkeling als huisarts. 

 

Referenties: 

Mondada, L. (2007). Operating together through videoconference: Members’ procedures for 

 accomplishing a common space of action. In S. Hester & D. Francis (Eds.), Orders of ordinary 

 action: Respecifying sociological knowledge (pp. 51-68). London: Routledge Taylor & Francis 

 Group, pp. 51–68. 
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Oittinen, T. (2020). Noticing-prefaced recoveries of the interactional space in a video-mediated 

 business meeting. Social Interaction, 3(3). doi:10.7146/si.v3i3.122781 

Seuren, L. M., Wherton, J., Greenhalgh, T., Cameron, D., & Shaw, S. E. (2020). Physical examinations 

 via video for patients with heart failure: Qualitative study using conversation 

 analysis. Journal of Medical Internet Research, 22: e16694. 

Sidnell, J. (2013). Basic Conversation Analytic Methods. In J. Sidnell & T. Stivers (Eds.), The handbook 

 of Conversation Analysis (pp. 77-99). Chisester: Blackwell Publishing, Ltd. 
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Panel 7: Meertaligheid in het hoger onderwijs: Taalbeleid 
en -praktijk in Vlaanderen en Nederland 

van Plunder, Frank (Universiteit Antwerpen) 

Panelvoorzitter 

 

Deelnemers: Beijer, José; De Moor, An; De Moor, Tom; Lourenzo Quatra, Pablo; van Splunder, 

Frank; Vogl, Ulrike 

In dit panel gaan we in op de verhouding tussen taalbeleid en -praktijk en de 

verschillen/overeenkomsten tussen Vlaanderen en Nederland. Deze vergelijking is relevant 

wegens het grotendeels gelijklopende taalbeleid maar de verschillende taalpraktijk. De 

bijdragen bespreken de rol van het Nederlands, Engels, anders- en meertaligheid in het hoger 

onderwijs.  
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Panel 8: Hoe professionals groepsdiscussie faciliteren: 
interactie in de institutionele praktijk 

van Braak, Marije (Erasmus MC) 

van Burgsteden, Lotte (VU) 

van Veen, Roel (HU) 

Panelvoorzitters 

 

Deelnemers: Huiskes, Mike; te Molder, Hedwig; van Braak, Marije; van Burgsteden, Lotte; van 

Veen, Roel 

Groepsdiscussies hebben een grote rol in onze maatschappij, bijvoorbeeld tijdens publieke 
bijeenkomsten, participatietrajecten, en diverse onderwijsvormen. Deze groepsgesprekken 
zijn vaak complex. Deelnemers hebben verschillende rollen, verschillende spreek- en 
kennisrechten, en er is de niet altijd voorspelbare groepsdynamiek. Begeleiders van 
groepsdiscussie hebben vanuit de institutie die ze vertegenwoordigen vaak een epistemisch 
of interactioneel hogere positie (Heritage & Clayman, 2010) dan de overige deelnemers aan 
het gesprek. Tegelijkertijd weten we dat rollen en identiteiten in interactie niet vaststaan: die 
worden geconstrueerd en onderhandeld in de lokale gesprekssituatie (Antaki & Widdicombe, 
1998; Mesinioti, Angouri, O’Brien, Bristowe & Siassakos, 2020). Hierdoor wordt een bepaalde 
gespreksasymmetrie in stand gehouden of juist ondermijnd. 

In dit panel focussen wij ons op de manier waarop deelnemers aan groepsdiscussies de 
institutionele rol van begeleider van die discussies interactioneel vormgeven. Door middel 
van conversatieanalyse (Sidnell, 2013) onderzoeken we in verschillende contexten hoe de 
begeleiders van groepsinteractie die rol nemen en krijgen as the interaction unfolds. Een 
voorbeeld van zo’n context is burger-overheid interactie. Professionals in publieke 
bijeenkomsten staan vaak voor een ‘democratisch dilemma’, waarin idealen van open 
discussie soms haaks staan op het controleren van de agenda. We laten zien hoe burgers 
weerstand bieden tegen het afsluiten van het onderwerp, en professionals ‘beschuldigen’ van 
het omzeilen van discussie. Een ander voorbeeld is burgerparticipatie. Burgers en 
energieprofessionals worden op gelijke epistemische voet geplaatst in focusgroepdiscussies 
waarin zij samen bespreken hoe hun gemeente energieneutraal moet worden gemaakt. We 
laten zien hoe burgers de verantwoordelijkheid voor besluitvorming opnieuw bij de experts 
leggen. Nog een ander voorbeeld zijn groepsdiscussies over praktijkervaringen tussen 
huisartsen in opleiding, onder begeleiding van één of twee docenten. We laten zien dat de 
‘expertfunctie’ van docenten lokaal relevant gemaakt wordt en dat die functie afhangt van de 
sequentiële positie ervan. 

 

Referenties: 

Antaki, C., & Widdicombe, S. (1998). Identities in talk. London: SAGE Publications Ltd. 
Heritage, J., & Clayman, S. (2010). Talk in action: Interactions, identities, and institutions. London: 
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 John Wiley & Sons. 
Mesinioti, P., Angouri, J., O’Brien, S., Bristowe, K., & Siassakos, D. (2020). ‘Get me the airway there’: 
 Negotiating leadership in obstetric emergencies. Discourse & Communication, 14, 150-174. 
Sidnell, J. (2013). Basic Conversation Analytic Methods. In J. Sidnell & T. Stivers (Eds.), The handbook 
 of Conversation Analysis (pp. 77-99). Chisester: Blackwell Publishing, Ltd. 
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Rondetafelsessie 1: Hoe overbruggen we de kloof tussen 
wetenschap en praktijk? 

Evers-Vermeul, Jacqueline (Universiteit Utrecht) 

de Glopper, Kees (Rijksuniversiteit Groningen) 

Gespreksleiders 

 

Vanuit taalbeheersingsonderzoek is er veel bekend over effectief taalvaardigheidsonderwijs. 
Helaas vinden deze inzichten maar mondjesmaat hun weg naar de onderwijspraktijk, 
waardoor er sprake is van een kloof tussen wetenschap en praktijk. In deze sessie gaan we 
met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingsrichtingen, waarbij we in ieder geval aandacht 
willen besteden aan de volgende opties, maar waarbij er ook ruimte is voor inbreng vanuit de 
zaal: 

• theoretische kennis van leraren vergroten; 

• bewezen didactieken toepasbaar maken; 

• evidence-based lesmaterialen ontwikkelen. 

 

We zijn momenteel vakgenoten aan het benaderen die hier vanuit hun expertise inzichten 
over hebben opgedaan, of die vanuit hun promotieonderzoek ervaringen kunnen delen met 
ontwerpgericht onderzoek, een vorm van samenwerking waarbij leraren en wetenschappers 
samen lesmaterialen ontwikkelen. Dit schept nieuwe uitdagingen voor de betrokken partijen, 
maar er liggen ook duidelijke kansen voor professionalisering. Bovendien levert het bruikbare 
materialen op waarin bewezen effectieve didactieken een plek krijgen.  
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Rondetafelsessie 2: Samenwerking tussen 
conversatieanalytici en medische professionals: een 

goudmijn of een mijnenveld? 

Stommel, Wyke (Radboud Universiteit Nijmegen) 

van Braak, Marije (Erasmus MC) 

Gespreksleiders 

 

In Nederland werken conversatieanalytici steeds vaker samen met medici binnen 
gezamenlijke onderzoeksprojecten. Conversatieanalytici benaderen communicatie vanuit 
een handelingsperspectief, waarbij taal wordt gezien als een instrument dat op verschillende 
manieren en momenten kan worden ingezet om dingen te bereiken. Dit perspectief doet 
recht aan aspecten van de communicatie waarvan medici intuïtief wel weten dat ze ertoe 
doen, maar waarvan ze niet wisten dat die systematisch te analyseren zijn. Andersom bieden 
medici conversatieanalytici toegang tot vaak buitengewoon interessante gesprekken en een 
context waarbinnen ze met hun onderzoek nieuwe inzichten of zelfs adviezen kunnen leveren 
aan een belangrijke beroepspraktijk. Zo gezien lijkt de samenwerking tussen 
conversatieanalytici en medische professionals een goudmijn. Toch kennen dit soort 
samenwerkingsprojecten ook dilemma’s, schuring en uitdagingen. Voorbeelden hiervan zijn: 

• Betrek je de medici in de keuze voor een te analyseren fenomeen? Zo ja, hoe? 

• In hoeverre houd je als CA-er vast aan je methodologische principes (bijv. 
“unmotivated looking”)? 

• Hoeveel water doe je bij de wijn ten behoeve van de begrijpelijkheid van presentaties/ 
workshops voor medici (bijv. wel/niet uitweiden over de epistemologische basis van 
CA)? 

• Hoe kies je voor welk (type) journal je wil schrijven (en dus analyseren)? 

• Hoe ga je om met tegenstrijdige reviews als duidelijk is dat de ene reviewer met CA-
achtergrond je tot diepgaandere analyse noopt, terwijl de andere reviewer behoorlijk 
tevreden is? 

• Hoe koppel je een CA-analyse aan medische theorieën over bijv. patient-centered care 
en shared decision making? 

 

Voor een discussie over dit type vragen in een rondetafelsessie stellen wij de volgende 
sprekers voor: 

• Tessa van Charldorp (universitair docent UU, conversatieanalytisch onderzoek i.s.m. 
UMCU) 

• Mike Huiskes (universitair hoofddocent RUG, conversatieanalytisch onderzoek i.s.m. 
UMCG) 

• Peter Lucassen (gepensioneerd huisarts, betrokken bij gespreksanalytische 
onderzoeksprojecten) 
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• Vera Vinck (junior onderzoeker UMCU, betrokken bij gespreskanalytische 
onderzoeksprojecten) 
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Rondetafelsessie 3: Taalbeheersing en neerlandistiek vanaf 
het derde decennium van de 21ste eeuw 

de Glopper, Kees (Rijksuniversiteit Groningen) 

Spooren, Wilbert (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Gespreksleiders 

 

Terwijl aan universiteiten in Nederland het onderzoek in de taalbeheersing, taalkunde en 
letterkunde floreert, heeft de universitaire neerlandistiek het zwaar. De instroom van 
studenten was in Nederland nooit lager en met het imago van de studie neerlandistiek en het 
schoolvak Nederlands is het niet best gesteld. Toch verdient Nederlands meer, betoogde de 
KNAW in 2019. Een breed samengestelde commissie bepleitte (i) de instandhouding en 
bescherming van de vijf bestaande opleidingen Neerlandistiek in Nederland, (ii) een 
heroriëntatie van de academische neerlandistiek op zijn positie tussen brede bachelors en 
nieuwe vakgebieden, (iii) een versterking van het docentencorps en verrijking van het 
schoolvak Nederlands en (iv) de inrichting van een Kamer Neerlandistiek bij het 
Talenplatform. Het onderzoek binnen de neerlandistiek zou volgens de KNAW meer moeten 
inzetten op belangrijke maatschappelijke thema’s als laaggeletterdheid en ontlezing. 
Wat betekent de crisis in de neerlandistiek voor de taalbeheersing? Moet het onderzoek van 
taalbeheersers zich meer gaan richten op samenwerking met taal- en letterkunde? Vormen 
de Nederlandse taal en cultuur (ook) een gedeeld onderzoeksobject en zijn er vragen en 
middelen voor gezamenlijk onderzoek met wetenschappelijke of maatschappelijke 
drijfveren? Of is de neerlandistiek een multidiscipline waaraan taalbeheersers eigenstandige 
bijdragen leveren naast die van taal- en letterkundigen? En zijn de universitaire neerlandistiek 
en het schoolvak Nederlands een optelsom van volwassen disciplines die zich van elkaar 
hebben losgezongen? 

Deze vragen raken aan de discussie die taalbeheersers binnen eigen kring voeren over de 
toekomst van ons vak. In 2018 wijdde het Tijdschrift voor Taalbeheersing daar een heel 
nummer aan met discussie over object en doelstellingen van het vak en, ja, zelfs over de naam 
ervan. In dit rondetafelgesprek pakken we de handschoen op en gaan we in gesprek over de 
toekomst van de taalbeheersing in relatie tot die van de neerlandistiek. 
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Workshop 1: Schrijfprocesfeedback voor leerlingen en 
studenten: Toetsregistratie met Inputlog in pedagogisch 

perspectief 

van Waes, Luuk (Universiteit Antwerpen) 

Vandermeulen, Nina (Universiteit Antwerpen) 

Leijten, Mariëlle (Universiteit Antwerpen) 

Organisatoren 

 

Toetsregistratieprogramma’s zoals Scriptlog, Translog en Inputlog maken het mogelijk om op 
een gedetailleerd niveau informatie te verzamelen over het verloop van het schrijfproces. Op 
die manier kunnen we toets per toets, letter voor letter reconstrueren hoe een bepaalde tekst 
tot stand is gekomen. Die mogelijkheden hebben ertoe geleid dat toetsregistratie zeer 
populair geworden is in schrijfprocesonderzoek. 

In het schrijfonderwijs wordt toetsregistratie echter nog niet zo vaak gebruikt. Leraren en 
docenten zijn er wel van overtuigd dat meer aandacht voor het schrijfproces kan bijdragen 
tot betere schrijfvaardigheid. Maar, de grote hoeveelheid gedetailleerde data en de noodzaak 
van technische  kennis van de programma’s stond tot nu toe een eenvoudig gebruik in de 
weg. 

Inputlog (http://www.inputlog.net – Leijten & Van Waes (2013)) biedt nu ook een algemeen 
rapport aan over het schrijfproces. Met een druk op de toets kun je een studentgericht 
overzichtsrapport genereren dat een goede basis biedt om studenten te laten reflecteren 
over hun eigen schrijfproces, en dat van anderen. Het rapport (in pdf) combineert een aantal 
theoretische invalshoeken over: 

• pauzegedrag 

• revisiegedrag 

• broninteractie 

• schrijfvlotheid. 

De gegevens worden tekstueel en visueel gerapporteerd en voorzien van korte toelichtingen. 
Docenten kunnen ook zelf templates ontwikkelen om beter aan te sluiten bij hun onderwijs. 
Het basisprogramma Inputlog is vrij beschikbaar voor niet-commercieel gebruik. 

Tijdens de workshop maken de deelnemers kennis met verschillende feedbackprocedures, 
het rapport en kunnen ze zelf met het programma aan de slag. We delen ook graag onze 
ervaringen uit onze eigen praktijk. 
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Workshop 2: Meertalig vergaderen 

Groothoff, Frederike (Universiteit Utrecht) 

Mulder, Kimberley (Universiteit Utrecht) 

Naber, Kimberly (Universiteit Utrecht) 

ten Thije, Jan (Universiteit Utrecht) 

Organisatoren 

 

Door toenemende aantallen internationale studenten en medewerkers in het hoger 
onderwijs zijn instituten op zoek naar manieren om ook deze internationals deel te laten 
nemen in medezeggenschapsorganen. Waardoor de taal van institutionele interactie in een 
groeiend aantal instituten steeds meer verschuift van het Nederlands naar het Engels. Dat er 
ook een andere manier is, namelijk meertalig vergaderen, wordt soms over het hoofd gezien. 
Tijdens meertalig vergaderen gebruiken gesprekspartners verschillende talen, maar door 
luistertaal (Lingua Receptiva) kunnen ze elkaar verstaan door hun receptieve taalbeheersing 
in de taal van de ander (Backus et al., 2013; Ten Thije, 2019). 

 
Om in een meertalige situatie te vergaderen is het cruciaal om je taalgebruik aan je 
gesprekspartners aan te passen. Dit moet van twee kanten komen. Zo kan het helpen om in 
een vergadering bewust te zijn van het gebruik van jargon en het effect van spreeksnelheid. 
Deelnemers in medezeggenschapsorganen kunnen hierop getraind worden en daarvoor 
hebben wij een toegankelijke Toolkit Meertalig Vergaderen ontwikkeld. Deze Toolkit bestaat 
uit een zevental geanimeerde kennisclips die aan de hand van interactieve reflecterende 
opdrachten in een workshop besproken kunnen worden. Met de Toolkit worden de meest 
voorkomende valkuilen uit de praktijk besproken. 

 
Tijdens VIOT vertellen we hoe de Toolkit tot stand is gekomen. Ook demonstreren we hoe u 
in uw eigen organisatie met de Toolkit aan de slag kunt gaan. Aan het eind van onze workshop 
weet u wat de Toolkit Meertalig Vergaderen is, waar u deze kunt vinden en hoe u deze kunt 
gebruiken binnen de meertalige situatie in uw organisatie. Hiermee hopen we te bereiken dat 
mensen van uiteenlopende talige en culturele achtergronden met elkaar in gesprek gaan om 
samen te zorgen voor een diverse en inclusieve meertalige medezeggenschap. 

 

Referenties: 
Backus, A., Gorter, D., Knapp, K., Schjerve-Rindler, R., Swanenberg, J., Thije, J.D. ten, and Vetter, E. 
 (2013). Inclusive Multilingualism: Concept, Modes and Implications. European Journal for 
 Applied Linguistics. 1 (2), 179 – 215. 
Thije, J.D. ten (2019). Receptive Multilingualism. In: David Singleton & Larissa Aronin (eds.) 
 (2019) Twelve Chapters on Multilingualism, 327 -263 pp. Bristol: Multilingual Matters 
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Effecten van gepercipieerde schrijfvaardigheid op gegeven 
peer-feedback en -cijfers van 4vwo’ers 

Aben, Jochem (Rijksuniversiteit Groningen) 

Timmermans, Anneke (Rijksuniversiteit Groningen) 

Dingyloudi, Filitsa (Rijksuniversiteit Groningen) 

Strijbos, Jan-Willem (Rijksuniversiteit Groningen) 

 

Het kan voor 4vwo-leerlingen een ingewikkelde taak zijn om teksten van hun medeleerlingen 

van feedback en cijfers te voorzien. Waar die beoordeling idealiter rust op vooraf 

afgesproken, objectieve, kwaliteitscriteria (Lai & Hwang), is ze mogelijk ook ontvankelijk voor 

subjectieve factoren, zoals de persoonsafhankelijke perceptie van de expertise van een 

feedbackontvanger (Strijbos & Müller, 2014). De huidige studie onderzoekt daarom in 

hoeverre gegeven peer-feedback en -cijfers worden beïnvloed door de schrijfvaardigheid van 

een feedbackontvanger zoals gepercipieerd door de feedbackgever. 

Honderdzesenzeventig 4vwo-leerlingen namen deel aan twee dataverzamelingssessies. 

Tijdens de eerste sessie schreven ze een argumentatieve tekst en vergeleken ze op 

vijfpuntsschalen de schrijfvaardigheid van hun klasgenoten met die van zichzelf: even sterk, 

(veel) sterker, of (veel) zwakker. Tijdens de tweede sessie gaven ze feedback en cijfers aan 

twee medeleerlingen, in de veronderstelling verkerende dat die leerlingen willekeurig 

gekozen waren. In werkelijkheid beoordeelden alle leerlingen dezelfde twee, door ons 

geschreven, teksten. De namen op de teksten waren zodanig gemanipuleerd dat alle 

leerlingen feedback dachten te geven aan één medeleerling met een gepercipieerd sterkere 

schrijfvaardigheid, en één medeleerling met een gepercipieerd zwakkere schrijfvaardigheid. 

Alle gegeven feedback werd gecodeerd op hoeveelheid, functie (communicatief doel, 11 

categorieën, bijvoorbeeld verbeteren, suggereren, onderbouwen), en focus (tekstaspecten, 

11 categorieën, bijvoorbeeld spelling, alineastructuur, argumentatie). 

Uit multilevel-analyses bleek dat gepercipieerde schrijfvaardigheid geen significant effect had 

op feedbackhoeveelheid, of op het aantal keer dat verschillende feedbackfuncties en -

focussen voorkwamen. Daarentegen werden er significant hogere cijfers gegeven op teksten 

als de schrijfvaardigheid van de vermeende schrijver als sterker werd ingeschat (M = 7.67, SD 

= 0.81) dan wanneer die als zwakker werd ingeschat (M = 7.26, SD = 0.88). 

Vervolgonderzoek kan zich richten op gedachtepatronen gedurende het beoordelingsproces, 

om bij te dragen aan verklaringen voor waarom gepercipieerde schrijfvaardigheid, ofwel, 

taalbeheersing, wél een verschil maakt in cijfers, maar niet in feedback. 
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Referenties: 

Lai, C. L., & Hwang, G. J. (2015). An interactive peer-assessment criteria development approach to 

 improving students' art design performance using handheld devices. Computers & 

 Education, 85, 149-159. 

Strijbos, J. W., & Müller, A. (2014). Personale faktoren im feedbackprozess. In H. Ditton,  & A. Müller 

 (Eds.), Feedback and evaluation: Theoretical foundations, empirical findings, practical 

 implementation [Feedback und Rückmeldungen: Theoretische Grundlagen, empirische 

 Befunde, praktische Anwendungsfelder] (pp. 87–134). Münster, Germany: Waxmann. 
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Van idee naar tekst 

Baaijen, Veerle (Rijksuniversiteit Groningen) 

Galbraith, David (University of Southampton) 

 

Hoewel algemeen wordt aangenomen dat schrijvers hun begrip ontwikkelen door schrijven 

zijn er maar weinig studies die zich richten op het analyseren van ideeën. Eerder onderzoek 

van Galbraith (2006) richtte zich bij de analyse van ideeën vooral op de vraag of meer of 

minder ideeën geproduceerd worden onder bepaalde schrijfcondities. Deze studie brengt in 

kaart hoe de geproduceerde ideeën fungeren tijdens het schrijfproces zelf en hoe het gebruik 

en het ontwikkelen van ideeën samenhangt met het ontwikkelen van begrip door schrijvers. 

Deze studie rapporteert zodoende over een nieuwe methode waarbij een combinatie wordt 

gemaakt van proces- en productdata. 

De data bestaat uit 83 teksten van studenten die gevraagd zijn om een artikel te schrijven 

voor de Universiteitskrant. Ze kregen 5 minuten om die schrijftaak te plannen (onderscheid 

tussen outline planning en synthetic planning) en 30 minuten om de tekst te schrijven. Tijdens 

het schrijven zijn hun toetsaanslagen geregistreerd met Inputlog (Leijten & Van Waes, 2013). 

Zowel voor aanvang als na afloop van de schrijftaak hebben de proefpersonen een lijst met 

ideeën opgesteld en is gevraagd naar de subjectieve beoordeling over hun begrip. De lijsten 

met ideeën stelden ons in staat om onderscheid te maken tussen oude en nieuwe ideeën. 

Twee codeurs hebben op basis van de toetsaanslagregistaties in alle teksten gecodeerd waar, 

en wanneer, oude en nieuwe ideeën terugkomen. 

De analyses laten zien dat 70 procent van de tekst tijdens het schrijfproces bestaat uit ideeën 

die genoemd zijn op de lijsten. Ook zijn er significante verschillen in het gebruik van ideeën 

tussen proefpersonen die hun begrip ontwikkelen en proefpersonen die dat niet doen. We 

zullen generalized additive mixed modelling gebruiken om de relatie tussen het moment 

waarop ideeën gebruikt worden en het ontwikkelen van begrip door schrijven beter in kaart 

te brengen. 

 

Referenties:  

Galbraith, D. (1992). Conditions for discovery through writing. Instructional Science, 21, 45-72. 
Leijten, M.,& L.van Waes (2013). Keystroke logging in writing research: Using Inputlog to analyze and 
 visualize writing processes. Written Communication, 30(3), 358 -392. 
 

 

 



  VIOT 2022 – Taalbeheersing maakt het verschil 

34 
 

Plaatjes maken het verschil! Saillantie als verklaring voor 
effecten van valence framing 

Barking, Marie (Tilburg University) 

Mos, Maria (Tilburg University) 

Kamoen, Naomi (Tilburg University) 

 

Taalgebruikers geven positievere oordelen over een attitudeobject wanneer deze in positieve 

(De voetballer heeft 9 van de 10 penalty’s gescoord) in plaats van in negatieve (De voetballer 

heeft 1 van de 10 penalty’s gemist) bewoordingen wordt omschreven (e.g., Holleman & 

Pander Maat, 2009). Een verklaring voor deze valence-consistent shift is saillantie: omdat de 

positieve elementen meer saillant zijn (de voetballer scoort immers meer penalty’s dan hij 

mist), vormen mensen meestal ook een positief oordeel. 

In eerdere studies waarin de saillantie-verklaring is getoetst, werd vaak talige input gebruikt 

en gold lexicale priming daarom als alternatieve verklaring. Om de saillantie-verklaring los van 

lexicale priming te toetsen, hebben wij een reactietijdenstudie uitgevoerd met plaatjes in 

plaats van talige stimuli als input. Participanten (N = 50) kregen plaatjes te zien met rode en 

groene elementen (Bijvoorbeeld: 9 groene en 1 rode voetbal) en vervolgens kregen zij zinnen 

te lezen waarin het frame was gemanipuleerd. Om automatisch antwoorden tegen te gaan, 

correspondeerden deze zinnen al (De voetballer heeft 9 van de 10 penalty’s gescoord/1 van 

de 10 penalty’s gemist) dan niet (De voetballer heeft 9 van de 10 penalty’s gemist/1 van de 

10 penalty’s gescoord) met het plaatje. De resultaten laten zien dat participanten sneller 

reageren op positieve beschrijvingen van plaatjes dan op negatieve, ongeacht de verhouding 

van het aantal positieve en negatieve elementen in het plaatje. Dit duidt dus op een algehele 

positivity bias aan in plaats van een effect van saillantie. 

In een tweede studie lieten we dezelfde participanten (N = 50) voor dezelfde plaatjes zinnen 

produceren om het plaatje te beschrijven. Het frame dat participanten het meest saillant 

vonden in Studie 1, bleek een deel van de variantie in de polariteit van de frame-keuze te 

verklaren. Saillantie, maar dan gemeten als binnen-persoons en binnen-stimulus-maat, 

verklaart dus wel een deel van de frame-keuzes. 

 

Referenties: 

Holleman, B. C., & Pander Maat, H. L. (2009). The pragmatics of profiling: Framing effects in text 

 interpretation and text production. Journal of Pragmatics, 41(11), 2204-2221. 
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Anderstalige en meertalige studenten in een 
Nederlandstalige opleiding 

Beijer, José (Hogeschool Utrecht) 

van Splunder, Frank (Universiteit Antwerpen) 

Panel 7 

 

In het hoger onderwijs neemt het aantal studenten toe voor wie Nederlands tweede, derde, 

of zelfs vierde taal is en daaronder een groep nieuwkomers: “studenten die niet in Nederland 

zijn geboren, korter dan vier jaar in Nederland zijn en waarvan beide ouders ook niet in 

Nederland zijn geboren” (Inspectie voor het Onderwijs 2019). 

Een aantal van hen start de opleiding direct na hun vooropleiding in het land van herkomst, 

een kleine groep gaat van start na het volgen van een voorbereidend programma. Zo ook op 

de Hogeschool Utrecht waar statushouders sinds 2015 een pre-bachelortraject kunnen 

volgen: een uitgebreid programma taalvaardigheid Nederlands, studievaardigheden, 

studieloopbaanbegeleiding en een sociaal-cultureel programma. Daarna starten ze hun hbo-

opleiding waar ze in een groep veelal een van de weinige studenten zijn met een andere 

moedertaal dan het Nederlands én leren in en leren van het Nederlands samen op gaan. 

Die overgang blijkt voor de studenten veel groter te zijn dan ze hadden verwacht. Onderzoek 

laat zien hoe belangrijk het is voor studiesucces van meertalige studenten dat opleiders, 

stagebegeleiders en studenten meer oog krijgen voor onder andere achtergronden en 

taalvaardigheid voor studie en beroep (Beijer 2007). 

In het studiejaar 2020-2021 is met deze inzichten als uitgangspunt individuele begeleiding 

opgezet. Die werd gegeven in nauwe relatie met de driehoek student, opleider, 

(student)mentor. Meertalige studenten leren hoe ze vragen kunnen stellen aan hun mentor, 

docent en medestudenten, hoe ze toetsen en dossiers dienen te maken, welke extra 

toetsfaciliteiten er voor hen zijn, hoe ze studiestof kunnen bestuderen. En uiteraard ook hoe 

ze hun taalvaardigheid voor studie en beroep verder kunnen ontwikkelen. Deze werkwijze 

bracht met zich mee dat de betrokken docenten en medestudenten zich bewust(er) bleken 

te worden van de struikelblokken waar meertalige studenten in een nieuwe studieomgeving 

tegenaan lopen. 

 

Referenties: 

Beijer, J. (2007). Ghita, Mohamed, Nadya en Ömer op de hbo-opleiding. Vier casestudies van Hbo-
 studenten. Hoe opleiders studiesucces kunnen vergroten in hun dagelijkse praktijk. Utrecht, 
 Hogeschool Utrecht, Lectoraat Lesgeven in de multiculturele school. 
HU HOME. Een warm welkom voor vluchtelingstudenten – voor studenten, door studenten 
 Programma Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid (interne notitie Hogeschool 
 Utrecht, 2019) 
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Is schakelen tussen taalvarianten vergelijkbaar met 
switchen tussen talen? Een variantswitchingtaak bij jonge 

en oudere sprekers van het Brabants 

Bernolet, Sarah (Universiteit Antwerpen) 

 

De laatste 10 jaar werd er heel veel onderzoek gedaan naar de cognitieve voordelen van 

meertaligheid: Tweetaligen zouden langer jong blijven op cognitief vlak (Bialystok, Craik, 

Klein, & Viswanathan, 2004) en kinderen uit het immersie-onderwijs kennen in hun eerste 

leerjaar een sterkere stijging van hun IQ dan hun leeftijdsgenootjes uit het reguliere onderwijs 

(Woumans, Surmont, Struys & Duyck, 2016). Deze effecten ontstaan doordat meertaligen 

vaak van de ene naar de andere taal switchen en één van hun talen moeten onderdrukken 

om dat te doen. Op die manier trainen ze hun cognitieve controle. 

Deze studie ging na of sprekers van een standaard en een niet-standaardvariëteit van het 

Nederlands switching costs vertonen die vergelijkbaar zijn met de effecten die gevonden 

worden bij sprekers die schakelen tussen hun moedertaal en een later geleerde vreemde taal 

(zie Mosca & De Bot, 2017 voor switchingtaken met Nederlands-Engelse tweetaligen). We 

voerden twee studies uit waarin de proefpersonen afwisselend prenten moesten benoemen 

in het standaard Nederlands en in de regionale variëteit/het dialect dat gebruikt wordt in de 

regio waar ze leven. De proefpersonen uit beide experimenten kwamen uit het Antwerpse 

(Brabants regiolect). Aan experiment 1 namen 20 jongeren deel, de participanten uit 

experiment 2 waren 25 senioren. Naast de prentbenoemtaak voerden alle proefpersonen ook 

een Simontaak uit, een niet-talige taak die cognitieve controle test. 

In beide experimenten werd een significante switching cost gevonden, wat suggereert dat 

taalgebruikers vergelijkbare inhibitieprocessen moeten inzetten om te schakelen tussen talen 

en taalvarianten. De resultatenpatronen verschillen ook tussen jongeren en senioren, wat 

aangeeft dat niet alleen taalbeheersing, maar ook registerbewustzijn hier het verschil zou 

kunnen maken. De variantswitchingtaak kan interessant zijn voor taalbeheersingsonderwijs 

en – onderzoek, omdat hij kan gebruikt worden om na te gaan wat er aan de basis ligt van 

individuele verschillen in de mondelinge beheersing van de standaardtaal. 

 

Referenties:  

Bialystok, E., Craik, F. I., Klein, R., & Viswanathan, M. (2004). Bilingualism, aging, and cognitive 
 control: evidence from the Simon task. Psychology and aging, 19(2), 290. 
Mosca, M., & de Bot, K. (2017). Bilingual language switching: Production vs. Recognition. Frontiers in 
 psychology, 8, 934. 
Woumans, E., Surmont, J., Struys, E., & Duyck, W. (2016). The longitudinal effect of bilingual 
 immersion schooling on cognitive control and intelligence. Language learning, 66(S2), 76-91. 
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‘Het was maar een citaat!’ De (on)redelijkheid van een 
quotatieve verdediging 

Boogaart, Ronny (Leiden University Centre for Linguistics) 

Jansen, Henrike (Leiden University Centre for Linguistics) 

van Leeuwen, Maarten (Leiden University Centre for Linguistics) 

 

In het publieke debat worden sprekers er regelmatig van beschuldigd uitspraken te doen die 

moreel of anderszins onacceptabel zijn. Beschuldigden kunnen zich tegen dergelijke 

beschuldigingen op allerlei manieren verdedigen (bijv. door te zeggen dat de uitspraak 

‘ironisch’ of ‘metaforisch’ moet worden opgevat of dat de uitspraak een ‘verspreking’ was die 

‘in the heat of the moment’ werd gedaan). Boogaart, Jansen & Van Leeuwen (2020) laten zien 

dat in dit soort verdedigingsstrategieën vier hoofdstrategieen te ontwaren zijn die 

overeenkomen met de vier juridische status uit de klassieke retorica: (1) ontkennen dat je het 

hebt gezegd, (2) zeggen dat je wat anders bedoelde, (3) redenen aanvoeren waarom je het 

zei, (4) het in twijfel trekken van de beoordelingsautoriteit van de beschuldiger. 

In deze lezing wordt ingezoomd op een specifiek soort verdedingsstrategie, namelijk de 

‘quotatieve verdediging’. Hierbij verdedigt de beschuldigde zich door te stellen dat het niet 

zijn/haar eigen woorden waren, maar die van iemand anders die hij/zij ‘slechts citeerde’. Met 

een dergelijke verdediging ontkent de beschuldigde gebondenheid aan de gewraakte 

uitspraak. De vraag die centraal staat is of een dergelijke verdediging redelijk is. Om deze 

vraag te beantwoorden zal eerst worden besproken van welke brede definitie van de 

quotatieve verdediging we zullen uitgaan, namelijk alle gevallen waarin de 

verantwoordelijkheid van een uiting bij een ander dan de spreker wordt gelegd. Vervolgens 

zullen we verschillende casussen bespreken die variëren van gevallen waarin vrij letterlijk 

geciteerd wordt (bijvoorbeeld omdat het om een overbekend citaat gaat) naar steeds minder 

duidelijke gevallen (parafraseren, retweeten, imaginaire bronnen). Aan de hand van de 

casussen stellen we een overzicht op van criteria die kunnen worden gebruikt bij de 

beoordeling van de quotatieve verdediging. 

 

Referenties:  

Boogaart, R., Jansen, H., & Leeuwen, M. van (2021). “Those are Your Words, Not Mine!” Defence 

 Strategies for Denying Speaker Commitment. Argumentation, 35, 209–235. 
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“Bitte entschuldigen Sie das späte Antwort.” In hoeverre 
worden conventionele uitdrukkingen met fouten in 

zakelijke e-mails als ‘fit for purpose’ beschouwd? 

Boone, Griet (Universiteit Gent) 

Decock, Sofie (Universiteit Gent) 

Ruytenbeek, Nicolas (Universiteit Gent) 

Panel 1 

 

Afgestudeerde taalstudenten die gerekruteerd worden omwille van hun talenkennis, 

gebruiken die ook vaak in hun job. Zelfs met een uitstekende taalbeheersing is het 

onwaarschijnlijk dat dit helemaal foutloos verloopt. Men kan zich echter afvragen in hoeverre 

deze imperfecte taalbeheersing problematisch is. Onderzoek rond Business English as a 

Lingua Franca (BELF) heeft aangetoond dat effectiviteit primeert op linguïstische correctheid 

(Kankaanranta & Louhiala-Salminen, 2013). Deze studie bouwt daarop verder en onderzoekt 

het effect van verschillende soorten fouten in conventionele uitdrukkingen die door 

Nederlandstalige taalleerders van het Duits in zakelijke e-mails worden gemaakt. Het doel is 

te achterhalen in welke mate uitdrukkingen die een fout bevatten als ‘fit for purpose’ worden 

ervaren door moedertaalsprekers en na te gaan of het type fout dit beïnvloedt. Daarnaast 

willen we testen of moedertaalsprekers toleranter staan tegenover fouten gemaakt door 

anderstalige leerders dan tegenover fouten gemaakt door landgenoten. 

Een discourse completion task (DCT), waarin respondenten schriftelijk moesten reageren op 

20 situaties rond zakelijk e-mailverkeer, werd afgenomen bij 54 leerders en 16 

moedertaalsprekers Duits. De antwoorden van de moedertaalsprekers dienden om 

conventionele uitdrukkingen te identificeren en die van de leerders om frequente fouten te 

categoriseren. Dit resulteerde in 15 uitdrukkingen en vier types fout (spelfout, 

grammaticafout, sociopragmatische en pragmalinguïstische fout). Daarna werden in een 

experiment de conventionele uitdrukkingen gemanipuleerd volgens het type fout. Er werden 

ook twee condities ingebouwd, waarbij in de ene conditie werd benadrukt dat de e-mail 

geschreven werd door iemand uit Vlaanderen, in de andere door iemand uit Duitsland. Het 

experiment, nu in de pretestfase, bestaat uit vijf series met elk 15 stimuli. 200 

moedertaalsprekers Duits zullen willekeurig worden toegewezen aan één van de series en elk 

15 e-mailantwoorden beoordelen in termen van geschiktheid. 

De inzichten uit deze studie kunnen de aanzet vormen voor een debat over een taalonderwijs 

met meer voeling met het beroepsleven. 

Referenties:  

Kankaanranta, A., & Louhiala-Salminen, L. (2013). "What language does global business speak?" -The 

 concept and development of BELF. IBERICA, (26), 17-34. 
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Interactionele en pedagogische normen in leerling-
leerkrachtinteracties 

Breukelman, Mieke (Rijksuniversiteit Groningen) 

Gosen, Myrte (Rijksuniversiteit Groningen) 

Koole, Tom (Rijksuniversiteit Groningen) 

 

Leerkrachten staan bij elke vraag van een leerling voor een dilemma. Aan de ene kant hebben ze de 

kennis om de vraag van het geprojecteerde antwoord te voorzien, maar aan de andere kant willen ze 

leerlingen zoveel mogelijk uitdagen om zelfstandig te denken. Er is in een schoolcontext dus sprake 

van twee normatieve systemen: een interactionele en een pedagogische. In deze presentatie wordt 

aan de hand van conversatieanalyse getoond dat leerlingen en leerkrachten in vmbo-brugklassen zich 

in een-op-een-uitleginteracties oriënteren op beide systemen, en dat deze voor hen geen conflict 

lijken te vormen. 

Voor de analyse van pedagogische normen is gebruikgemaakt van het concept scaffolding, wat 

inhoudt dat een leerling door begeleiding iets leert te doen wat hij of zij zonder begeleiding niet had 

kunnen doen (Wood, Bruner, & Ross, 1976). Het belangrijkste kenmerk van scaffolding is contingency 

(Van de Pol, Volman, & Beishuizen, 2010): de uitleg van de leerkracht wordt aangepast op het niveau 

van de leerling. Tegenover deze pedagogische contingency zetten we interactionele normen, die we 

operationaliseren aan de hand van preferentieorganisatie (Schegloff, 2007). Zo volgt er op een vraag 

doorgaans een antwoord dat voldoet aan de eisen die door de vraag zijn geprojecteerd. Op een polaire 

vraag (‘Ben je getrouwd?’) volgt een ja/nee-antwoord (Raymond, 2003) en op een alternatieve vraag 

volgt een keuze uit de geboden alternatieven. Zo niet, dan wordt de afwijkende respons interactioneel 

gemarkeerd als niet-geprefereerd. 

De analyse van een-op-een-uitleginteracties laat zien dat leerlingen en leerkrachten georiënteerd zijn 

op zowel interactionele als pedagogische principes. Daarbij blijkt dat de gespreksdeelnemers 

afwijkingen van interactionele normen niet per definitie als niet-geprefereerd behandelen, in 

tegenstelling tot wat er voor alledaagse interactie is beschreven (Schegloff, 2007; Raymond, 2003). De 

studie legt zo een wisselwerking tussen interactionele en pedagogische normen bloot die verbonden 

is met het unieke institutionele karakter van klasseninteractie. 

Referenties: 

Raymond, G. (2003). Grammar and Social Organization: Yes/No Interrogatives and the Structure of 
 Responding. American Sociological Review, 68 (6), 939-967. 
Schegloff, E.A. (2007). Sequence organization in interaction: A primer in conversation analysis. New 
 York: Cambridge University Press. 
Van de Pol, J., Volman, M., & Beishuizen, J. (2010). Scaffolding in Teacher-Student Interaction: A 
 Decade of Research. Educational Psychology Review, 22, 271-296. 
Wood, D., Bruner, J.S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child 
 Psychology and Psychiatry, 17 (2), 89-100. 
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Hoe pabo-studenten evaluatie-interacties tijdens 
ontwerpgericht onderzoek vormgeven 

Breukelman, Mieke (Rijksuniversiteit Groningen) 

Hiddink, Frans (NHL Stenden University of Applied Sciences) 

 

Hoewel dialogische interactie met en tussen leerlingen in het basisonderwijs essentieel is 

voor hun kennisconstructie (Mercer & Littleton, 2007), komen dergelijke gesprekken in de 

praktijk zelden voor (Howe & Abedin, 2013). Het is daarom belangrijk dat pabo-studenten al 

in hun opleiding leren hoe ze diverse dialogische gespreksvormen kunnen uitlokken. 

Daarom zijn in het studiejaar 2018-2019 enkele veranderingen doorgevoerd in de cursus 

‘communiceren’ op de NHL Stenden Hogeschool. Pabo-studenten krijgen nu les over recente 

theoretische inzichten over klasseninteractie, en doen daarnaast zelf in kleine groepjes 

ontwerpgericht onderzoek, waarvoor ze video-opnames analyseren van interacties uit hun 

eigen stagepraktijk. Het doel is dat dit leidt tot gezamenlijke en diepgaande besprekingen 

over goede en slechte gesprekspraktijken. Om te onderzoeken of en wanneer dit doel wordt 

bereikt, is inzicht nodig in hoe studenten hun analyses vormgeven en hoe ze besluiten nemen 

over de aard van een gesprekspraktijk. In andere contexten is namelijk gebleken dat de 

manier waarop gespreksdeelnemers bepaalde activiteiten vormgeven, invloed kan hebben 

op het verloop van de interactie (Robinson, 2013; Huisman, 2001). 

Van de onderzoekssessies in 2018-2019 zijn daarom video-opnames gemaakt, die zijn 

getranscribeerd en geanalyseerd middels de conversatieanalyse (Gosen & Koole, 2017). In 

deze presentatie zal ingegaan worden op de manieren waarop een groepje studenten in 

meerdere sessies gezamenlijk tot evaluaties van gesprekspraktijken komt. Daartoe is een 

collectie van 22 'evaluatie-interacties' geanalyseerd. 

Gedemonstreerd zal worden uit welke gespreksactiviteiten een evaluatie-interactie kan 

bestaan, hoe de gespreksdeelnemers deze activiteiten vormgeven en hoe dit vervolgens 

samenhangt met de gespreksstructuur. Of de gespreksactiviteit ‘verkennen’ voorkomt, 

waarin studenten een gesprekspraktijk verkennen aan de hand van video-opnames, theorie 

of eigen ervaringen, blijkt bijvoorbeeld gerelateerd aan de constructie van andere 

gespreksactiviteiten. Mede omdat ‘verkennen’ een context vormt waarin studenten tot 

diepgaandere analyses kunnen komen, zullen we bediscussiëren in hoeverre onze 

beschrijvende analyse aanleiding geeft om lerarenopleiders nadrukkelijker te stimuleren 

studenten meer aanwijzingen te geven hoe ze beter gesprekken tijdens hun gezamenlijk 

onderzoek kunnen voeren. 
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Hebben automatische vertalingen van online reviews een 
impact op lezerspercepties? 

De Clerck, Bernard (Universiteit Gent) 

Van Parys, Amaury (Universiteit Gent) 

Panel 1 

 

Het online delen van opinies en reviews is erg populair geworden met een overvloed aan 

beschikbare informatie in verschillende talen op een breed scala aan review websites als 

gevolg. Bij die diensten hoort ondertussen ook de mogelijkheid gebruik te maken van een 

automatische vertaling om toegang te krijgen tot informatie aangeleverd in andere talen. De 

kwaliteit van automatisch vertalingen is weliswaar exponentieel gegroeid, maar nog niet 

volledig foutloos. In deze paper stellen we de vraag of deze afwijkingen van de norm ook een 

invloed hebben op de manier waarop de review gepercipieerd wordt op het vlak van 

geloofwaardigheid en betrouwbaarheid, bruikbaarheid, gepercipieerde professionaliteit en 

intelligentie en intentie van de consument. Via een experiment onderzoeken we het effect 

van automatische vertaling en de suboptimale kwaliteit van de doeltekst in vergelijking met 

1) de oorspronkelijke review in de andere taal, 2) dezelfde review in de doeltaal zonder 

afwijkingen en 3) dezelfde review waarbij de afwijkingen toegeschreven worden aan de 

reviewer. 

Uit de resultaten blijkt dat de automatische vertaling negatiever wordt waargenomen dan de 

oorspronkelijke Engelse versie, maar niet negatiever dan de Nederlandse foutloze tekst. 

Bovendien lijken door de reviewer gemaakte fouten schadelijker te zijn voor de percepties 

dan fouten door machine vertaling. Het onderzoek bevestigt daarmee eerdere resultaten wat 

taalbeheersingsfouten betreft maar stuurt ook aan op een nuancering van het fit-for-purpose 

verhaal, waarbij de tolerantie ten opzichte van afwijkingen mede bepaald wordt door de bron 

van de afwijkingen. Dat is vooralsnog goed nieuws voor niet optimale machinevertaling, maar 

slecht nieuws voor slordige reviewers. Bovendien geven de resultaten ook aan dat er binnen 

het idee van fit-for-purpose ook nagedacht kan worden over de taalkeuze als onderdeel in de 

zoektocht naar het beste communicatiekanaal binnen reviewcontexten. 
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Naar een automatische beoordeling van schrijfvaardigheid: 
hoe ver staan we voor het Nederlands? 

De Clercq, Orphée (Universiteit Gent) 

Barhoumi, Lara (Universiteit Gent) 

 

Al in de jaren 60 van de vorige eeuw ontstond het idee om schrijfvaardigheid te beoordelen 

met behulp van een computer (Page, 1966). Tot voor kort ging de meeste aandacht naar 

systemen die betrouwbare scores kunnen toekennen aan Engelse essays (Allen et al., 2016), 

niet in het minst gedreven door de SAT tests in de Verenigde Staten. Recenter ligt de 

onderzoeksfocus meer op de automatisering van formatieve feedback en het geven van een 

algemene evaluatie. Dit wil zeggen dat de technologie in staat moet zjin om veel meer te doen 

dan louter een score toekennen (Shermis and Burstein, 2013). Er moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen summatieve en formatieve kenmerken: tussen typische linguïstische 

tekstkenmerken die automatisch uit een tekst geëxtraheerd kunnen worden en automatische 

foutendetectiemodules die later kunnen uitgroeien tot automatische feedback- of 

correctiemodules. 

Hoewel voor het Nederlands een aantal systemen bestaan, zoals de Schrijfhulp (De Wachter 

et al., 2014), zien we dat de achterliggende technologie meestal gebaseerd is op matches in 

gigantische databanken. Dit terwijl de ontwikkelingen voor het Nederlands het laatste 

decennium in een stroomversnelling zijn gekomen, mede dankzij onderzoek naar 

automatische leesbaarheidsvoorspelling (De Clercq & Hoste, 2016; Kleijn 2018) waarbij 

taaltechnologische technieken en lerende systemen worden aangewend. In deze presentatie 

gaan we dieper in op de huidige stand van zaken wat betreft automatische 

schrijfvaardigheidsbeoordeling voor het Nederlands. We presenteren ook enkele resultaten 

en inzichten op twee verschillende schrijfvaardigheidsdatasets: een met argumentatieve 

teksten geschreven door eerstejaarsstudenten van een professionele bachelor (Deveneyns & 

Tummers, 2013) en een andere met samenvattingen geschreven door tweedejaarsstudenten 

van een universitaire bachelor (studenten Toegepaste Taalkunde aan de Universiteit Gent). 

Beide datasets werden manueel geëvalueerd op schrijfvaardigheid door taalkundigen en zijn 

in digitale vorm beschikbaar als leerdercorpus. 

 

Referenties: 
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 remediëring Nederlands in het hoger professioneel onderwijs in Vlaanderen. Levende Talen 
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Doceren in het Engels: het perspectief van de EMI-docent 

De Moor, Tom (Universiteit Gent) 

Panel 7 

 

Na de boom van en bijhorende controverse rond EMI zetten instellingen hoger onderwijs in 

de Lage Landen meer en meer in op docentenopleidingen ter voorbereiding van de EMI-

praktijk. Ondanks het vele onderzoek rond EMI zijn weinig handboeken of methodes voor 

deze docententraining te vinden, waardoor elke instelling (soms behoorlijk willekeurig) een 

eigen concept uitdenkt. 

In Vlaanderen komt de klemtoon daarbij vaak op talige voorbereiding te liggen, met het oog 

op de test om het decretaal vastgelegde C1-niveau te behalen. Dit past binnen de vaak 

voorkomende misvatting dat EMI puur om lesgeven in het Engels draait, terwijl de context 

ook een update van de didactiek vereist. Een succesvolle EMI-ervaring vraagt naast de 

taalswitch ook een grondige aanpassing van de pedagogische aanpak naar de anderstalige, 

internationale en vaak meer multiculturele omgeving toe. 

Op dit kruispunt van taalkunde en didactiek vonden Tom De Moor (UGent) en Linda Mous 

(Tilburg University) elkaar. Ze zetten hun jarenlange ervaring met EMI-begeleiding om in een 

werkboek met praktisch oefenmateriaal, authentieke voorbeelden, theoretische omkadering 

en ondersteunende inzichten rond onder meer interculturaliteit en cognitieve psychologie. 

Deze bijdrage schetst in een notendop de ontstaanscontext, basisopzet en enkele markante 

inzichten van deze methode. 

 

Referenties:  
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Verwijzingen naar locatie in post-match Tinder 
chatgesprekken: flirten of afstand houden? 

de Rijk, Lynn (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Stommel, Wyke (Radboud Universiteit Nijmegen) 

 

Hoewel Tinder één van de grootste datingapps is ter wereld, is er nog weinig onderzoek 

gedaan naar een kernaspect van het platform: de chatfunctie (Licoppe, 2020; Licoppe, te 

verschijnen). Tindergebruikers krijgen via de app profielen aangeboden (foto’s met summiere 

omschrijvingen), op basis waarvan ze beslissen of ze met de betreffende persoon in contact 

zouden willen komen. Bij wederzijdse goedkeuring is er sprake van een match, waarna een 

chatgesprek gestart kan worden. Dit chatgesprek vormt de brug tussen een match en een 

mogelijke offline ontmoeting en is daarmee een cruciaal onderdeel van het datingproces. 

In een eerdere analyse hebben we ons gericht op chatopeningen (Stommel & De Rijk, te 

verschijnen). In deze presentatie richten we ons op een ander kenmerkend fenomeen in 

Tinderchats, namelijk hoe Tindergebruikers zich oriënteren op de actuele locatie-informatie 

van de ander die gepresenteerd wordt in het Tinderprofiel. De data, verkregen tijdens 

interviews, bestaan uit 97 post-match chats van 10 Nederlandse Tindergebruikers en zijn 

geanalyseerd middels conversatieanalyse (Sidnell & Stivers, 2013) specifiek voor digitale 

omgevingen (Giles et al., 2015). 

In een verkennende analyse van de chats viel op dat er regelmatig naar locaties wordt 

verwezen. Door geografische nabijheid of juist afstand onderwerp van gesprek te maken, kan 

naar een mogelijke ontmoeting gehint worden (Licoppe, 2010). Een van de functies van 

verwijzing naar locatie in Tinderchats is flirten: de locatieverwijzing maakt de mogelijkheid 

voor een ontmoeting concreet door nabijheid of gebrek hieraan expliciet te maken en kan zo 

gebruikt worden om interesse te tonen en af te tasten of de ander een date ziet zitten. Een 

andere functie is het opwerpen van een eventuele drempel voor een ontmoeting of zelfs 

relatie, in de onderhandeling over hoe problematisch een bepaalde afstand is. Door deze 

functies heen speelt dat locatieverwijzingen soms als delicaat behandeld worden, met name 

als het gaat om de precieze locatie van de gebruiker (bijv. werkplek) of zelfs het woonadres. 

Zo mogelijk betrekken we in onze analyse ook chatgesprekken van Deense, Spaanse, Engelse 

en Franse Tindergebruikers. Concluderend kunnen we stellen dat locatie in relatie tot een 

mogelijke ontmoeting, van cruciaal belang is in het hedendaagse Tinder-datingproces. 
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Valt de lezer om te turnen? Effecten van 
formuleringskeuzes in de zaak ‘Van Gelder’ 

den Hollander, Astrid (Leiden University Centre for Linguistics) 

De Mulder, Hannah (Leiden University Centre for Linguistics) 

van Leeuwen, Maarten (Leiden University Centre for Linguistics) 

 

In de taalkundige stilistiek wordt beoogd om op basis van taalkundige analyse aannemelijk te 

maken dat bepaalde (combinaties van) formuleringskeuzes specifieke effecten sorteren. De 

hieruit volgende conclusies kunnen gezien worden als gemotiveerde hypotheses die in 

vervolgonderzoek experimenteel getoetst kunnen worden (Van Leeuwen 2015: 180-181; 

Stukker & Verhagen 2019: 232-233). De huidige studie brengt dit in de praktijk voor de analyse 

van Van Leeuwen en Van Haaften (2018) van de zaak ‘Van Gelder’. Deze zaak draait om een 

kort geding van Yuri van Gelder tegen NOC*NSF naar aanleiding van zijn verwijdering uit het 

Olympische turnteam in 2016. Van Leeuwen & Van Haaften (2018) betogen dat Van Gelders 

advocaat formuleringskeuzes maakt die de ernst van Van Gelders gedrag afzwakken en hem 

in de slachtofferrol plaatsen, terwijl de NOC*NSF-advocaat formuleringskeuzes maakt die de 

ernst van het gedrag juist benadrukken en suggereren dat Van Gelder zelf verantwoordelijk 

was voor de ontstane situatie. De huidige studie onderzoekt of de geïdentificeerde 

formuleringskeuzes ook daadwerkelijk deze effecten sorteren. 

209 proefpersonen lazen een origineel of een gemanipuleerd tekstfragment uit de pleidooien 

van de advocaten en beoordeelden vervolgens de ernst van het gedrag van Van Gelder, zijn 

eigen verantwoordelijkheid voor de situatie en de mate waarin ze het eens waren met het 

besluit van de rechter. Initiële resultaten tonen aan dat de onderzochte formuleringskeuzes 

niet het verwachte effect sorteren: de gemanipuleerde en de originele pleidooien kregen een 

vergelijkbaar oordeel. De aard van het pleidooi in algemene zin had wel invloed op het 

oordeel: als proefpersonen het pleidooi van de NOC*NSF-advocaat lazen, waren de evaluaties 

negatiever over Van Gelder dan als ze het pleidooi van Van Gelders advocaat lazen. Deze 

bevindingen suggereren dat de gegeven informatie wel in de richting van een bepaalde 

conclusie stuurt, maar dat de verrichte manipulaties in formuleringskeuzes wellicht te subtiel 

zijn om daar vervolgens nog verschil in aan te brengen. 
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Taalvaardigheid, migratie en het recht op permanent 
verblijf. De impact van vooropleiding 

Deygers, Bart (Universiteit Gent) 

 

Taalbeheersing maakt het verschil. Tussen sociale huisvesting, of niet. Gezinshereniging, of 

niet. Permanent verblijf in een nieuw thuisland, of niet. In de context van migratie is 

taalvaardigheid anno 2020 een voorwaarde tot essentiële rechten, sociale voorzieningen of 

maatschappelijke statuten. In deze presentatie bekijken hoe taalvoorwaarden in het kader 

van migratie en inburgering in Europa geëvolueerd zijn. Daarna zoomen we in op Vlaanderen 

en gaan we na wat de impact van vooropleiding is op slaagkansen voor de inburgeringstoets.  

Om de globale trends inzake taalvaardigheidseisen in kaart te brengen, legden we op vraag 

van en in samenwerking met de RvE een survey voor aan 41 beleidsmakers die een centrale 

rol opnemen in het migratiebeleid van een RvE-lidstaat. Hun antwoorden werden 

getrianguleerd met antwoorden van een tweede groep experts en met beleidsteksten. De 

resultaten geven aan dat taaltoetsen tijdens het voorbije decennium geëvolueerd zijn tot een 

standaard onderdeel van het migratiebeleid, dat er binnen Europa een grote discrepantie 

bestaat inzake het gevraagde taalniveau en dat de meeste taaltoetsen die in gebruik zijn niet 

gevalideerd zijn. 

Tijdens het tweede deel van de presentatie zoomen we in op Vlaanderen en op de impact van 

vooropleiding op de slaagkansen voor de inburgeringstest. We legden de bestaande Vlaamse 

A2-taaltoets voor inburgering voor aan 1024 NT2-leerders met uiteenlopende 

onderwijsachtergronden. De deelnemers legden eveneens een gestandaardiseerde toets van 

receptieve woordenschat af (PPVT-III-NL). De resultaten werden geanalyseerd aan de hand 

van many-facet Rasch analyse en tonen aan dat vooropleiding in combinatie met het gevolgde 

NT2-traject de belangrijkste voorspellers zijn voor de scores op die toetsen. Mensen die niet 

de kans hebben gehad om verder te studeren dan lager onderwijs, hebben – zelfs na het 

behalen van een A2-certificaat van een NT2-cursus – minder dan 40% slaagkans op de 

Vlaamse taaltoets. Bij hoogopgeleiden is dat meer dan 90%. 

 

 

 

 

 

 

 



  VIOT 2022 – Taalbeheersing maakt het verschil 

50 
 

Meertalige informatievoorziening in de asielopvang: hoe 
bereiken we verzoekers met een linguïstisch kwetsbaar 

profiel? 

El Hahaoui, Karima (Universiteit Gent) 

Guaus, Aline (Universiteit Gent) 

Panel 5 

 

Wanneer verzoekers internationale bescherming aanvragen in België, gaan ze bij aankomst 

door een gestructureerde intakeprocedure in het Aanmeldcentrum. Deze procedure bestaat 

uit verschillende fasen, waaronder medische en sociale intakes. Wanneer verzoekers worden 

doorverwezen naar een opvangcentrum, doorlopen ze ook daar een intakeprocedure. 

Uit eerder onderzoek naar meertalige praktijken in het Belgische opvangnetwerk blijkt dat 

dienstverleners tijdens de intakeprocedure een beroep doen op tolken, maar dit gebeurt niet 

op een gestructureerde manier. Bovendien maken ze gebruik van bruginstrumenten 

(communicatiestrategieën of -tools) om de communicatie met verzoekers te ondersteunen 

(El Hahaoui et al., 2020). De vraag is echter in hoeverre deze instrumenten kunnen worden 

ingezet voor communicatie met verzoekers met een kwetsbaar linguïstisch profiel, zoals 

laaggeletterden of sprekers van zeldzame talen (Boudart et al., 2018; Hooft et al., 2020). 

Het onderzoeksproject AMICA wil inspelen op de meertalige noden van deze kwetsbare groep 

vanuit een linguïstisch-etnografisch perspectief, op basis van een combinatie van kwalitatieve 

en kwantitatieve onderzoeksmethoden: observaties in de centra, survey-onderzoek en semi-

gestructureerde interviews met eerstelijnsmedewerkers en centrumverantwoordelijken. We 

onderzoeken welke informatie wordt overgebracht, via welke kanalen en in welke taal/talen 

dit gebeurt. Hierbij focussen we specifiek op (a) taalscreening (hoe wordt bepaald in welke 

taal een verzoeker het best wordt geïnformeerd?; (b) het gebruik van bruginstrumenten (bv. 

contacttaal, pictogrammen, automatische vertaaltools); (c) de ontwikkeling van 

taalhulpmiddelen (bv. meertalige animatievideo’s) en (d) de organisatie van trainings-en 

disseminatie-activiteiten met als doel dienstverleners te ondersteunen bij het informeren van 

een superdiverse doelgroep van verzoekers om internationale bescherming. 

In deze presentatie zullen we de context evenals de methodologie van ons onderzoek 

toelichten en onze eerste bevindingen van observaties en bevragingen bespreken. 
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Middeleeuwse verhalen voor moderne lezers 

Elshof, Noor (Radboud Universiteit Nijmegen) 

van Meurs, Frank (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Reijnierse, Gudrun (Radboud Universiteit Nijmegen) 

 

Bij het vak Nederlands worden middeleeuwse verhalen in verschillende vormen aangeboden 
aan middelbare scholieren, bijvoorbeeld in de oorspronkelijke taal, moderne vertaling of als 
oorspronkelijke tekst met de moderne vertaling ernaast (Slings, 2000, 2013). Het is echter 
onbekend in hoeverre deze verschillende presentatiewijzen invloed hebben op de narratieve 
betrokkenheid van scholieren bij het verhaal. Daarom werd een experiment uitgevoerd 
waarin 95 leerlingen ieder twee fragmenten uit de Arthurroman Walewein ende Keye 
beoordeelden. Iedere proefpersoon kreeg een andere versie toegewezen: Middelnederlands, 
modern Nederlands of Middelnederlands met modern Nederlands in de kantlijn. 
Proefpersonen vulden een schriftelijke vragenlijst in om te meten in hoeverre zij narratief 
betrokken waren bij het verhaal in termen van transportatie, leesplezier, identificatie, 
narratief begrip en aandachtfocus (Busselle & Bilandzic, 2009; Cohen, 2001; Green & Brock, 
2000). Uit de resultaten bleek dat proefpersonen die een Middelnederlandse versie lazen 
minder betrokken waren bij het verhaal op alle vijf de dimensies dan proefpersonen met een 
modern Nederlandse versie of Middelnederlandse versie met modern Nederlands in de 
kantlijn. Uit een regressieanalyse bleek dat de moeilijkheid van taal een voorspeller is voor 
narratieve betrokkenheid. De betrokkenheid bij het verhaal nam af zodra proefpersonen de 
taal moeilijker vonden. De huidige studie levert zowel een theoretische als praktische 
bijdrage. De theoretisch bijdrage van deze studie is dat zij laat zien dat moeilijkheid van taal 
de narratieve betrokkenheid bij lezers vermindert. Voor de onderwijspraktijk betekent dit dat 
middeleeuwse verhalen het beste in modern Nederlands, of Middelnederlands met modern 
Nederlands in de kantlijn kunnen worden aangeboden. 
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De impact van actief vs. passief geformuleerde 
boodschappen op de reputatie van organisaties in crisis 

Fannes, Gijs (KU Leuven) 

Claeys, An-Sofie (KU Leuven) 

 

Onderzoek naar crisiscommunicatie heeft al veel inzichten opgeleverd over hoe een 

organisatie op een effectieve manier kan communiceren om de reputatie te beschermen. Het 

merendeel van dat onderzoek ging na hoe organisaties best inhoudelijk reageren op 

beschuldigingen (Avery, Lariscy, Kim, & Hocke, 2010). Zo werd de impact onderzocht van een 

ontkenning of verontschuldiging. De doeltreffendheid van een crisiscommunicatieboodschap 

zal naast de inhoud echter ook afhangen van hoe die inhoud wordt verwoord. De 

communicatieve overtuigingskracht wordt namelijk niet enkel bepaald door wat men zegt, 

maar ook door hoe men iets zegt (Dillard, 2014). Enkele studies geven reeds aan dat het 

belangrijk is om rekening te houden met de nuances van taal in crisiscommunicatie, maar 

systematisch onderzoek blijft voorlopig nog afwezig (bv., Bentley, 2015; Borden & Zhang, 

2019). 

Een specifieke taalkundige stijlkeuze die relevant lijkt voor het domein van 

crisiscommunicatie, is het syntactische onderscheid tussen een actieve en een passieve zin. 

Zo tonen psycholinguïschtische studies aan dat een zin die geformuleerd is in een 

actiefconstructie anders geïnterpreteerd wordt dan een zin die inhoudelijk hetzelfde is, maar 

geformuleerd is in een passiefconstructie (bv., Chan & Maglio, 2020; Henley, Miller, & 

Beazley, 1995). Een passiefconstructie zou namelijk een manier zijn om de 

verantwoordelijkheidsperceptie ten opzichte van een negatieve daad te verminderen en zou 

daarnaast ook de geloofwaardigheid van de zender verhogen omdat die zich via een passief 

kan distantiëren van een negatieve daad (Anspach, 1988; Chan, Maglio, 2020). Toegepast op 

de context van crisiscommunicatie zou een organisatie bijvoorbeeld minder verantwoordelijk 

geacht kunnen worden voor een crisis bij een passieve verontschuldiging ten opzichte van 

een actieve verontschuldiging. Door middel van een 2 (ontkennen vs. verontschuldigen) x 2 

(actiefconstructie vs. passiefconstructie) experimenteel design (N = 207) tracht deze studie 

inzicht te verwerven in de rol van taal in crisiscommunicatie. 
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De expert die het ook niet zeker weet. Epistemic stance in 
interviews rondom het coronavirus 

Gosen, Myrte (Rijksuniversiteit Groningen) 

van Schepen, Nynke (Rijksuniversiteit Groningen) 

Frikken, Jeffry (Rijksuniversiteit Groningen) 

 

De dataset die centraal staat in dit onderzoek bestaat uit 7 uitzendingen die de NOS in 2020 

maakte naar aanleiding van het coronavirus. In de live uitzendingen van ‘Coronavirus: feiten 

en fabels’ worden door presentatoren kijkersvragen rondom het coronavirus gesteld aan 

experts op verschillende vakgebieden. Door met de experts in gesprek te gaan in een 

interview-format, wordt het publiek van achtergrondinformatie voorzien die relevant is om 

de recente gebeurtenissen te beoordelen (Lauerbach, 2007; Roth, 2002). De experts die het 

publiek van achtergrondinformatie voorzien worden geacht een hogere epistemic status 

(Heritage, 2012) te hebben. Doordat het een nieuwe situatie betreft, ook voor de experts, 

komt naar voren uit de data dat ook de experts niet altijd op de hoogte zijn van de gevraagde 

informatie. 

In deze studie is gekeken naar de epistemic stance (Heritage, 2012) zoals die zichtbaar wordt 

in de antwoorden van de experts op de vragen van de interviewers. Voor deze studie is 

speciale aandacht uitgegaan naar a) epistemic stance markers (Englert 2010; Heritage 2012), 

zoals ‘natuurlijk’, ‘misschien’, ‘waarschijnlijk’ en ‘geloof/denk ik’ die meer of minder zekerheid 

aangeven, b) het gebruik van vakterminologie en het gebruik van bronnen en c) de manieren 

waarop experts in hun antwoorden hun kennis positioneren in relatie tot de kennis van een 

of meer andere experts in de uitzending. 

De uitzendingen zijn in het geheel getranscribeerd volgens gespreksanalytische conventies 

(Jefferson, 1986). Vervolgens zijn alle antwoorden van de experts geanalyseerd met het oog 

op de verschillende aspecten met betrekking tot epistemic stance. In de presentatie zal stil 

worden gestaan bij de plaatsing en de functie van deze verschillende manieren waarop 

experts in deze specifieke setting hun kennis laten zien. Het onderzoek dat in de presentatie 

centraal staat vormt hiermee een aanvulling op het bestaande onderzoek naar 

nieuwsinterviews alsmede op het onderzoek rondom epistemiciteit. 
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‘Expertise’ als deelnemersoriëntatie in Intensive Care 
overdrachten 

Harms, Paulien (Rijksuniversiteit Groningen) 

Gosen, Myrte (Rijksuniversiteit Groningen) 

Koole, Tom (Rijksuniversiteit Groningen) 

Panel 3 

 

Binnen Conversatie-Analytisch onderzoek zijn het laatste decennium veel studies verschenen 

over de oriëntaties van gespreksdeelnemers op wat werd genoemd ‘epistemics’ (e.g. Heritage 

2013) en ‘deontics’ (e.g. Stevanovic 2011). Met het eerste wordt gedoeld op kennis van de 

werkelijkheid, in het bijzonder ‘weten dat’. Met het tweede wordt verwezen naar de rechten 

van deelnemers om toekomstige handelingen te bepalen. In dit paper wordt getoond dat er 

naast oriëntaties op epistemics en deontics ook een oriëntatie is te zien op ‘weten hoe’. Voor 

deze orientatiezullen we het begrip ‘expertise’ gebruiken.  

De data die voor dit onderzoek worden gebruikt zijn gesimuleerde overdrachten. De 

overdracht is de interactie tussen een arts wiens dienst ten einde loopt en een arts wiens 

dienst begint, waarin één of meerdere patiënten worden besproken. De simulatie werd 

uitgevoerd door authentieke IC-artsen die elkaar authentieke patiëntcasussen – uit een 

recent verleden - overdragen. Voor ons onderzoek naar expertise is het niet relevant dat de 

overdrachten zijn gesimuleerd.  

In de interacties zien we dat de uitgaande arts er in de interactie vanuit gaat dat de 

binnenkomende arts nog geen kennis heeft van de betreffende patiënt. Ook is er een 

oriëntatie op ‘deontics’: de uitgaande arts specificeert een serie handelingen die na de 

overdracht – en dus voor de binnenkomende arts - op het programma staan. Maar daarnaast 

zien we in de interactie ook een oriëntatie op de expertise van de binnenkomende arts die de 

vorm aanneemt van formuleringen van procedurele en medische handelingen en van 

medische redeneringen die deze als bekend veronderstellen. In onze analyse zullen we laten 

zien dat naast een oriëntatie op verschil in kennis ook een oriëntatie is op gelijke kennis. 
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Overdrachtscommunicatie als interactief genre: de 
verborgen consensus onder artsen 

Harms, Paulien (Rijksuniversiteit Groningen) 

Stukker, Ninke (Rijksuniversiteit Groningen) 

 
Op de intensive care wordt de zorg voor patiënten meerdere malen per dag van het ene team 
artsen overgedragen aan het andere. Overdrachten vormen een cruciaal moment in de 
continuïteit en kwaliteit van de patiëntenzorg. In de praktijk blijkt dat de belangrijkste doelen 
van overdrachtscommunicatie: informatie overdragen en gedeeld begrip tot stand brengen, 
niet altijd optimaal worden gerealiseerd. Waar eerdere studies zich vooral richtten op 
manieren waarop de uitgaande arts overdrachtsinformatie optimaal kan structureren, is er 
recent meer aandacht gekomen voor de rol van de inkomende arts in het tot stand brengen 
van gedeeld begrip, waarbij een actieve rol van de inkomende arts aangemoedigd wordt.  
Toch zien we in de praktijk nog weinig terug van deze zogenoemde ‘actieve 
luisterstrategieën’, zoals het stellen van vragen of herformuleren van informatie. Om artsen 
gericht te kunnen trainen in actieve luisterstrategieën is beter inzicht nodig in de functies en 
positie van interactie tussen de inkomende en uitgaande arts in overdrachtscommunicatie. In 
dit onderzoek zetten we discourse-analytische en conversatie-analytische inzichten in om 
opvattingen van medische professionals over de functie en posities van interactie in 
overdrachtscommunicatie te reconstrueren op basis van hun communicatief gedrag in 
dienstoverdrachten op de intensive care. Het startpunt van dit onderzoek is de gedachte dat 
de overdracht kan worden gezien als een op zichzelf staand ‘genre’ waarbij ervaren 
gespreksdeelnemers een gedeeld idee hebben over waar en wanneer interactie geschikt is. 
Twaalf duo’s van IC-artsen kregen de opdracht om als onderdeel van hun dienst op basis van 
een realistisch scenario een overdracht te realiseren. Deze opzet maakte het mogelijk om 
communicatief gedrag van meerdere professionals in een gecontroleerde setting in kaart te 
brengen en te vergelijken, en gerichte aanbevelingen te doen voor plaatsen waar en wijzen 
waarop actieve luisterstrategieën op natuurlijke wijze kunnen worden ingezet om gedeeld 
begrip tot stand te brengen in overdrachtscommunicatie. 
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Een diploma aan de universiteit: academische 
leesvaardigheid en woordenschat maken (mee) het verschil 

Heeren, Jordi (KU Leuven) 

De Wachter, Lieve (KU Leuven) 

Speelman, Dirk (KU Leuven) 

 

Een minimumniveau van taalvaardigheid wordt beschouwd als een noodzakelijke, maar geen 

voldoende voorwaarde voor studiesucces in het hoger onderwijs. Een van de moeilijkheden 

in de studies naar de relatie tussen taalvaardigheid en studiesucces, is echter de 

operationalisering van het concept ‘studiesucces’ (Graham, 1987). Vaak wordt in Engelstalige 

studies het gewogen examencijfer gebruikt (Grade Point Average), terwijl in Vlaanderen en 

Nederland eerder het gemiddelde examenresultaat (De Wachter et al., 2013; Kuiken & 

Vedder, 2020), het aantal studiepunten (Kuiken & Vedder, 2020) of het studierendement van 

de studenten (De Moor & Colpaert, 2019; Heeren et al., 2020) wordt gebruikt. Deze studies 

maken echter vaak gebruik van resultaten uit het eerste jaar terwijl de ultieme maat voor 

studiesucces toch het behalen van een diploma is. 

In deze studie gaan we daarom na in welke mate een taalscreening naar academische 

leesvaardigheid en woordenschat aan de start van het eerste jaar informatie kan bieden over 

de kans dat een student, al dan niet met vertraging, zijn bachelordiploma behaalt. De dataset 

bestaat uit meer dan 5000 Belgische studenten met een diploma uit het Vlaams secundair 

onderwijs uit verschillende faculteiten die tussen academiejaar 2010-2011 en 2013-2014 de 

taaltest aflegden bij de start van hun eerste jaar universiteit. 

De resultaten tonen dat het taaltestresultaat significant samenhangt met de studieduur en 

dat dat studenten die studievertraging oplopen of uiteindelijk geen diploma behalen 

significant lagere taaltestscores hebben dan studenten die hun diploma wel binnen de 

vooropgestelde drie jaar verwerven. Wanneer gecontroleerd wordt voor andere 

achtergrondfactoren in een multinomiaal regressiemodel, met name leeftijd, geslacht, socio-

economische status, thuistaal, migratieachtergrond en vooropleiding, blijkt de test nog steeds 

een kleine, maar significante bijdrage te leveren. De voorspellende waarde van de test blijkt 

voornamelijk samen te hangen met de vooropleiding van studenten. Taalbeheersing, meer 

specifiek academische taalvaardigheid, maakt dus (mee) het verschil, ook voor studiesucces 

op de langere termijn. 

 

Referenties: 

Graham, J. G. (1987). English language proficiency and the prediction of academic success. TESOL 

 quarterly, 21(3), 505-521. 

De Moor, A. & Colpaert, T. (2019). Taal telt: Taalscreening in het eerste jaar hoger onderwijs om 

 studiesucces te bevorderen. In D. Berckmoes, P. Bonne, J. Heeren, M. Leuridan, I. Mestdagh, 



  VIOT 2022 – Taalbeheersing maakt het verschil 

60 
 

 & J. Vrijders (Red.), Taalbeleid en taalondersteuning: wat werkt? Tielt: Lannoo. 

De Wachter, L., Heeren, J., Marx, S., & Huyghe, S. (2013). Taal: een noodzakelijke, maar niet de enige 

 voorwaarde tot studiesucces. De correlatie tussen de resultaten van een 

 taalvaardigheidstoets en de slaagcijfers bij eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven. Levende 

 Talen Tijdschrift, 14(4), 28-36. 

Heeren, J., Speelman, D., & De Wachter, L. (2020). A Practical Academic Reading and Vocabulary 

 Screening Test as a Predictor of Achievement in First-Year University Students: Implications 

 for Test Purpose and Use. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 

Kuiken, F., & Vedder, I. (2020). The interplay between academic writing abilities of Dutch 

 undergraduate students, a remedial writing programme, and academic achievement. 

 International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 1-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  VIOT 2022 – Taalbeheersing maakt het verschil 

61 
 

Keuzes in het ontwerp van persuasieve teksten maken 
verschil: maar hoe groot en onder welke condities? 

Hoeken, Hans (Universiteit Utrecht) 

O’Keefe, Daniel (Northwestern University) 

 

Bij het ontwerpen van persuasieve teksten moeten ontwerpers allerlei keuzes maken: trek ik 

een expliciete conclusie of laat ik die impliciet? Neem ik alleen argumenten vóór het 

standpunt op, of ook tegenargumenten? En als ik dat doe, moet ik die dan weerleggen of 

hoeft dat niet? Moet ik humor inzetten of moet ik me daar verre van houden? Ontwerpers 

zouden willen weten of er kenmerken zijn die een boodschap (bijna) altijd (veel) 

overtuigender maken.  

In deze bijdrage onderzoeken we of er zulke kenmerken zijn. Voor dertig 

boodschapkenmerken brengen we aan de hand van meta-analyses in kaart wat de 

gemiddelde winst in overtuigingskracht is van het toepassen ervan én in hoeverre toepassing 

bij een nieuwe tekst in elk geval géén negatief effect heeft. Meer specifiek: we berekenen de 

gemiddelde effectgrootte voor deze 30 boodschapkenmerken én de predictie-intervallen. 

Naarmate de gemiddelde effectgrootte groter is, is de impact van het boodschapkenmerk 

groter. Als het 95% predictie-interval boven 0 ligt, is de kans te verwaarlozen dat toepassing 

van het kenmerk een negatief effect heeft.  

De resultaten laten zien dat de effecten van boodschapkenmerken gemiddeld klein zijn 

(mediaan r = .10). Er zijn slechts drie boodschapkenmerken met een effectgrootte boven r = 

.20 en er zijn slechts 2 kenmerken waarbij waarbij het risico nihil is op een negatief effect bij 

toepassing ervan. Ook als we kijken naar moderatoren, leidt dit niet tot de identificatie van 

boodschapkenmerken die altijd een sterk effect hebben op de overtuigingskracht.  

Deze resultaten hebben implicaties voor zowel het onderzoek naar als advies 

over persuasieve communicatie. Wat betreft het onderzoek, laten deze resultaten zien dat de 

meeste studies op het gebied van persuasieve communicatie onvoldoende statistische power 

hebben. Wat betreft de adviespraktijk, laten de resultaten zien dat adviseurs voorzichtig 

moeten zijn met hun adviezen omdat de effecten relatief klein en erg variabel zijn. 
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“Wat de boer niet kent”: het effect van technische versus 
niet-technische formuleringen op de acceptatie van 

kweekvlees 

Hoeks, John (Rijksuniversiteit Groningen) 

Kelder, Eva (Rijksuniversiteit Groningen) 

 

Om de doelstellingen omtrent het verminderen van broeikasgassen te behalen is een 

drastische vermindering van de vleesconsumptie geboden (Hedenus, Wirsenius & Johansson, 

2014; Poore & Nemecek, 2018). Waargenomen belemmeringen voor zo’n reductie zijn het 

genieten van vlees en het niet willen veranderen van eetgewoonten (Lea & Worsley, 2003). 

Kweekvlees lijkt daarom de ideale oplossing te zijn: men kan vlees blijven eten, maar dan 

zonder de negatieve gevolgen voor milieu en dieren die bij de productie van conventioneel 

vlees optreden.  

Mensen hebben echter bij kweekvlees vaak associaties met een laboratorium, zien het als iets 

chemisch en vragen zich af of het wel veilig is (den Hollander, 2021). Siegrist, Sütterlin en 

Hartmann (2018) suggereren dat deze bezwaren kunnen weggenomen met teksten waarin 

het productieproces van kweekvlees op een niet-technische manier wordt beschreven. 

In het huidige onderzoek voerden we een replicatie (N=204; 75 mannen) uit van Siegrist et al. 

(2018). In tegenstelling tot deze onderzoekers vonden wij geen enkel positief effect van de 

niet-technische beschrijving op de acceptatie van kweekvlees (gemeten met vragen over 

natuurlijkheid, walging, intentie om het te eten/te kopen). Numeriek gezien was de 

acceptatie zelfs het grootst bij de (controle)tekst zonder enige beschrijving van het 

productieproces. 

Opvallend was het verschil tussen onze groep participanten en die van Siegrist et al. (2018): 

de twee groepen vonden kweekvlees allebei even onnatuurlijk, maar onze proefpersonen 

waren veel meer bereid het te eten en te kopen dan die van Siegrist et al.; de koop- en 

eetintentie van onze proefpersonen deed zelfs niet onder voor die van conventioneel vlees. 

Nader onderzoek moet uitwijzen waar die verschillen tussen deze twee groepen precies 

vandaan komen. Maar wat we al wel kunnen zeggen is dat hoe zorgvuldig je een tekst ook 

construeert, je hem soms nog het beste kunt weglaten. 
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Een stilistisch perspectief op genreontwikkeling 

Hof, Melanie (NHL Stenden Hogeschool; Rijksuniversiteit Groningen) 

Stukker, Ninke (Rijksuniversiteit Groningen) 

Baaijen, Veerle (Rijksuniversiteit Groningen) 

de Glopper, Kees (Rijksuniversiteit Groningen) 

 

Onderdeel van het socialisatieproces in een bepaalde cultuur is het verwerven van de 

conventionele taalgebruiksvormen om een bepaald communicatief doel te bereiken 

(Bawarshi & Reiff, 2004). De verwerving van genres is vaak een langdurig proces, omdat 

daarbij een samenspel van inhoudelijke, structurele en stilistische kenmerken leidt tot de 

realisatie van een communicatief doel. In deze lezing presenteren we een methode waarmee 

die ontwikkeling in kaart kan worden gebracht.  

In het weinige onderzoek dat naar genreontwikkeling is gedaan, lag de focus doorgaans op de 

ontwikkeling van de inhoudelijke en structurele kenmerken van een genre (Byrnes & Wasik, 

2009). Wanneer er al naar de formuleringen in leerlingteksten van een bepaald genre is 

gekeken, dan nauwelijks naar die formuleringen die bijdragen aan de realisatie van de 

communicatieve doelen ervan (vgl. Berman & Nir-Sagiv, 2007). Vanuit genreontwikkelings-

perspectief is het juist interessant om daarnaar te kijken.  

Daarom hebben wij van tachtig recensies van leerlingen uit klas 1, 3 en 5 vwo en recensenten 

van Hebban.nl bepaald welke zetten daarin voorkomen en hoe die linguïstisch worden 

gerealiseerd. Met de checklist van Stukker en Verhagen (2019) stelden we vast dat dat laatste 

kon worden achterhaald met een functioneel taalkundige analyse van de werkwoorden, 

subjecten, bijvoeglijk naamwoorden en bijwoorden in de teksten. Voor de lezing bepalen we 

met multilevel analyses welk type werkwoorden, subjecten, bijvoeglijk naamwoorden en 

bijwoorden bij welke zet worden gebruikt in iedere onderzoeksgroep en waarin de groepen 

verschillen.  

Uit de analyse van het werkwoord- en subjectgebruik is reeds gebleken dat al in de teksten 

van leerlingen uit klas 1 de meeste stilistische middelen voorkomen die experts gebruiken. 

Brugklassers blijken die middelen alleen vaak voor de realisatie van een ander communicatief 

doel te gebruiken dan experts. Dit benadrukt dat het voor genreontwikkelingsonderzoek 

noodzakelijk is om niet zozeer te kijken welke stilistische middelen leerlingen in de loop der 

tijd gebruiken, maar voor welke doeleinden ze dat doen. 
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Halfvolle of halflege glazen? Communicatieve mechanismes 
achter framekeuze 

Holleman, Bregje (Universiteit Utrecht) 

Staal, Ben (Universiteit Utrecht) 

Pander Maat, Henk (Universiteit Utrecht) 

 

De resultaten van een examen kunnen worden beschreven in termen van het 

slaagpercentage (een positief frame), of in termen van het zakpercentage (een negatief 

frame). Een dergelijke framekeuze blijkt persuasieve effecten te hebben: men denkt 

positiever over een examen dat positief werd geframed. Wij onderzochten een aantal 

mechanismen achter de interpretatie van positieve en negatieve attribuutframes. Ons 

vertrekpunt is het werk van McKenzie en collega’s (o.a. Sher & McKenzie 2006), die de rol van 

referentiepunten onderzoeken in framekeuzes en laten zien dat zowel spreker als hoorder 

aannemen dat de geframede component is toegenomen ten opzichte van een eerder 

referentiepunt, of groter is dan een verwachte waarde.  

In een aantal experimenten onderzochten wij of mensen zich in hun framekeuze sterker laten 

leiden door wat de grootste proportie is (de geframede proportie is >50%), door wat de 

toenemende proportie is (de geframede proportie is op T2 > dan op T1), of door een 

subjectieve verwachting (de geframede proportie is groter dan verwacht).  

We namen taken af in online vragenlijsten via het Britse platform Prolific, waarin we in 

tabellen een reeks tweewaardige situaties gaven en de participanten (N ca 130) vroegen deze 

gegevens in een zin te beschrijven. De resultaten laten tekenen zien van elk van deze drie 

mechanismen. We vinden duidelijke taakeffecten: als we participanten vragen te beschrijven 

wat ze zien op T2, framen zij meestal in de grootste proportie (>50%). Als we participanten 

(in een tweede experiment) vragen om een ontwikkeling te beschrijven, framen ze 

overwegend in termen van de toenemende proportie. Als we situaties geven waarover men 

duidelijke stereotype verwachtingen heeft (bijv: de m/v-verhouding op een 

kappersopleiding), framet men in termen van de proportie die groter is dan men verwacht, 

ook als die kleiner is dan 50%. We bespreken aan de hand van deze resultaten de cognitieve 

en communicatieve mechanismes van framekeuzes. 

 

Referenties:  
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“Kan pinda bevatten”. Gebruik & effect van allergie-
informatie op voedseletiketten 

Holleman, Bregje (Universiteit Utrecht) 

Linders, Yvette (Universiteit Utrecht) 

Lentz, Leo (Universiteit Utrecht) 

 

Voedselproducenten gebruiken voedseletiketten om consumenten te informeren over 

ingrediënten en allergenen. Een ingrediënt is volgens recept aan een product toegevoegd, 

maar er kan ook sprake zijn van kruisbesmettingen: in dat geval is een allergeen geen 

ingrediënt, maar wordt ervoor gewaarschuwd via een PAL (Precautionary Allergen Label). Een 

PAL is niet verplicht, en er is in Nederland een heel scala aan PAL-formuleringen in omloop. 

Omdat verkeerd geïnterpreteerde of gebruikte allergie-informatie kan leiden tot ernstige 

allergische reacties, onderzochten wij het gebruik en de interpretatie van allergie-informatie 

in 3 verschillende studies. Die zullen we hier in vogelvlucht presenteren én met elkaar 

verbinden. 

In een corpusstudie van 300 voedsellabels onderzochten we hoe allergie-informatie op 

voedsellabels in Nederlandse supermarkten eruit ziet: hoe worden allergenen in de 

ingrediëntenlijst aangegeven, hoe wordt een waarschuwing geformuleerd, hoe varieert dat 

tussen (huis)merken? De variëteit in allergie-informatie blijkt groot. In 15 interviews met 

kwaliteitsmanagers bij producenten en retailers bevroegen hoe wordt vastgesteld of een 

allergeen al dan niet aanwezig is, en hoe wordt beslist welke allergie-informatie op het label 

wordt opgenomen. Er blijkt veel variatie tussen bedrijven in hoe dit werkt. In twee 

experimenten keken we, tot slot, hoe consumenten verschillende varianten van allergie-

informatie interpreteren: hoeveel risico kennen ze toe aan de consumptie van een product 

waarin het allergen is opgenomen als ingrediënt, en is dat een hoger risico dan wanneer er 

gewaarschuwd wordt voor een mogelijke kruisbesmetting? Maakt het uit in welke 

bewoording voor zo’n kruisbesmetting wordt gewaarschuwd? En is er een verschil tussen 

participanten met hoge gezondheidsgeletterdheid en lagere geletterdheid? Er blijken ten 

onrechte allerlei risicovariaties te worden geïnfereerd aan de hand van 

formuleringsverschillen. We doen suggesties voor de verbetering van allergie-informatie en 

voor vervolgonderzoek.  

Dit onderzoek is uitgevoerd met steun van een UU-subsidie (focusgebied Future Food), in 

samenwerking met allergologie (H. van Os-Medendorp, A. Michielsen-Huisman, K. Verhoeckx, 

A. Knulst) en TNO (M. Blom, G. Houben) 
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“Ik ben het niet met je eens, dus je bent ondeskundig.” De 
rol van de eigen mening bij deskundigheidsinschattingen 

Hornikx, Jos (Radboud Universiteit Nijmegen) 

 

Onze oordelen worden dagelijks gevoed door grote stromen informatie, waarvan de bron een 

grote rol speelt (Martin & Marks, 2019). Argumentatieonderzoek laat zien dat mensen 

gevoelig kunnen zijn voor bronkenmerken: een deskundige bron wordt dan beter gevonden 

dan een minder deskundige (Timmers et al., 2008) en een belangeloze beter dan één met 

eigenbelang (Hoeken et al., 2014). De grote kanttekening hierbij is dat mensen vaak een 

mening hebben en daarom subjectief oordelen (Lord et al., 1979): een argument is sterk als 

het onze mening ondersteunt en zwak als het ertegen ingaat. Zaleskiewicz en Gasiorowska 

(2018) lieten dit zien voor deskundigheidinschattingen van bronnen: een bron werd 

(on)deskundig gevonden, als de beoordelaar het (niet) eens was met het standpunt van die 

bron. 

Nadeel van dat onderzoek was dat de bronnen noch deskundig noch ondeskundig waren. 

Sterker bewijs voor subjectieve beoordeling kan gevonden worden als het effect van 

consensus met de bron optreedt zowel voor deskundige als ondeskundige bronnen. 

Tegelijkertijd zou de kwaliteit van de bron wel moeten optreden bij objectieve beoordeling. 

Er werd een experiment uitgevoerd met een 2 (kwaliteit bron: deskundig, ondeskundig) x 3 

(positie proefpersoon: voor standpunt, tegen standpunt, neutraal) x 2 (oordeel bron: voor 

standpunt, tegen standpunt) x 2 (tekst: onderwerp 1, onderwerp 2). Een tekstmanipulatie 

zorgde ervoor dat sommige proefpersonen vóór het standpunt waren en andere tegen. 481 

proefpersonen (60% vrouw) beoordeelden het standpunt en de deskundigheid en integriteit 

van de bron voor twee verschillende onderwerpen. 

Proefpersonen vonden de bron deskundiger en meer integer wanneer ze het eens waren met 

de bron – ongeacht de expertise van de bron. Het onderzoek onderstreept dat mensen bij het 

beoordelen van een bron niet afgaan op diens feitelijke expertise, maar op de overeenkomst 

tussen de eigen mening en de mening van die bron. 
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Taalbeheersing en genreconventies in de juridische bijstand 
aan asielzoekers 

Jacobs, Marie (Universiteit Gent) 

Panel 5 

 

Taal speelt een cruciale rol tijdens de verschillende fases van de asielprocedure: niet alleen 

tijdens het asielgehoor (het interview tussen de asielzoeker en de autoriteiten, Maryns 2006), 

maar ook bij de juridische ondersteuning die op een pro-Deobasis aan de asielzoeker verleend 

wordt, staat communicatie centraal. Het belang van taalbeheersing kan dan ook niet 

onderschat worden, aangezien de manier waarop iemand zich uitdrukt letterlijk 

levensbelangrijke gevolgen kan hebben. 

Mijn presentatie focust op asielconsultaties, ontmoetingen tussen asielzoekers en hun 

advocaat binnen een institutionele context. Ik heb data verzameld tijdens linguïstisch-

etnografisch veldwerk bij twee advocatenkantoren; mijn analyses vertrekken uit mijn 

veldnotities, audio-opnames en interviews met de advocaten. De consultaties bevatten twee 

talige niveaus: enerzijds is er de (meertalige) interactie tijdens de lokale asielconsultatie, en 

anderzijds is er de voorbereiding/anticipatie van de communicatie die zal plaatsvinden met 

de asielinstanties (bijvoorbeeld tijdens het gehoor). 

Met betrekking tot het lokale niveau schrijft de wet voor hoe een asielzoeker tijdens het 

overleg met de juridische bijstand recht heeft op een tolk. Toch blijkt dat er in vele instanties 

gekozen wordt voor een lingua franca, als de asielzoeker “genoeg” Engels of Frans spreekt. 

Mijn presentatie toont aan hoe deze situatie van taalcontact zich interactioneel ontplooit. Ik 

bespreek de taalideologieën die deze situatie motiveren en de gedeelde 

verantwoordelijkheid om wederzijds begrip tot stand te brengen. 

Daarnaast toont mijn studie aan hoe er een tweede laag taalbeheersing meespeelt op het 

translokale niveau. In de communicatie met de autoriteiten is de vorm/het genre van de 

vertelling namelijk van belang. Asielinstanties beoordelen vluchtelingenverhalen op basis van 

hun “geloofwaardigheid” en de veronderstelling dat zo’n geloofwaardig verhaal “consistent, 

coherent, plausibel en gedetailleerd” geformuleerd is (UNHCR 2018). Mijn analyse toont aan 

hoe enkel het verhaal van iemand die nauwgezet door een advocaat wordt bijgestaan en over 

een zekere vorm van event perspectief (Maryns 2005) en institutionele geletterdheid 

(Slembrouck 2011) beschikt, voldoet aan deze bureaucratische standaarden. 
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Een omgekeerde gender bias? De constructie van 
professionele identiteit ten opzichte van 

compoundcategorieën en -stereotypes in interculturele 
institutionele contexten 

Jacobs, Catho (KU Leuven) 

Van De Mieroop, Dorien (KU Leuven) 

Van Laar, Colette (KU Leuven) 

Panel 5 

 

Interculturele institutionele contexten vormen vaak een uitdaging wat betreft 

identiteitsconstructie, omdat er heel wat identiteitsdimensies relevant kunnen worden 

gemaakt in interacties op de werkvloer (Holmes et al. 2011: 163). Dit is bijvoorbeeld het geval 

voor vrouwen met een migratieachtergrond, omdat het huidige werkveld vaak geassocieerd 

wordt met 1) een negatieve gender bias ten opzichte van vrouwen (Baxter, 2010), alsook met 

2) normen van de etnische meerderheid (Holmes, 2018). Bovendien, en wat tot nu toe nog 

niet onderzocht is, zou het kunnen dat vrouwen met een migratieachtergrond niet alleen 

worstelen met de constructie van hun professionele identiteit door de stereotypes en 

vooroordelen over hun gender en etnische minderheidsidentiteiten, maar ook door de 

stereotypes die exclusief geassocieerd worden met de intersectie van beide 

minderheidsidentiteiten (nl. compoundstereotypes). Deze presentatie focust dan ook op de 

vragen 1) hoe vrouwen met een migratieachtergrond hun compoundgroep construeren, en 

2) hoe stereotypes die daarmee geassocieerd worden hun professionele 

identiteitsconstructie beïnvloeden. 

Om dat te analyseren, focussen we op de identiteitsonderhandeling in semigestructureerde 

interviews met 14 vrouwen met Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond in België en 

Nederland. Meer bepaald maken we gebruik van een discoursanalytische aanpak die zich 

focust op Membership Categorization Analysis. Dat maakt het mogelijk om 1) na te gaan hoe 

compoundcategorieën en -stereotypes geconstrueerd worden in interacties en 2) hoe dit 

gerelateerd is aan de constructie van professionele identiteit. In de eerste plaats stellen we 

vast dat de constructie van compoundcategorieën een complex proces is waarin niet alleen 

alomtegenwoordige categorielidmaatschappen onderhandeld worden, maar ook de meer 

lokaal genegotieerde. In de tweede plaats, blijkt dat de geïnterviewden de geconstrueerde 

compoundcategorieën expliciet framen als voordelig voor vrouwen met een 

migratieachtergrond, maar nadelig voor mannen met een migratieachtergrond, waardoor ze 

interactioneel de gender bias in institutionele contexten omkeren. Zo illustreren deze 

resultaten op een ietwat onverwachte manier dat de constructie van identiteiten steeds een 

lokaal geconstrueerd proces is dat in constante beweging is. 
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Stemhulp-chatbots: Politieke informatie op maat 

Kamoen, Naomi (Tilburg University) 

Liebrecht, Christine (Tilburg University) 

 

Bij de nationale verkiezingen van 2021 in Nederland konden burgers uit 37(!) politieke partijen 

kiezen. Om die keuze wat te vergemakkelijken, vulde ruim de helft van het electoraat een 

stemhulp in zoals Stemwijzer. Stemhulpen hebben positieve effecten op bijvoorbeeld het 

politiek begrip van burgers (Schultze, 2014) en de opkomst bij de verkiezingen (Gemenis & 

Rosema, 2014). Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat burgers bij het invullen van de stemhulp 

zeer frequent begripsproblemen ervaren en weinig moeite doen deze op te lossen door 

bijvoorbeeld op Google op zoek te gaan naar extra informatie; in plaats daarvan maken 

gebruikers aannames over de betekenis en geven ze toch een antwoord (Kamoen & Holleman 

2017). 

Om burgers te assisteren op een makkelijke manier informatie over de stellingen in een 

stemhulp op te zoeken, ontwikkelden wij een nieuw soort stemhulp in de vorm van een 

chatbot. In deze zogenoemde stemhulp-chatbot kunnen gebruikers stellingen beantwoorden 

en een stemadvies krijgen, maar ze kunnen ook vragen stellen via een chatfunctionaliteit 

waarop de tool door toepassing van AI een passend antwoord geeft. 

In een experimentele studie (N=229) vergeleken wij een reguliere stemhulp met een 

stemhulp-chatbot. We stelden vast dat de chatbot-variant betere gebruikersevaluaties 

ontving en tot meer politieke kennis leidde dan een reguliere stemhulp. In een tweede 

experimentele studie (N=180) vergeleken we verschillende designs van een stemhulp-chatbot 

onderling met elkaar: één waarin informatie via klikbare buttons opgevraagd kon worden (de 

gestructureerde variant), één waarin informatie via een open chatfunctionaliteit opgevraagd 

kon worden (de open variant), en één die beide functionaliteiten combineerde (de semi-

gestructureerde variant). Hoewel de respondenten in de drie condities achteraf evenveel 

kennisvragen correct beantwoordden, evalueerden zijn de gestructureerde versie beter dan 

de open versie. 

In de presentatie bespreken we de implicaties van deze studies voor theorie en praktijk. 
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Effecten van tekstkenmerken op tekstbegrip: stijl of 
inhoud? 

Kleijn, Suzanne (Univerisiteit Utrecht) 

Pander Maat, Henk (Universiteit Utrecht) 

 

Tekstkenmerken zoals woordfrequentie zijn sterke voorspellers van begrijpelijkheid (Bailin & 

Grafstein, 2016). Maar teksten worden niet veel begrijpelijker wanneer deze kenmerken 

worden aangepast (Davison et al., 1980; Freebody & Anderson, 1983ab; Stahl, 2003). Dat 

komt doordat woordfrequentie zowel de tekstinhoud als de stijl van de tekst reflecteert. Een 

woordfrequentie-effect kan dus zowel ontstaan door verschillen tussen teksten als door 

verschillen tussen versies van één tekst. 

Experimenten hebben vaak te weinig stimuli om deze effecten uit elkaar te houden. In deze 

studie vergelijken we teksteffecten en tekstversie-effecten binnen één onderzoeksdesign. De 

data zijn afkomstig van een project waarin met HyTeC-clozetoetsen het tekstbegrip van 2926 

middelbare scholieren op 60 teksten werd gemeten. Teksten en scholieren waren verdeeld 

over drie substudies: in Studie 1 werd de aanwezigheid van connectieven gemanipuleerd, in 

Studie 2 de woordfrequentie en in Studie 3 de syntactische afhankelijkheidslengte. Van iedere 

tekst werd een makkelijke en een moeilijke tekstversie gemaakt. Per substudie waren er dus 

40 stimuli (20 teksten x 2 versies). 

Voor iedere substudie werd een multilevel-analyse uitgevoerd. De tekstkenmerken 

verklaarden maximaal 1% van de variantie tussen tekstversies. Echter, 3% tot 16% variantie 

werd verklaard door tekstkenmerkverschillen tussen teksten, waarbij woordfrequentie de 

sterkste voorspeller was. De effecten van woordfrequentie en afhankelijkheidslengtes gingen 

voor tekstversie- en tekstverschillen in dezelfde richting: teksten en tekstversies met een 

hogere woordfrequentie of kortere afhankelijkheidslengtes waren makkelijker. Voor 

connectieven was dat anders: tekstversies met meer connectieven werden beter begrepen, 

maar teksten met meer connectieven juist minder goed. 

Wie wil weten of een tekstkenmerk heilzaam is voor tekstbegrip, kan beter niet afgaan op 

verschillen tussen teksten. Het stilistische effect van het tekstkenmerk wordt dan overschat. 

Daarnaast kan de richting van het effect anders uitvallen dan verwacht. Maar het is ook niet 

handig om alleen tekstversie-effecten te onderzoeken. Dan dreig je te vergeten hoe belangrijk 

de inhoud van teksten is. 
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Klikwaardigheid van nieuwskoppen 

Lagerwerf, Luuk (Vrije Universiteit Amsterdam) 

Govaert, Charlotte (Vrije Universiteit Amsterdam) 

Dijkers, Julia (Vrije Universiteit Amsterdam) 

 

Welke nieuwskoppen trekken de aandacht van online lezers? Bijna alle nieuwsredacties 

gebruiken zogeheten A/B-tests op hun websites om daarachter te komen. Met een A/B-test 

formuleer je een alternatieve kop voor een bestaande kop op de nieuwswebsite, en leid de 

helft van de bezoekers naar de (overigens identieke) pagina met alternatieve kop. Vervolgens 

kun je registreren hoe vaak de beide koppen worden aangeklikt. Het aantal clicks, gedeeld 

door het aantal lezers dat de kop onder ogen heeft gehad, wordt Click Through Rate (CTR) 

genoemd. Redacties doen deze tests ‘live’ en bedenken vrij intuïtief alternatieve headlines. 

Wij wilden weten of er systematische patronen in de kopformuleringen waren die een hogere 

CTR kregen (Kuiken, Schuth, Spitters, & Marx, 2017). Naast bewezen patronen van 

Vooruitverwijzen (Dit is waar Rutte voor waarschuwt) waren we benieuwd of het 

benadrukken van nieuwswaarden in de kop effect zou hebben op CTR. (Bednarek & Caple, 

2014). Als nieuwswaarden gelden onder meer Negativiteit, Ongewoonheid, en Elite (Harcup 

& O’Neill, 2017). Een ander formuleringspatroon was Taalintensiteit (De ergste storm in 

decennia - Liebrecht, Hustinx, & van Mulken, 2019), dat door Bednarek en Caple (2014) onder 

de nieuwswaarden wordt geschaard. We analyseerden een ruime set van A/B koppen (N = 

2000), samen met de CTR-scores verzameld door de redactie van NRC.nl. In deze set waren 

vaak meer dan twee varianten vergeleken. Een corpusanalyse van kenmerken van 

vooruitverwijzen, nieuwswaarden en taalintensiteit werd uitgevoerd, waarna een regressie 

van CTR op inhoudskenmerken uitwees dat Negativiteit, Vooruitverwijzen en Taalintensiteit 

de CTR het beste voorspelden. Naar aanleiding van dit onderzoek stellen we ter discussie in 

hoeverre Taalintensiteit een nieuwswaarde genoemd kan worden, en wat een click eigenlijk 

in de werkelijkheid representeert (Groot Kormelink, 2019). 
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Schrijfinterventies: het exploreren van de mogelijkheden 
van procesfeedbackrapporten 

Lesterhuis, Marije (Universiteit Antwerpen) 

Vandermeulen, Nina (Universiteit Antwerpen) 

Van Waes, Luuk (Universiteit Antwerpen) 

Rijlaarsdam, Gert (Universiteit Amsterdam) 

Leijten, Mariëlle (Universiteit Antwerpen) 

De Maeyer, Sven (Universiteit Antwerpen) 

Van Steendam, Elke (KU Leuven) 

 

Voor beginnende schrijvers is het niet gemakkelijk een synthesetekst te schrijven. Het vraagt 

om het balanceren tussen verschillende activiteiten: selecteren van relevante informatie uit 

bronnen en deze verwerken in een coherente nieuwe tekst, rekening houdend met 

taalconventies. Verschillende aanpakken kunnen leiden tot een goede tekst (Van Steendam 

et al. 2020). Maar om beter te worden in het schrijven van teksten, lijkt het aangewezen 

bewust na te denken over de aanpak (Harris, Graham, Mason & Saddler, 2002). 

Keystroke logging programma's als inputlog geven de mogelijkheid om aan leerlingen terug 

te koppelen hoe zij hun synthesetekst geschreven hebben via een procesfeedbackrapport 

(Vandermeulen, Leijten, Van Waes, 2020). Dit rapport geeft onder andere informatie over 

hoeveel tijd besteed is aan het lezen van bronnen, hoe snel er getypt is, hoeveel tekst er 

geschrapt is en dit allemaal voor de begin-, midden- en eindfase van het schrijfproces. 

We voerden twee interventiestudies, met elk twee condities, uit die gebruik maakten van 

deze procesfeedbackrapporten. Deze interventies hadden als uitgangspunt dat leerlingen 

telkens hun eigen procesfeedbackrapport en twee voorbeeldprocessen te zien kregen. Dit 

waren processen die leiden tot gelijkaardige tekstkwaliteit (Interventie1_conditie1), iets 

betere tekstkwaliteit (Interventie1_conditie2), interpretaties van andere aanpakken 

(Interventie2_conditie1) of toelichtingen van andere aanpakken via filmpjes 

(Interventie2_conditie2). 

De leerlingen (N= 65 in interventie 1, N= 150 in interventie 2) uit vwo 4 schreven op drie 

momenten een synthesetekst. Na elke tekst kregen zij een procesfeedbackrapport, waarna 

ze een nieuwe tekst schreven. Hun teksten werden holistisch beoordeeld via 

benchmarkschalen (interventie 1, ICC=.64) of comparatief beoordelen (interventie 2, 

SSR=.49). De scores werden gestandaardiseerd. 

Na een keer feedback was de tekst nooit significant beter dan de eerste tekst. De tekst na 

twee keer feedback was voor Interventie1_conditie2 niet beter dan de eerste tekst, maar in 
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de andere drie condities wel. In de presentatie gaan we uitgebreid in op de verschillende 

interventies en de implicaties voor schrijfonderwijs. 
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Conversational human voice: de perceptie van linguïstische 
elementen door medewerkers versus consumenten 

Liebrecht, Christine (Tilburg University) 

van Hooijdonk, Charlotte (Universiteit Utrecht) 

 

De conversational human voice (CHV) beschrijft de perceptie van een conversationele, 

persoonlijke en betrokken communicatiestijl in online berichten van organisaties (Kelleher, 

2009; Kelleher & Miller, 2006). Deze communicatiestijl heeft positieve effecten op 

bijvoorbeeld de evaluatie van een organisatie (Schamari & Schaefers, 2015; Van Noort & 

Willemsen, 2012), maar de bevindingen zijn niet eenduidig (Crijns et al., 2017; Gretry et al., 

2017). 

Een mogelijke verklaring is dat onderzoekers CHV op verschillende manieren 

operationaliseren (Gretry et al., 2017; Van Hooijdonk & Liebrecht, 2018). Diverse classificaties 

tonen aan dat er verschillende linguïstische elementen te onderscheiden zijn die theoretisch 

gezien bijdragen aan de perceptie van CHV (Van Hooijdonk & Liebrecht, 2018; Van Noort et 

al., 2014; Hachmang et al., 2019). 

Het is echter nog onduidelijk in welke mate deze elementen bijdragen aan de perceptie van 

CHV. In dit onderzoek is daarom onderzocht of de elementen onderling verschillen 

(bijvoorbeeld smiley vs. persoonlijke aanhef), en of de lezer van het bericht, aanleiding van 

het gesprek, en hoeveelheid CHV-elementen hierbij een rol spelen. 

Er zijn twee perceptiestudies uitgevoerd: studie 1 onder webcaremedewerkers en studie 2 

onder consumenten. In beide studies zijn volgens een latin square design webcare-reacties 

aangeboden die varieerden in het voorkomen van een CHV-element. Van elk bericht 

beoordeelden participanten de perceptie van CHV. In studie 2 zijn bovendien de aanleiding 

van de conversatie (reactie op vraag vs. klacht) en hoeveelheid CHV-elementen (één vs. 

meerdere hoofdcategorieën) onderzocht. 

Uit beide studies blijkt dat CHV-elementen verschilden in hun bijdrage aan de perceptie van 

CHV. De meeste CHV wordt ervaren bij berichten met personalisatie gevolgd door 

uitnodigende retoriek en informeel taalgebruik. Studie 2 laat zien dat een neutrale of 

negatieve aanleiding hier geen invloed op heeft. Wel bleek dat hoe meer elementen een 

bericht bevatte, hoe hoger de ervaren CHV was. Op basis van deze bevindingen kan CHV in 

vervolgonderzoek meer systematisch worden gemanipuleerd met robuustere resultaten tot 

gevolg. 
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Engels als onderwijstaal in het Nederlandstalig hoger 
onderwijs: een exploratieve studie naar het 

vreemdetalenbeleid in de praktijk 

Loos, Janice (KU Leuven) 

Goddaert, Seppe (Universiteit Gent) 

Nijland, Lieke (Universiteit Utrecht) 

Panel 2 

 

In het kader van een onderzoeksprogramma van de Taalunie rond Engels als onderwijstaal in 

het hoger onderwijs werden aan verschillende Nederlandstalige universiteiten in de 

afgelopen drie jaar onderzoeken uitgevoerd. Het doel was om allereerst een overzicht te 

krijgen in hoe sterk Engels in verschillende instellingen ingebed was, maar ook hoe 

beleidsmakers, docenten, studenten, etc. met deze vreemde onderwijstaal omgaan. In deze 

presentatie worden drie zulke onderzoeken samengebracht vanuit de Universiteit Utrecht, de 

KU Leuven (samenwerking met UHasselt) en de UGent. Een kwantitatief deel van de 

onderzoeken beoogde studenten te bevragen over hun ervaringen met Engelstalig onderwijs, 

maar daarnaast ook over hun opinies en attitudes. Wat vinden zij van het principe van 

Engelstalig onderwijs? Welke drempels ervaren ze (niet)? Ook werden er bij elk instituut 

enkele diepte-interviews afgenomen bij studenten, docenten en andere partijen binnen de 

universiteit (beleidsmedewerkers, decaan, etc.). Hoe gaan zij om met een vreemde taal, het 

Engels, als onderwijstaal binnen hun instelling? Wat zijn hun ervaringen en visies met 

betrekking tot een vreemde onderwijstaal? Een eerste inzicht was dat de Vlaamse en 

Nederlandse taalwetgeving voor hoger onderwijs sterk verschillen en weinig vergelijking 

toelaten. Er waren wel enkele gemeenschappelijke conclusies, zoals de ontoereikende 

taalvaardigheid van docenten. Met name studenten gaven aan dat docenten zich niet (altijd) 

voldoende goed zouden kunnen uitdrukken in het Engels, wat een sterke invloed zou hebben 

op de leskwaliteit. Studenten waren daarentegen wel zeer tevreden over hun eigen Engelse 

taalbeheersing. Bovendien bleek dat er over Engels als onderwijstaal over de universiteiten 

heen heel wat verschillende conflicterende ideologieën en visies bestaan. Dit alles zorgt 

ervoor dat instellingen voorzichtig en zorgvuldig moeten omgaan met hun taalbeleid en geen 

lichtvaardige beslissingen moeten nemen. Het is belangrijk om de keuze tussen Nederlands 

en Engels als onderwijstalen goed af te wegen. 

 

 

 

 

 



  VIOT 2022 – Taalbeheersing maakt het verschil 

82 
 

Attitudes van studenten hoger onderwijs tegenover het 
taalgebruik en de etniciteit van hun lesgever: een 

experimentele aanpak 

Lybaert, Chloé (Universiteit Gent) 

Van Hoof, Sarah (Universiteit Gent) 

Deygers, Bart (Universiteit Gent) 

 

In deze paper rapporteren we over een attitude-experiment uitgevoerd in de context van het 

Vlaamse hoger onderwijs. De taalvariëteit die voor onderwijsdoeleinden wordt gepromoot, 

is het Standaardnederlands. In de praktijk wordt in Vlaanderen echter in veel contexten vooral 

tussentaal gesproken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat tussentaal in vergelijking met 

Standaardnederlands op status wordt gedegradeerd, maar hoog scoort voor solidariteit en 

dynamiek (Rosseel et al. 2019). Attitudeonderzoek in een onderwijscontext ontbreekt nog in 

Vlaanderen, maar internationaal onderzoek suggereert dat het taalgebruik van een lesgever 

anders wordt beoordeeld afhankelijk van zijn/haar etniciteit. Zo kan een uiterlijk dat 

geassocieerd wordt met etnische minderheden de attitudes van studenten tegenover hun 

lesgever en zijn/haar taalgebruik negatief beïnvloeden (Rubin 1992). 

Deze studie meet het gecombineerde effect van taalgebruik en etniciteit van een lesgever op 

de houding van studenten tegenover die lesgever. We voerden daarvoor een matched-guise-

experiment uit volgens een 2x3 tussenproefpersoonsdesign, waarbij 311 respondenten elk 

één audio-opname evalueerden van een vrouwelijke spreker die een les geeft in Belgisch 

Nederlands, in combinatie met een foto en de naam van de lesgever. Twee versies van het 

audiofragment, een standaardtalige en een tussentalige, werden gecombineerd met een foto 

van dezelfde vrouw met of zonder hoofddoek en een Vlaamse of Marokkaanse naam. De 

respondenten beoordeelden de lesgever eerst op een reeks kenmerken die geselecteerd 

werden op basis van de attitudedimensies competentie, status, credibiliteit, solidariteit en 

dynamiek. Vervolgens beoordeelden ze ook verstaanbaarheid, taalgebruik en uiterlijk van de 

spreker. 

De resultaten van een MANCOVA wezen uit dat etniciteit en taalgebruik van de lesgever een 

significant effect hadden op de oordelen over de professionaliteit, begrijpelijkheid, 

standaardtaligheid en fysieke aantrekkelijkheid van de lesgever. De standaardtalige guises 

werden consequent als standaardtaliger herkend dan hun tussentalige tegenhangers. Tegelijk 

suggereren de resultaten dat de impact van standaardtaligheid op de beoordeling van 

professionele competentie eerder beperkt was. Wel werd de Marokkaanse lesgever met 

hoofddoek die standaardtaal spreekt positiever beoordeeld op professionaliteit dan alle 

andere guises. De twee standaardtaalsprekende Marokkaanse lesgevers scoorden ook het 

hoogst op begrijpelijkheid. Deze verschillende appreciatiescores kunnen wijzen op positieve 

discriminatie, maar ook het resultaat zijn van lagere verwachtingen tegenover etnische 

minderheden. 
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Verwachtingsmanagement in chatbotcommunicatie: de 
invloed van de chatbotintroductie op 

gebruikersverwachtingen en -evaluatie 

Martijn, Gabriëlla (Universiteit Utrecht) 

van Hooijdonk, Charlotte (Universiteit Utrecht) 

Liebrecht, Christine (Tilburg University) 

 

Steeds vaker zetten bedrijven chatbots in als aanvulling op hun digitale klantenservice, maar 

uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat chatbots niet altijd antwoord kunnen 

geven op vragen van klanten (Zuurmond, 2021). Om vooraf de verwachtingen van klanten te 

managen over hun geautomatiseerde gesprekspartner en wat de chatbot wel en niet kan, is 

het van belang dat de chatbot zich op een goede manier introduceert. De elementen in de 

introductie, zoals het type avatar, het gespreksdoel en een disclosure dat de klant 

communiceert met een geautomatiseerde gesprekspartner kunnen klantverwachtingen en -

ervaringen beïnvloeden. Om te inventariseren uit welke elementen chatbotintroducties 

bestaan, is er een exploratieve contentanalyse uitgevoerd van 47 chatbots van Nederlandse 

organisaties. Hieruit blijkt dat er een grote variatie bestaat in hoe de chatbots zich 

introduceren, zoals het gebruik van een naam (Emma vs. Buzz), type avatar (mens vs. robot), 

het gespreksdoel (‘Waarmee kan ik je helpen?’ vs. ‘Ik kan vragen beantwoorden over je reis’), 

metaforen die de competentie van de bot benadrukken (‘Ik ben een chatbot in opleiding’) en 

de disclosure (‘Ik ben een chatbot’ vs. ‘Ik ben een virtuele medewerker’). Om te onderzoeken 

hoe deze elementen in chatbotintroducties de klantverwachtingen en -evaluatie beïnvloeden, 

hebben wij een reeks experimenten uitgevoerd. In deze experimenten werden de elementen 

in de chatbotintroductie (i.e., gesprekdoel, competentie-metafoor, disclosure) systematisch 

gemanipuleerd. In het experiment zagen participanten eerst een chatbotintroductie. Daarna 

beantwoordden ze vragen over de verwachte warmte en competentie van de chatbot (Fiske 

et al., 2002). Vervolgens gingen de participanten in gesprek met de chatbot, waarna ze de 

chatbot weer evalueerden op competentie en warmte (Fiske et al., 2002). Tijdens de VIOT-

conferentie zullen we de bevindingen van de experimenten presenteren en de implicaties 

voor chatbotdesign en vervolgonderzoek bespreken. 
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Meertaligheid, taalbeheersing en taalbeleid in het hoger 
onderwijs in het Caribisch deel van het Koninkrijk der 

Nederlanden 

Mijts, Eric (University of Aruba) 

Stroucken, Esther (University of Curaçao) 

Panel 2 

 

De discussie over de teloorgang van het Nederlands in het hoger onderwijs vestigt de 

aandacht op de rol die het hoger onderwijs voor een taal kan spelen, en de rol die het hoger 

onderwijs voor de sprekers van die taal kan spelen. Deze bijdrage gaat over het Papiamento/u 

en de sprekers van het Papiamento/u en van de vele andere talen in deze wereld die wel thuis 

gesproken worden, maar die een ondergeschikte rol spelen in onderwijs, bestuur of 

rechtspraak. De taal die in deze samenlevingen een formele en dominante rol speelt, is de 

taal van de voormalige kolonisator, vaak het Frans, Spaans, Portugees of Engels, in het geval 

van Papiamento/u is die taal het Nederlands. 

De nationale universiteiten en hogescholen in deze wereld kunnen een cruciale rol spelen in 

de studie van en het onderwijs in de thuistalen van deze postkoloniale samenlevingen. In deze 

tijden van globalisering, en ook gedreven door institutionele samenwerkingsverbanden 

waaronder het Erasmus+ project, wordt meer en meer onderwijs in het Engels aangeboden. 

De verengelsing van het hoger onderwijs leidt er in postkoloniale eilandstaten toe dat er een 

transitie plaatsvindt van onderwijs in de ene vreemde taal (in het geval van Aruba en Curaçao 

het Nederlands) naar een andere vreemde taal: het Engels. 

Onderzoek bij de University of Curaçao wijst uit dat deze onderwijstalen Engels en Nederlands 

problemen opleveren voor veel studenten en ook voor sommige docenten. Hetzelfde geldt 

voor de Universiteit van Aruba. Beide universiteiten zoeken de oplossing in het oprichten van 

talencentra en het aanbieden van remediërende methodes om het Engels en Nederlands van 

studenten bij te spijkeren, gericht op de taalzwakke studenten, met als doel achterstanden 

weg te werken en gesitueerd naast het curriculum. 

In deze bijdrage worden de gevolgen van dit beleid voor de taalbeheersing van studenten en 

docenten in kaart gebracht. 
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Ga op uw plek zitten en beheers je taal!: De rol van 
switchen tussen registers van Vlaamse ouders in het 

aanleren van taalbeheersing 

Naborn, Lars (KU Leuven) 

Van De Mieroop, Dorien (KU Leuven) 

Zenner, Eline (KU Leuven) 

 

Vraagstelling: Er bestaat uitgebreid onderzoek naar de manier waarop ouders hun kinderen 

via kindgericht taalgebruik helpen bij het verwerven van klanken en grammatica (bijvoorbeeld 

Szagun 2001). Wat minder onderzocht werd, is de manier waarop kindgericht taalgebruik 

eveneens een springplank biedt voor het verwerven van de sociale betekenis en pragmatische 

waarde van taal. Deze studie wil die leemte aanpakken door te onderzoeken hoe Vlaamse 

ouders hun kinderen via hun eigen kindgericht taalgebruik registergevoeligheid helpen 

verwerven. Hiertoe bestuderen we concreet style-switches tussen Standaardnederlands en 

tussentaal aan de Vlaamse eettafel.  

Relevantie van de Vlaamse case: Ondanks intensieve hyperstandaardisering in Vlaanderen 

(Geeraerts 2001; Van Hoof & Jaspers 2013) wordt het Standaardnederlands steeds minder 

gebruikt en kiezen Vlamingen zelfs in publieke domeinen steeds vaker voor de endogene 

supraregionale informele tussentaal. Ook ouders doen dat, maar ze kiezen daarnaast toch 

ook opvallend vaak voor standaardtaal in hun kindgericht taalgebruik. Ze maken die 

(on?)bewuste keuzes opdat hun kinderen al vroeg kennis van beide variëteiten en de situaties 

waarin die gepast zijn, ontwikkelen (van de Mieroop, Zenner & Marzo 2016), wat duidelijk te 

zien is in eettafelgesprekopnames en sociolinguïstische interviews.  

Data en methode: Dit onderzoek kijkt naar het taalgebruik van 20 Vlaamse ouders in meer 

dan 100 uur zelfopgenomen eettafelgesprekken. Het richt zich op welke combinaties van 

sprekers, hoorders en discursieve frames (relationele, transactionele, pedagogische) het 

switchen tussen standaardtalige en tussentalige varianten het meest aandrijven. Bestudeerde 

varianten zijn aanspreekvormen (jij/gij), adnomina (de appel / den appel), /t/ in 

functiewoorden (dat /da(t)), en verkleinvormen (boekje/boekske). 

Resultaten: Multifactoriële analyses tonen dat bepaalde situaties met significant meer 

Standaardnederlands gepaard gaan. Ouders gebruikten meer standaardtalige varianten in 

kindgericht taalgebruik dan oudergericht taalgebruik, vooral bij de jongste kinderen, en ook 

meer in pedagogische frames. Het idee dat ouders bewust het verwerven van 

registergevoeligheid stimuleren – door meer Standaardnederlands te gebruiken met 

kinderen, en nog meer in taalbeheersinggerelateerde contexten – wordt bevestigd door de 

evaluaties van ouders over hun eigen taalgebruik. 
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De realisatie van translanguagingsequenties in meertalige 
basisschoolklassen 

Nap, Laura (NHL Stenden University of Applied Sciences) 

Hiddink, Frans (NHL Stenden University of Applied Sciences) 

Walsweer, Albert (NHL Stenden University of Applied Sciences) 

Da Silveira Duarte, Joana (NHL Stenden University of Applied Sciences) 

 

Net als in veel andere Europese landen neemt in Nederland de talige en culturele diversiteit 

steeds verder toe. Uit verschillende onderzoeken weten we dat het opnemen van de 

thuistalen van leerlingen in het onderwijs onder andere belangrijk is voor het welzijn en de 

schoolprestaties van deze leerlingen (Hajer & Spee, 2017; Van Praag et al., 2017). 

Translanguaging is een benadering van meertaligheid waarin gespreksdeelnemers 

verschillende talen (mogelijk afwisselend) gebruiken in gesprekken in de klas (Canagarajah, 

2011; Garcia, 2009). Daarbij worden de talige praktijken van meertalige leerlingen niet als 

minderwaardig maar juist als de norm gezien (Cenoz, 2017). Translanguaging biedt zowel 

affectieve als talige voordelen, maar is tot nu toe voornamelijk vanuit een normatief 

pedagogisch-didactisch oogpunt onderzocht, waarbij individuele gesprekspraktijken 

geanalyseerd worden (Busse et al., 2020; García & Wei, 2015; Yuzlu & Dikilitas, 2021). 

Daardoor blijft onduidelijk hoe de leerkracht en leerlingen in klassikale interacties gezamenlijk 

translanguaging sequenties realiseren.  

Daarom zullen we in deze presentatie laten zien hoe leerkrachten en leerlingen in meertalige 

middenbouw basisschoolklassen gezamenlijk translanguaging sequenties realiseren binnen 

een meerjarig onderzoeksproject naar het bevorderen van het gebruik van meerdere talen in 

basisscholen (www.3mproject.nl). Daartoe zijn 69 translanguaging sequenties, interacties 

waarin (ook) een andere taal dan de instructietaal gebruikt wordt, afkomstig uit video-

opnames van 18 klassikale interacties, geanalyseerd middels conversatieanalyse (Mazeland, 

2003). Deze gedetailleerde methode heeft gedemonstreerd dat zulke beschrijvende analyses 

vanuit het deelnemersperspectief erg bruikbaar zijn om inzicht te krijgen in hoe leerkracht en 

leerlingen samen klassikale interacties realiseren, met meer of minder 

gespreksmogelijkheden voor leerlingen (Gosen, 2012; Walsweer, 2015). Wij demonstreren 

dat de translanguaging sequenties bestaan uit meerdere gespreksactiviteiten, zoals 

‘informatie ophalen’ en ‘vergelijken, waarbij vooral de leerkrachtreacties op de 

gespreksbijdragen van leerlingen tijdens ‘informatie ophalen’ bepalend blijken voor het 

gespreksverloop en de ruimte voor leerlingen om andere talen te benutten. Theoretische en 

praktische implicaties van dit onderzoek zullen worden bediscussieerd. 
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Hoeveel taal heeft een videohandleiding voor een product 
nodig? 

Nederstigt, Ulrike (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Hilberink-Schulpen, Béryl (Radboud Universiteit Nijmegen) 

 

Handleidingen zijn essentieel voor het correcte gebruik van een product. Onderzoek heeft 

aangetoond dat dynamische instructies effectiever zijn dan statische (geschreven) instructies 

(Castro-Alonso, Ayres & Paas, 2016). Een aantal bedrijven is zelfs begonnen met het 

aanbieden van video-instructies op hun webpagina's of platforms zoals YouTube. 

Met het oog op hun internationale markt kiezen sommige bedrijven ervoor om hun video’s 

zonder taal te maken. Maar er zijn ook bedrijven die kiezen voor alleen geschreven taal te 

gebruiken en weer andere kiezen ervoor om gesproken taal te gebruiken. De vraag is of een 

effectieve instructievideo gesproken taal nodig heeft en zo ja, hoeveel taal is er nodig? 

Volgens de Dual-coding theorie (Pavio, 1991) is het verwerken van informatie effectiever als 

deze op meer dan één kanaal wordt aangeboden. Dat zou betekenen dat instructievideo’s die 

gebruik maken van taal effectiever zouden moeten zijn dan instructievideo’s zonder taal. Aan 

de andere kant kan redundante informatie ook leiden tot cognitieve overload (van der Zee, 

Admiraal, Paas, Saab & Giesbers, 2017), met als gevolg dat de video niet meer te volgen is. 

Daarom is voor het huidige onderzoek een experiment uitgevoerd waarin de hoeveelheid taal 

systematisch is gemanipuleerd. We hebben drie versies gemaakt van een instructievideo over 

het bouwen van een klein LEGO-huisje dat verschilde in de hoeveelheid taal die in de video 

werd gebruikt (geen taal, 50% en 100% van alle stappen verbaal). De deelnemers bekeken de 

video en werden gevraagd de instructies op te volgen. We hebben zowel feitelijke prestatie- 

als attitudegegevens gemeten om een vergelijking tussen de drie condities te kunnen maken. 

Onze resultaten laten zien dat in het algemeen het gebruik van taal effectiever is en hoger 

wordt gewaardeerd dan de video’s zonder taal. 
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Receptieve meertaligheid in Engelstalige 
opleidingsonderdelen aan twee Vlaamse universiteiten 

Oosterhof, Albert (KU Leuven) 

Loos, Janice (KU Leuven) 

Panel 2 

 

In de huidige situatie met een toenemend gebruik van Engels in onderzoek en hoger 

onderwijs en met de nadelen daarvan, wordt receptieve meertaligheid als alternatief 

voorgesteld (Blees, Mak & Ten Thije 2014). In deze bijdrage presenteer ik een overzicht van 

de huidige situatie en de mogelijkheden van receptieve meertaligheid op basis interviews met 

docenten/hoogleraren en een test bij studenten van KU Leuven en Universiteit Hasselt. 

Receptieve meertaligheid wijkt in deze context af van de definitie waarbij deelnemers hun 

eigen moedertaal gebruiken terwijl ze communiceren (Zeevaert & Ten Thije 2007), want 

meestal is de docent geen moedertaalspreker. 

Het kwalitatief interviewonderzoek gaat over attitudes en ervaringen met Engelstalig 

universitair onderwijs. Die studie maakt duidelijk dat universiteiten verschillen in het beleid 

ten aanzien van de mogelijkheid tot receptieve meertaligheid. Docenten die zowel in Hasselt 

als Maastricht college geven, rapporteren dat Hasseltse studenten de ruimte hebben tijdens 

colleges vragen te stellen en examenvragen te beantwoorden in het Nederlands, terwijl in 

Maastricht het Engels een meer verplicht karakter heeft. Dat hangt samen met het 

verschillende taalbeleid in Nederland en Vlaanderen. De interviews bieden verder inzicht in 

het succes waarmee studenten examenvragen in het Engels beantwoorden. Uit de ervaring 

van de docenten blijkt dat gebruik van het Engels afbreuk doet aan de kwaliteit van de 

beantwoording: “Ik heb altijd het gevoel dat je beter in het Nederlands examen had afgelegd” 

(Loos, Nivelle & Oosterhof 2019). 

Om die laatste problematiek verder in kaart te brengen, worden resultaten gepresenteerd 

van een test waaraan 100 studenten meedoen. Daarbij wordt een methode gevolgd op basis 

van Doetjes (2007). De deelnemers krijgen een essayvraag in het Nederlands of Engels, 

waarbij in het laatste geval een groep in het Nederlands moet antwoorden en een andere in 

het Engels. De resultaten bieden inzicht in de voordelen die studenten blijkbaar ondervinden 

van receptieve meertaligheid. 
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Verkennend onderzoek naar het taalbeleid van het hoger 
onderwijs in Suriname 

Patadien, Sita (Anton de Kom Universiteit van Suriname) 

Panel 2 

 

In 2018 is het eerste onderzoek naar taalbeleid in het Surinaams hoger onderwijs uitgevoerd 

onder de paraplu van het enquête-onderzoek Staat van het Nederlands bij twee 

studierichtingen (Wiskunde en Geschiedenis) van de Anton de Kom universiteit van Suriname. 

De resultaten hiervan voor de keuze van de onderwijstaal (Nederlands of Engels) werden aan 

de hand van diepte-interviews en observaties verzameld, die zijn afgenomen bij studenten en 

docenten van die studierichtingen. 

Het Nederlands blijft een belangrijke taal voor het hoger onderwijs, hoewel het Engels ook bij 

de studierichting Wiskunde een steeds belangrijkere rol gaat vervullen. Verder bleek ook dat 

het Engels belangrijker werd naarmate het niveau van het onderwijs hoger werd: van 

bachelor naar master. De overige Surinaamse talen, zoals het Sranan en Sarnami, worden 

meer gebruikt voor sociale functies (communicatie onderling tijdens het college, elkaar 

inzichten bij te brengen) of ook in de informele sfeer in onderwijssituaties. 

Een ander interessant resultaat is ook dat de universiteit ervan uitgaat dat de student die 

onderwijs geniet op dit niveau, al over voldoende taalbeheersing Nederlands, dus ook 

academisch Nederlands, beschikt en daardoor niet expliciet begeleid hoeft te worden hierin. 

Het blijkt echter dat er hiaten zijn in de eerder gevolgde opleidingen of dat andere factoren 

(sociale afkomst, moedertaal) ervoor zorgen dat studenten in het hoger onderwijs toch 

belemmeringen ervaren in hun eigen taalvaardigheid. Hierbij wordt zowel de mondelinge als 

de schriftelijke taalvaardigheid genoemd. 

In deze bijdrage wordt er toegelicht wat het taalbeleid is van vijf instituten voor hoger 

onderwijs om een algemeen beeld te schetsen van taalbeleid in het hoger onderwijs. Verder 

wordt de schriftelijke taalbeheersing van de studenten van de studierichting Sociologie als 

casus beschreven waarbij de relatie tussen vooropleiding en eventueel andere factoren en 

taalbeheersing wordt gelegd. Het doel van deze paper is inzicht te verschaffen in de wijze 

waarop taalbeleid in het hoger onderwijs van Suriname vormgegeven is en hoe er aan dit 

beleid invulling gegeven kan worden ter bevordering van de schriftelijke taalbeheersing van 

de studenten. 
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Argumentatie in therapiesessies: Een argumentatieve 
karakterisering van discussies binnen cognitieve 

gedragstherapie 

Pilgram, Roosmaryn (Universiteit Leiden) 

 

In Cognitieve gedragstherapie (CGT), een vorm van psychotherapie, speelt argumentatie een 

belangrijke rol. Aan de hand van vragen als ‘Wat zijn de voor- en nadelen van het vermijden 

van nare situatie X?’ of ‘Waarom is angst Y ongegrond?’ probeert de behandelaar de patiënt 

van gedachten of gedrag te laten veranderen. De behandelaar en patiënt voeren dus niet 

zozeer een discussie met elkaar, maar de patiënt voert als het ware een interne discussie met 

zichzelf en dient in die discussie door middel van argumentatie zijn of haar gedachten of 

gedrag aan te passen.  

Ondanks dat interne discussies eerder bestudeerd zijn vanuit argumentatief oogpunt (Dascal, 

2005; Greco, 2016), zijn dit niet het soort discussies dat de patiënt binnen CGT met zichzelf 

voert. In de literatuur worden interne discussies gezien als innerlijk afwegingsprocessen 

waarbij elk mogelijke uitkomst gelijkwaardig is. Binnen CGT is dat niet het geval: een patiënt 

ondergaat deze therapie alleen als er een duidelijk probleem is (variërend van vliegangst tot 

depressie) waar de patiënt zelf vanaf wil. Daarbij komt dat er in een ‘standaard’ interne 

discussie geen neutrale derde partij bijstuurt wanneer de discussie dreigt te ontsporen. 

In deze bijdrage zal daarom de vraag centraal staan hoe discussies binnen CGT argumentatief 

gekarakteriseerd kunnen worden. De beantwoording van deze vraag is zowel theoretisch als 

praktisch relevant. Vanuit argumentatie-theoretisch oogpunt draagt het bij aan het begrip 

van (de verscheidenheid aan) interne discussies. Vanuit de praktijk draagt het bij aan het 

begrip van de mechanismen achter de werking van CGT. 

Om een argumentatieve karakterisering van CGT-discussies te geven, worden allereerst 

‘standaard’ interne discussies besproken. Vervolgens wordt aan de hand van verschillende 

richtlijnen voor CGT nagegaan in welke opzichten interne discussie binnen CGT-sessies 

afwijken van deze standaard interne discussies. Aan de hand van het concept van het 

communicatieve actietype (Van Eemeren, 2010) worden tot slot de argumentatieve 

kenmerken van discussies binnen CGT in kaart gebracht. 

Referenties:  
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Greco, S. (2016). Using argumentative tools to understand inner dialogue. Argumentation 
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Royal Radio: De radiotoespraak als historische bron 

Ploeg, Solange (Universiteit Leiden) 

Panel 4 

 

Het is een aloud idee dat retorica en geschiedenis met elkaar verbonden zijn. Woorden zijn 

namelijk ook daden: historische gebeurtenissen worden zowel beïnvloed als geconstrueerd 

door taal (Wittgenstein 1958, 146; Arendt 1961, 45; Skinner 1978, x; 2002, 87). Een retorisch 

perspectief heeft daarom de potentie om nieuwe kennis over het verleden te genereren: het 

helpt de historicus nieuwe vragen te stellen (Baskerville 1977, 115-116; Turner 1998, 4-5). 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog spraken leiders, van Hitler tot Roosevelt, hun volken toe via 

de radio: een directe en persoonlijke manier van communiceren, wat toentertijd heel modern 

was. Ook Koning George VI van het Verenigd Koninkrijk en Koningin Wilhelmina van 

Nederland maakten gebruik van deze mogelijkheid om hun burgers een hart onder de riem 

te steken. Tussen 1939 en 1945 zonden zij meerdere toespraken uit via de kanalen van de 

BBC. Dergelijke toespraken van monarchen kunnen worden gezien als “rhetorical 

seismographs to read the conditions, changes and rhetorical working through of public 

opinion” en zijn daarom zeer interessant om als historische bron te onderzoeken (Kjeldsen 

2019, 1). Door middel van een historisch-retorische analyse wordt gekeken naar hoe Koning 

George VI en Koningin Wilhelmina via hun radiotoespraken een gevoel van nationale eenheid 

probeerden te creëren. Dit gevoel van eenheid werd in oorlogstijd van groot belang geacht 

door de Britse en Nederlandse regering en hoven, omdat hiermee het moreel van de 

bevolking versterkt kon worden (McLaine 1979, 8; Hayes en Hill 1999, 16; Sinke 2009, 55; 

Schaap 2009, 20-21). In de toespraken worden diverse retorische strategieën ingezet om dit 

beeld van nationale eenheid te creëren. Hierin was het aanspreken van de 

gemeenschappelijke waarden van het publiek bijvoorbeeld zeer belangrijk: Britse en 

Nederlandse burgers werden constant afgeschilderd als moedige, eerlijke Christenen die 

gezamenlijk de barbaarse vijand zouden weerstaan. Daarnaast gaf het medium van de radio 

de Britse en Nederlandse monarchen de unieke kans om in moeilijke tijden direct tot hun volk 

te spreken, alsof ze bij hen in de woonkamer stonden (Wijfjes 2014, 159; Owens 2019, 21). 

De innovatie van de radiotoespraak zou de manier waarop de monarchie zich de komende 

decennia zou presenteren ingrijpend veranderen. 

 

Referenties: 
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Gecoördineerde samenwerking of ongepaste onderbreking? 
Een kwantitatieve analyse van gelijktijdige spraak in same-

sex en mixed-sex dyads in Nederlandse huisarts-
patiëntgesprekken 

Plug, Ilona (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Van Dulmen, Sandra (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Stommel, Wyke (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Olde Hartman, Tim (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Das, Enny (Radboud Universiteit Nijmegen) 

 

Onderbrekingen worden vaak als iets negatiefs geassocieerd met het uitoefenen van macht 

in interacties en het ‘inbreken’ in de beurt van de conversatiepartner, in het bijzonder in de 

geïnstitutionaliseerde context van medische interacties (Beckman & Frankel, 1984; Marvel et 

al., 1991; Rhoades et al., 2001; West, 1998). 

In navolging van het idee dat niet alle onderbrekingen pogingen van een arts zijn om de 

spreekvloer over te nemen en om controle uit te oefenen, heeft een aantal studies een 

onderscheid gemaakt tussen ‘cooperative’ onderbrekingen en ‘intrusive’ onderbrekingen, en 

tevens gekeken naar onderbrekingen door patiënten (e.g., Irish & Hall, 1995; Li et al., 2004; 

Menz & Al-Roubaie, 2008; Roberts & Burrow, 2018).  

De vorm en functie van onderbrekingen bleken te verschillen afhankelijk van rol en sekse. 

Artsen maakten meer ‘intrusive’ onderbrekingen dan patiënten, en (in het bijzonder 

vrouwelijke) patiënten maakten vooral ‘cooperative’ onderbrekingen (Li et al., 2004; Menz & 

Al-Roubaie, 2008). Onderbrekingen door patiënten waren voornamelijk in de vorm van een 

uiting, e.g., voor het geven van aanvullende informatie, terwijl onderbrekingen door de artsen 

voornamelijk vragen waren, e.g., het zoeken naar aanvullende informatie (Irish & Hall, 1995; 

Roberts & Burrow, 2018). 

Echter, er is nog weinig duidelijkheid over de onderbrekingspatronen in interacties tussen 

huisartsen en patiënten, in welke mate onderbrekingspatronen verschillen tussen same-sex 

en mixed-sex gesprekken, in welke mate het moment in het consult en de context de 

onderbrekingspatronen verklaren, en of onderbrekingspatronen gerelateerd zijn aan 

patiëntuitkomsten zoals tevredenheid en angst. Onze studie heeft als doel deze vragen te 

beantwoorden middels een kwantitatieve analyse. Onderbrekingen in 88 huisarts-

patiëntgesprekken, waarin alle vier typen sekse dyads zijn meegenomen, worden 

systematisch vergeleken, en de relatie tussen onderbrekingspatronen en verschillen in 

patiëntuitkomsten worden geanalyseerd. 
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Op VIOT presenteren we de eerste bevindingen en bediscussiëren we de diversiteit aan 

functies van onderbrekingen in geïnstitutionaliseerde interacties tussen huisartsen en 

patiënten. 
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Van fact-checken naar rhetoric-checken 

Plug, José H. (Universiteit Amsterdam) 

Wagemans, Jean H. M. (Universiteit Amsterdam) 

 

In de afgelopen paar jaar heeft de interne journalistieke procedure voor fact-checken zich 

ontwikkeld tot een gepubliceerd item in kranten en andere media. Gezien de negatieve 

effecten van de verspreiding van vervormde en onjuiste beweringen in de publieke sfeer is 

fact-checken een zeer waardevolle activiteit die beantwoordt aan de professionele taken en 

burgerlijke verantwoordelijkheden van journalisten en andere betrokkenen. 

De reikwijdte van fact-checken is echter beperkt, in die zin dat deze slechts de juistheid van 

een enkele feitelijke uitspraak beoordeelt. Bij nadere bestudering blijkt zo'n uitspraak vaak te 

fungeren als argument ter ondersteuning van andere uitspraken, die niet altijd een feit 

uitdrukken maar bijvoorbeeld een waarde of een beleid. Om de retoriek van politici en andere 

publieke figuren in meer detail te kunnen analyseren, is het daarom noodzakelijk verder te 

gaan dan fact-checken en iets te ontwikkelen dat we 'rhetoric-checken' noemen. 

In dit artikel zetten we een eerste stap in deze richting door een procedure te ontwikkelen 

voor het beoordelen van de kwaliteit van de ondersteuningsrelatie tussen de premisse en de 

conclusie van een argument. We leggen de theoretische achtergrond van deze procedure uit, 

beschrijven de verschillende stappen waaruit deze bestaat en illustreren het gebruik en de 

resultaten ervan door voorbeelden van argumenten te analyseren. 

Dit taalbeheersingsonderzoek sluit aan bij het thema van de conferentie omdat het op twee 

manieren het verschil maakt. Ten eerste vormt de door ons ontwikkelde procedure een 

uitbreiding en verfijning van de instrumenten voor het analyseren en beoordelen van 

argumentatieve teksten. Ten tweede menen wij dat de resultaten van het toepassen ervan 

de retorische geletterdheid van gewone burgers kan vergroten en hen kan helpen de retoriek 

van politici en andere publieke figuren beter te begrijpen. 
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Hoe goed werken mobiele vertaalapps in de praktijk? 
Inzichten uit een systematische literatuurstudie 

Pluymaekers, Mark (Zuyd Hogeschool) 

Panel 1 

 

Mobiele vertaalapps zijn applicaties die spraakgebaseerde invoer in realtime kunnen vertalen 

naar een andere taal. Gratis beschikbare apps zoals Google Translate of TranslateVoice stellen 

gebruikers in staat om op een relatief natuurlijke manier te communiceren met sprekers van 

andere talen, zonder tolken in te zetten of een lingua franca te gebruiken waarbij niet alle 

gesprekspartners zich even comfortabel voelen. 

Hoewel mobiele vertaalapps nog niet voor alle talencombinaties even goed werken (bv. 

Stankevičiūtė et al., 2017), is er brede consensus dat de kwaliteit van de vertalingen zal 

toenemen naarmate de onderliggende technologie verbetert. Wat dat betekent voor de 

praktische bruikbaarheid van de huidige generatie mobiele vertaalapps is echter nog 

nauwelijks onderzocht. 

In deze studie hebben we eerder onderzoek naar het gebruik van mobiele vertaalapps 

systematisch in kaart gebracht, met als doel om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van deze 

apps in verschillende contexten. Uit de resultaten blijkt dat er maar weinig studies zijn waarin 

de praktische bruikbaarheid van mobiele vertaalapps als negatief wordt beoordeeld; de 

meeste studies laten overwegend positieve of gemengde resultaten zien. Veel studies 

gebruiken meerdere methodes om de kwaliteit van de onderzochte apps in kaart te brengen, 

waarbij zowel experts als gebruikers worden ingezet als beoordelaars. Voorbeelden van 

kwaliteitsindicatoren die vaak terugkomen zijn nauwkeurigheid, begrijpelijkheid, 

tevredenheid en gebruiksvriendelijkheid. 

Juist deze methodologische verscheidenheid maakt het moeilijk om de resultaten van 

verschillende studies te vergelijken. Verschillen in de onderzochte apps, talencombinaties, 

kwaliteitsindicatoren, en professionele contexten zouden allemaal kunnen verklaren waarom 

sommige studies positievere eindoordelen laten zien dan andere, maar het totale aantal 

studies is nog te klein om daar betekenisvolle patronen in te ontdekken. Er is dus veel ruimte 

voor aanvullend onderzoek naar de fitness for purpose van mobiele vertaalapps in 

verschillende beroepsdomeinen (cf. Van Egdom & Pluymaekers, 2019). Daarbij zou een 

bepaalde mate van methodologische standaardisering wenselijk zijn om de vergelijkbaarheid 

van de resultaten te vergroten. Bovendien wordt vooral de ontvangende partij in de interactie 

(bv. de cliënt, klant of student) nog weinig betrokken in het onderzoek. 
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Attitudes van niet-moedertaalsprekers tegenover 
multimodaal aanpassingsgedrag 

Prové, Valentijn (KU Leuven) 

Oben, Bert (KU Leuven) 

Panel 1 

 

Foreigner Talk (FT, Ferguson 1971) beschrijft een spreekstijl die voorkomt als 

moedertaalsprekers (MS) hun communicatief gedrag aanpassen aan niet-moedertaalsprekers 

(NMS). Hoewel (over)duidelijke taal wordt gezien als een strategie om communicatieve 

efficiëntie met NMS te verhogen, lijken niet alle aanpassingen een transparant doel te dienen 

(Fischer 2016). Bovendien is manifest vereenvoudigde taalproductie als suboptimaal te 

beschouwen omdat anderstaligen zo, louter op basis van hun taalbeheersingsniveau, sociale 

inferioriteit en gelimiteerde cognitieve capaciteiten in de schoenen geschoven wordt. 

Hoewel MS zich van dit fenomeen bewust zijn (Margić 2017), tonen attitudes van NMS dat 

ook minder extreme vormen van FT een negatieve uitwerking kunnen hebben (Rothermich 

et al. 2019). Tot dusver zijn enkel fonetische kenmerken getest, in contexten waarbij MS 

gevraagd werd een NMS als hoorder in te beelden en een tekst in te spreken. Om de validiteit 

van deze resultaten te verhogen moet echter de communicatieve intentie van de MS 

gestimuleerd worden en moet er face-to-face interactie plaatsvinden, waarbij ad hoc, 

multimodale strategieën relevant worden. De manier waarop visuele articulatoren zoals 

blikrichting en handgebaren ingezet worden, heeft bijvoorbeeld een impact op de perceptie 

(van de hoorder) van communicatieve competentie (Trujillo et al. 2018). 

De voorliggende studie onderzoekt het effect van interactie en zichtbaarheid op de manier 

waarop communicatie geoptimaliseerd wordt door MS en de attitude van NMS 

hiertegenover. 40 MS van het Nederlands voeren met 40 NMS een Diapix (Hall-Lew & Boyd 

2020) taak uit via online webcamgesprekken waarbij hun partners wel of niet zichtbaar zijn 

en waarbij de taak als dialoog of als monoloog wordt uitgevoerd. De focus van deze paper ligt 

op de hypothese dat de zichtbaarheid van handgebaren, en het strategisch inzetten hiervan 

als hulp bij concrete moeilijkheden in dialogische interactie, een positief effect hebben op de 

attitudes van NMS, die gemeten worden met Likert-ratings na de taak. 
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Einfach wirkt besser: de effecten van gemakkelijke en 
moeilijke Duitse slogans in online advertenties 

Raedts, Mariet (Universiteit Antwerpen) 

Roozen, Irene (KU Leuven) 

 

Volgens Domzal, Hunt, en Kernan (1995) hebben vreemde talen in reclame enkel zin als het 

doelpubliek niet te veel moeite moet doen om de anderstalige boodschap te begrijpen. 

Onderzoek bij Nederlandse consumenten bevestigt die stelling. Zij appreciëren 

productslogans met gemakkelijke Franse of Engelse woorden meer dan slogans met moeilijke 

Franse of Engelse woorden (Hornikx & Starren, 2006; Hornikx, van Meurs, & De Boer, 2010; 

Hendriks, van Meurs, & Poos, 2017). Gemakkelijke Engelse slogans leiden ook tot positievere 

oordelen over de advertentie en het geadverteerde product, en tot hogere koopintenties 

(Hendriks et al., 2017). 

Ons onderzoek vult bovenstaande studies op verschillende vlakken aan. We gingen na of 

slogans met Duitse woorden die herkenbaar zijn voor Nederlandstaligen (Spektakuläre 

Aussicht garantiert) doeltreffender zijn dan slogans die kennis van het Duits veronderstellen 

(Langeweile kommt bei uns bestimmt nicht auf). Effectiviteit werd op drie vlakken gemeten: 

attitude, handelingsintenties en recall. 

In een vooronderzoek testten we het begrip van zestien Duitse slogans via een vertaaltaak. 

Daarna zetten we twee experimenten op. De eerste studie had een 

binnenproefpersoonontwerp (N = 52). We gingen na of de moeilijkheidsgraad van de Duitse 

slogan de voorkeur voor de Duitse of Nederlandse variant beïnvloedt. Ook onderzochten we 

of gemakkelijke Duitse slogans beter onthouden en herkend worden dan moeilijke Duitse 

slogans. Dat bleek het geval te zijn. 

In een tussenproefpersoonexperiment (N = 200) vergeleken we de overtuigingskracht van 

twee gemakkelijke en twee moeilijke slogans. Slogans met herkenbare woorden werden niet 

positiever beoordeeld dan moeilijke slogans. Voor de appreciatie voor de advertentie vonden 

we wel een effect, maar dat effect was klein en gold niet voor alle slogans. De 

moeilijkheidsgraad van de slogan had ook geen effect op de handelingsintenties van de 

deelnemers. 

Onze resultaten bevestigen dus slechts gedeeltelijk die van voorgaand onderzoek. Tijdens 

onze presentatie gaan we in op mogelijke verklaringen. 
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Een tikfout in een terugroepactie op Twitter: hoe erg is dat? 

Raedts, Mariet (Universiteit Antwerpen) 

Roozen, Irene (KU Leuven) 

 

Onderzoek heeft aangetoond dat tik- en spelfouten in bedrijfscommunicatie leiden tot lagere 

lezersoordelen over de tekst en het bedrijf (Jansen, 2010; Mozafari et al., 2019; Raedts & 

Roozen, 2015). Het effect van tik- en spelfouten op de handelingsintenties van lezers is minder 

eenduidig. Raedts en Roozen (2015) vonden geen effect. In Jansen (2010) was het effect 

kleiner dan voor de andere variabelen. In Mozafari et al. (2019) hing het effect af van de 

zender. Onze studie vult bovenstaand onderzoek op verschillende vlakken aan. We 

onderzochten de directe en de indirecte invloed van tikfouten in online crisiscommunicatie 

op de handelingsintenties van lezers. Bovendien manipuleerden we de informatie over de 

betrouwbaarheid van de zender.  

De data werden verzameld via een online vragenlijst. De context voor ons experiment was 

een fictieve terughaalactie voor koekjes. De studie had een tussenproefpersoonontwerp (N = 

594). Deelnemers vernamen in een nieuwsbericht dat het bedrijf zelf schuld had aan de 

terugroepactie of dat de schuld bij een toeleverancier lag. Daarna kregen zij een tweet van 

het bedrijf over de terugroepactie te zien waarin geen of twee tikfouten stonden. Vervolgens 

gaven de deelnemers hun oordeel over de tweet, het bedrijf en de producten en werden ze 

bevraagd over hun koopintenties. 

In twee afzonderlijke padanalyses (een voor elke crisissituatie) berekenden we het directe en 

indirecte effect van tikfouten op de koopintenties van onze deelnemers. Tikfouten hebben 

een vergelijkbaar negatief effect in beide crisissituaties. Ze beïnvloeden rechtstreeks het 

tekstoordeel maar ook indirect de bereidheid om koekjes van het merk te kopen. Dat 

indirecte effect verloopt via de mediatoren tekstoordeel, imago van het bedrijf en vertrouwen 

in de producten. Een kleine misser in een bericht dat bedoeld is om de reputatieschade van 

een terugroepactie in te perken kan dus leiden tot financiële verliezen, ongeacht of het bedrijf 

zelf schuld treft. 

Referenties: 

Jansen, F. (2010). Onkunde wordt bestraft: het effect van systematisch gemaakte afwijkingen van de 

 standaardtaal op de waardering van direct-mailbrieven. Neerlandistiek 2010. Geraadpleegd 
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Strategisch manoeuvreren met common ground in 
Nederlandse verkiezingsdebatten 

Reijven, Menno (Universiteit Amsterdam) 

van Bijnen, Emma (Universiteit Amsterdam) 

 

In dit onderzoek bestuderen wij de verschillende manieren waarop common ground (bijv., 

Clark 2006; Van Eemeren & Grootendorst, 2004) expliciet wordt toegeschreven aan de 

tegenstander in verkiezingsdebatten. Wij richten ons specifiek op de onderzoeksvraag hoe 

het expliciteren van common ground bijdraagt aan het strategisch manoeuvreren (Van 

Eemeren, 2010) van deelnemende politici. We hebben Nederlandse verkiezingsdebatten 

opgenomen die in 2021 werden uitgezonden op televisie en getranscribeerd volgens 

conversatie-analytische richtlijnen (Jefferson, 2004). 

Wij tonen aan dat common ground op verschillende manieren strategisch gebruikt wordt. 

Hierbij twee voorbeelden ter illustratie. (1) De eerste strategie is alignment; een politicus 

presenteert een argument van de tegenstander als common ground om dit argument te 

ontkrachten. Bijvoorbeeld, in het EenVandaag verkiezingsdebat zei Hoekstra (CDA) in debat 

met Ploumen (PvdA) “dat willen we allebei.” Hoekstra benadrukt dus expliciet common 

ground, waarmee hij zich aansluit bij Ploumen’s punt dat meer mensen een vaste baan 

moeten krijgen. Dit terwijl Ploumen juist probeerde te weerleggen dat door de plannen van 

de PvdA ondernemers en werknemers de rekening voor de coronacrisis moeten gaan betalen. 

Het gebruik van common ground is hiermee een strategische argumentatieve weerlegging: 

Hoekstra geeft aan dat Ploumen’s punt niet relevant is. (2) Ten tweede is er acceptatie, 

waarbij de politicus een kritiek van de tegenstander accepteert en het presenteert als een 

pluspunt. Wanneer Kaag (D66) zegt dat Klaver (GL) en zij “fundamenteel verschillen” over de 

omgang met het bedrijfsleven en dat het mkb slachtoffer wordt van wat GroenLinks wil, 

reageert Klaver met “het grote bedrijfsleven, heeft mevrouw Kaag helemaal gelijk in. Daar 

zijn wij heel kritisch op.” Hier suggereert Klaver dat deze kritiek juist is, maar presenteert dit 

als een pluspunt. Impliciet is dit een aanval op Kaag, omdat zij dit niet doet. 

Dit onderzoek verduidelijkt hoe politici aannames van de tegenstander uitbuiten om hun 

eigen argumentatie te versterken. 
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Dat als: een ‘stijlfout’ in de praktijk 

Reuneker, Alex (Universiteit Leiden) 

Boogaart, Ronny (Universiteit Leiden) 

 

In taaladviesliteratuur en lesmethodes neemt de zogenaamde dat/als-constructie, zoals in 

(1a), een prominente plaats in. 

(1a) Het eerste ziektejaar is zo verregaand geprivatiseerd dat, als het fout gaat, pas na 

een jaar duidelijk wordt hoe het zit. (NRC, 28 januari 1999) 

In dit voorbeeld worden de voegwoorden 'dat' en 'als' onmiddellijk na elkaar gebruikt en dat 

dient volgens de stijlgidsen te worden vermeden. Daarbij wordt als reden gegeven dat de 

lezer gedwongen wordt informatie te onthouden tot de door dat aangekondigde bijzin 

eindelijk begint (zie bijvoorbeeld Doeve & Onrust 1992; Burger & De Jong 2009). Het advies 

bij deze specifieke tangconstructie is het achteraan plaatsen van de voorwaardelijke als-zin, 

zoals in (1b). 

(1b) Het eerste ziektejaar is zo verregaand geprivatiseerd dat pas na een jaar duidelijk wordt 

hoe het zit als het fout gaat. 

In hoeverre is deze herformulering noodzakelijk en is (1b) echt een verbetering van (1a)? Om 

deze vragen te beantwoorden, geven we een overzicht van taaladviezen uit grammatica's, 

stijlgidsen en lesmethodes, vanaf de oratie van Van Haeringen uit 1946 tot en met de meest 

recente taaladviezen en lesboeken. Ook inventariseren we Engelse usage guides om te 

bepalen in hoeverre ook 'that if' wordt gezien als stijlfout. Vervolgens laten we zien hoe vaak 

dat/als voorkomt in gesproken en geschreven corpusdata, waarbij we onder andere aandacht 

besteden aan distributies van zinsvolgordes in voorwaardelijke zinnen. Ook analyseren we de 

effecten van de in de adviezen voorgestelde herformuleringen, waarbij we focussen op de 

functie van de als-zin (zie Reuneker, in voorbereiding). Aan het einde van de lezing formuleren 

we een genuanceerder advies over deze vermeende stijlfout. 
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Wil je een [snæstəɻ] of een [snɑstər]? Een experimenteel 
onderzoek naar de ontwikkeling van sociale betekenis van 
Engelse en Nederlandse neologismen bij Vlaamse kinderen 

Roberts, Gillian (KU Leuven) 

Rosseel, Laura (Vrije Universiteit Brussel) 

Zenner, Eline (KU Leuven) 

 

In een geglobaliseerde wereld is meertaligheid de regel eerder dan de uitzondering (Aronin 

& Singleton 2008). Die verschillende talen zijn geen afgesloten entiteiten, maar treden in 

contact bijvoorbeeld door het gebruik van leenwoorden. Zo worden er regelmatig Engelse 

woorden gebruikt in het Nederlands (e.g. Zenner et al. 2014; De Decker & Vandekerckhove 

2012). Om die Engelse woorden op een geslaagde manier te gebruiken heeft de taalgebruiker 

een goede beheersing nodig van hun stilistische waarde. De vraag die centraal staat in deze 

studie is hoe kinderen die stilistische gevoeligheid ontwikkelen. 

Deze studie omvat een experimenteel onderzoek naar de beheersing van stilistische waarden 

van Engelse en Nederlandse neologismen door Nederlandstalige pre-adolescenten in België. 

120 ééntalig Nederlandstalige kinderen vormen een sample gebalanceerd voor gender en 

leeftijd (8-9/10-11/12-13-jarigen). 

Het experiment presenteert de kinderen nieuwe uitvindingen uit vier semantische domeinen 

(die typisch geassocieerd worden met het gebruik van Engels, zoals technologie en sport, of 

net niet, zoals het huishouden en gemeentelijke administratie) en/of geassocieerd met twee 

leeftijdscategorieën (jongeren en ouderen). De kinderen wordt hulp gevraagd om een naam 

te kiezen voor elke uitvinding. Ze hebben hierbij de keuze tussen een neologisme 

uitgesproken met een Nederlandstalig of Engelstalig accent (bv. Nederlandstalig [snɑstər] en 

Engelstalig [snæstəɻ]). In een tweede ronde wordt de kinderen gevraagd om expliciet aan te 

geven of een Nederlandse of Engelse naam het meest gepast zou zijn voor elk van de 

uitvindingen. Na deze dubbele benoemingstaak nemen de respondenten deel aan een 

herkenningstaak om na te gaan of ze zich bewust zijn van de uitspraakvariatie in de stimuli. 

Het experiment wordt afgerond met een vragenlijst waarin we peilen naar de expliciete 

attitudes van de kinderen tegenover het gebruik van Engelse woorden in het Nederlands. 

Door de lexicale voorkeur van de kinderen in kaart te brengen, kunnen we nagaan wanneer 

deze groep respondenten de stilistische waarden van Engelse lexemen in het Nederlands 

verwerft. Zo tonen onze resultaten vanaf wanneer sociale aspecten als onderdeel van een 

brede taalbeheersing bij pre-adolescenten een verschil beginnen te maken. 
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Pas op met taalfouten in je webcarecommunicatie 

Roozen, Irene (KU Leuven) 

Raedts, Mariet (Universiteit Antwerpen) 

 

De invloed van taalfouten op de oordelen van lezers en op hun gedragsintenties werd 

onderzocht voor marketingcommunicatie (Jansen, 2010; Mozafari et al., 2019), 

crisiscommunicatie (Raedts & Roozen, 2015), en webcommunicatie (Everard & Galetta, 2005) 

door bedrijven. Wij vullen dat onderzoek aan met een experiment naar de effecten van 

taalfouten in webcarecommunicatie door hotels.  

Bezoekers van reiswebsites zoals TripAdvisor laten zich in hun keuze leiden door online 

reviews van vorige hotelgasten (Zhao et al., 2015). Daarom is het belangrijk dat hotels snel en 

adequaat reageren op klachten van ontevreden klanten (O’Connor, 2010). Als een hotel een 

geïndividualiseerd antwoord post, vinden lezers het hotel betrouwbaarder dan hotels die 

geen of algemene antwoorden posten (Sparks et al., 2016). Maar is die webcarestrategie ook 

nog doeltreffend als er taalfouten in het antwoord staan, en wegen taalfouten zwaarder door 

wanneer de klacht van de gast gegrond is? 

In een 2 (hotel reactie met/zonder taalfouten) x 2 (hotel had de klacht wel/niet kunnen 

voorkomen) met een tussenproefpersoonontwerp onderzochten we of taalfouten in een 

hotelreactie op een negatieve gastenreview op TripAdvisor de oordelen van lezers over het 

hotel en hun intentie om het hotel te boeken negatief beïnvloeden. De scenario’s voor het 

experiment werden getest via een vooronderzoek. We gingen in dit vooronderzoek ook na of 

mensen taalfouten uit een hotelreactie konden halen (N = 25). De data voor het uiteindelijke 

experiment werden verzameld via een online vragenlijst bij een heterogene steekproef van 

263 gebruikers van TripAdvisor. 

72% van de respondenten die een review met taalfouten lazen, merkte die taalfouten op. Zij 

werden opgenomen in de analyses. We stelden vast dat taalfouten een negatieve invloed 

hebben op de attitude tegenover het hotel en het boekingsgedrag van potentiële klanten, 

ongeacht de oorzaak van de klacht. Dit wijst erop dat slordige webcarecommunicatie een 

averechts effect kan hebben. 
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Maakt uitspraakbeheersing het verschil voor anderstaligen 
in het hoger onderwijs? Een experimenteel onderzoek naar 

de relatie tussen niet-moedertalige uitspraak en 
taalattitudes in het Vlaamse hoger onderwijs 

Rosseel, Laura (Vrije Universiteit Brussel) 

Blomme, Ines (KU Leuven) 

Steemans, Sabine (Universiteit Antwerpen) 

Verguts, Catherine (Universiteit Gent) 

Vlasselaers, Ann (KU Leuven) 

 

Uitspraak speelt een cruciale rol in de manier waarop vreemdetaalleerders gepercipieerd 

worden door hun gesprekspartners (Dewaele & McCloskey 2015; Isaacs 2018; Moyer 2013). 

Verschillende taaltests en frameworks om taalbeheersing te beoordelen, nemen deze 

component dan ook op voor het inschalen van taalniveau. De uitspraak van de leerder wordt 

daarbij geëvalueerd door getrainde beoordelaars. De vraag is in welke mate dit professionele 

oordeel overeenstemt met de perceptie van de niet-getrainde luisteraars waarmee de niet-

moedertaalspreker in contact komt. 

In dit onderzoek concentreren we ons op vreemdetaalleerders van het Nederlands en gaan 

na of er een verschil is tussen de inschatting van uitspraak door getrainde Lx-beoordelaars en 

‘leken’ die in het werkveld de gesprekspartners zijn van een vreemdetaalleerder. 

Uitgangspunt hierbij is de Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA), 

die in Vlaanderen ontwikkeld werd als toelatingstest voor anderstaligen in het hoger 

onderwijs, waar voor de meeste opleidingen B2-niveau de toegangsvereiste is. Met 

stimulusmateriaal gebaseerd op het mondelinge deel van de ITNA-test onderzoeken we of de 

beoordeling door ITNA-examinatoren op de parameter ‘Fonologische beheersing’ uit het 

CEFR overeenkomt met de indruk die medestudenten en docenten hebben van het 

functioneren van anderstalige kandidaat-studenten. Percipiëren zij B2-beheersing als 

voldoende voor succesvolle participatie in dat onderwijs? We steunen op het speaker 

evaluation paradigm (Lambert et al. 1960) om de attitudes van die ‘leken’ tegenover de 

student-Lx-leerder in kaart te brengen. 

De resultaten tonen dat de beoordeling door professionele examinatoren goed strookt met 

de perceptie van studenten en personeel (N=191). Vanaf het B2-niveau wordt het 

functioneren van de Lx-sprekers duidelijk positiever ingeschat. We merken wel dat studenten 

strenger zijn dan personeel. Ook zien we dat ervaring met niet-moedertalig Nederlands een 

rol speelt in de perceptie van Lx-sprekers: hoe meer contact met Lx-sprekers, hoe positiever 

respondenten hun functioneren inschatten. 
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De studie is sociaal relevant door een beter inzicht te geven in de manier waarop de Lx-

spreker gepercipieerd wordt in het hoger onderwijs. Verder levert ze een bijdrage aan het 

domein van de taaltesting dankzij de vergelijking tussen getrainde beoordelaar en leek en aan 

de sociolinguïstiek door na te gaan hoe verschillende onderdelen van taalstructuur bijdragen 

in de vorming van taalattitudes. 
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De epistemische co-constructie van expert-identiteit als 
persuasieve taalstrategie 

Schoofs, Kim (KU Leuven) 

Panel 1 

 

Expertise wordt vaak onderzocht als bron van overtuigingskracht in persuasieve teksten (zie 

bv. Hornikx, 2004, 2007). Echter, expertise is typisch een 'inherent interactief' fenomeen 

(Summerson Carr, 2010). De interactionele aard ervan wordt weerspiegeld in het 

epistemische model van Heritage (2012), dat epistemische ‘status’ en ‘houding’ onderscheidt. 

Hoewel epistemische ‘status’ en ‘houding’ kunnen overeenstemmen, kunnen ze ook 

interactioneel worden ge(re)negotieerd in ‘epistemische competities’ (De Stefani & 

Mondada, 2017). Deze studie zal nagaan in hoeverre discursieve kenmerken die voorkomen 

bij de interactionele negotiatie van expert-identiteit, breder kunnen worden toegepast als 

persuasieve taalstrategieën. 

In een eerste kwalitatieve stap, zal de lokaal-interactionele constructie van expert-identiteit 

worden onderzocht in 35 audio-opnames van verkoopgesprekken met zowel professionele 

klanten als leken. Belangrijk is dat deze groepen hun ‘epistemische autoriteit’ (Norrick, 2020) 

ontlenen uit verschillende bron, namelijk professionele kennis enerzijds en persoonlijke 

ervaringen anderzijds, waardoor ze verschillende interactionele discursieve kenmerken 

gebruiken om hun epistemische ‘status’ en ‘houding’ te indexicaliseren. In de analyses zal een 

micro-analytische lens worden toegepast op gedetailleerde transcripties, om zo de 

verschillende discursieve kenmerken (bv. voornaamwoorden, jargon, prosodie) bloot te 

leggen. Die discursieve kenmerken zullen hypothetisch gerankt worden op vlak van hun 

‘optimaliteit’ in het construeren van een expert-identiteit, van suboptimaal, over fitness-for-

purpose, tot optimaal. 

In een tweede kwantitatieve stap, zal de persuasieve effectiviteit van die hypothetische 

ranking experimenteel worden onderzocht aan de hand van een enquête. Hiertoe zal 

proefpersonen worden gevraagd gemanipuleerde persuasieve teksten te beoordelen op hun 

overtuigingskracht. De verschillende teksten zullen variëren op vlak van de verwachte 

‘optimaliteit’ van de verschillende geobserveerde discursieve kenmerken. 

Ten slotte maakt deze ‘mixed methods’-aanpak, die authentiek taalgebruik als uitgangspunt 

hanteert, het dus mogelijk een completer beeld te schetsen over het gebruik en de 

effectiviteit van persuasieve taalstrategieën en hun relatie tot fitness-for-purpose. 
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Boer versus gamer. Percepties en attitudes tegenover 
Engelse woorden in het Nederlands van sprekers met 

verschillende maatschappelijke rollen 

Schuring, Melissa (KU Leuven) 

Rosseel, Laura (Vrije Universiteit Brussel) 

Zenner, Eline (KU Leuven) 

 

Achtergrond: In een context van toenemende meertaligheid vormen taalcontact, in het 

bijzonder met het Engels, en de daaruit resulterende leenwoorden een interessant 

studieobject voor taalkundigen (Haspelmath & Tadmor 2009). Zo tonen studies voor 

verschillende talen aan dat bepaalde semantische velden en bijbehorende maatschappelijke 

rollen meer ontvankelijk zijn voor anglicismen (sport–voetballer) dan andere (onderwijs–

leerkracht) (Winter-Froemel et al. 2012). Bij dit productiegericht onderzoek blijven 

perceptueel-attitudinele perspectieven vaak uit. Deze studie brengt hier verandering in en 

bestudeert hoe de maatschappij het gebruik van Engelse woorden in het Nederlands bij 

verschillende maatschappelijke rollen percipieert en beoordeelt. 

Doel: Deze studie peilt naar (i) de mate waarin bepaalde maatschappelijke rollen geassocieerd 

worden met het gebruik van Engels in het Nederlands en naar (ii) de evaluatie van die rollen 

wanneer ze Engelse woorden gebruiken. 

Methode: We selecteerden 19 maatschappelijke rollen op basis van de eerdergenoemde 

semantische velden – telkens meer of minder ontvankelijk voor Engelse woorden – en 

vertrekkende van een inventaris van Engels- en Nederlandstalige persoonssubstantieven (cf. 

Zenner et al. 2012). De perceptie en beoordeling van Engelse woorden bij die rollen werd 

nagegaan via een online enquête bestaande uit 7-puntsschalen. 

Respondenten: een homogeen sample van N=177 werd gedestilleerd uit de 407 

Nederlandstalige respondenten die de enquête afrondden. 

Resultaten: De maatschappij blijkt een duidelijke en uniforme perceptie te hebben over 

maatschappelijke rollen waarvan verwacht wordt dat ze veel Engels (gamer, voetballer, 

filmster) en weinig Engels (boer, slager, leerkracht) gebruiken in hun Nederlands. 

Respondenten evalueren het gebruik van Engelse woorden door die verschillende rollen 

hoofdzakelijk als neutraal. Hierbij hoort een nuance voor alle publieke functies: bij rollen als 

nieuwslezer, leerkracht en eerste minister is er beduidend minder tolerantie voor Engelse 

woorden. Deze studie toont zo aan dat de maatschappelijke rol die je vervult wel degelijk het 

verschil maakt in de perceptie en de beoordeling van hoe je spreekt. 
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Wat als de vorm afwijkt van de norm? Een onderzoek naar 
de impact van old en new vernacular features op de 

geloofwaardigheid en bruikbaarheid van klantenreviews op 
Facebook 

Seghers, Mathias (Universiteit Gent) 

De Clerck, Bernard (Universiteit Gent) 

Lybaert, Chloé (Universiteit Gent) 

Panel 1 

 

In tegenstelling tot traditionele mond-tot-mond reclame weten we bij online reviews vaak 

niet wie de auteur is en wat zijn/haar intenties zijn. Om toch te kunnen oordelen over de 

betrouwbaarheid en bruikbaarheid van een review, moeten consumenten zich behelpen met 

de (soms erg beperkte) informatie die voorhanden is. In deze studie leggen we ons toe op een 

van de factoren die mede de perceptie van een online review bepalen, met name hoe de 

boodschap talig wordt vormgegeven. Concreet zijn we geïnteresseerd in het effect van 

afwijkingen ten opzichte van de standaardtaal in de vorm van old (bv. tussentaalkenmerken) 

en new (bv. chatspeak en emoji) vernacular features (cf. Androutsopoulos 2011) op de 

geloofwaardigheid/bruikbaarheid van facebookreviews. Daartoe hebben we een survey-

experiment uitgevoerd met een 2 (positief, negatief) x 2 (old vernacular of niet) x 2 (new 

vernacular of niet) tussenproefpersoonsontwerp bij 483 Vlaamse facebookgebruikers. We 

stellen vast dat old vernacular features reviews iets geloofwaardiger maken (in vergelijking 

met reviews volledig in Standaardnederlands), al worden die features vrij negatief beoordeeld 

door onze respondenten. Reviews met old en/of new vernacular features worden ook als 

even bruikbaar gezien als standaardtaalreviews, maar alleen als beide categorieën niet samen 

voorkomen. Hoewel Standaardnederlands nog altijd positief geëvalueerd wordt en de 

geloofwaardigheid/bruikbaarheid van reviews bevordert, lijkt er in deze context dus een 

zekere tolerantie te bestaan tegenover niet-standaardtaal, vooral wat betreft new vernacular 

features. Bovendien lijkt de geloofwaardigheid van de auteur vooral af te hangen van 

inschattingen van zijn/haar persoonlijkheid (in termen van gepercipieerd prestige, sociale 

attractiviteit en dynamisme), en uit de analyse blijft dat die niet significant positiever of 

negatiever worden door het gebruik van old of new vernacular features. De resultaten zijn in 

dat opzicht interessant als bijdrage in de discussie rond fitness-for-purpose in 

reviewcontexten en leggen een aantal spanningen bloot tussen effectiviteit, authenticiteit, 

perceptie en perfectie. 
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Interactie in online lessen: de ervaring van ex-OKAN-
leerlingen 

Seynhaeve, Shauny (Universiteit Gent) 

Panel 5 

 

Demografische achtergrondvariabelen hebben een disproportionele impact op het 

onderwijssucces van leerlingen in het Vlaamse onderwijssysteem (De Meyer et al., 2019; 

Thielemans et al., 2017). Zo hebben leerlingen met een migratieachtergrond bijna dubbel 

zoveel kans als hun klasgenoten zonder migratieachtergrond om de OESO-minimumdoelen 

voor geletterdheid niet te halen (OECD, 2018). Mogelijk zal het afstandsonderwijs dat werd 

ingevoerd tijdens de coronacrisis, dergelijke onderwijsongelijkheden versterken (Aguilera & 

Nightengale-Lee, 2020; Drane et al., 2020). In deze studie onderzoeken we die hypothese 

door na te gaan welke ervaringen ex-OKAN-leerlingen (Onthaal Klas voor Anderstalige 

Nieuwkomers) in het regulier secundair onderwijs hebben gehad met afstandsonderwijs. 

Meer specifiek gaan we na hoe ex-OKAN-leerlingen de talige interactie met leerkrachten en 

medeleerlingen in online lessen en lessen in de klas ervaren. 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, organiseerden we zes semi-gestructureerde 

focusgroepen met 23 ex-OKAN-leerlingen in de tweede en derde graad ASO en TSO. De 

focusgroepen werden inhoudelijk getranscribeerd, waarna NVivo 12 werd gebruikt om de 

kwalitatieve data met behulp van a priori en inductieve codering te analyseren. Om de 

betrouwbaarheid van de codering te garanderen, werd dubbele codering toegepast. 

De resultaten leveren drie uitgesproken thema’s op: autonomie, concentratie en 

spreekkansen. De participanten gaven aan tijdens afstandsonderwijs uitermate zelfstandig te 

moeten werken, en de meeste leerlingen verklaarden een gebrek aan concentratie te ervaren 

tijdens online lessen. Bovendien gaf een groot deel van de participanten aan tijdens de online 

lessen weinig tot geen spreekkansen te hebben. 
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“We hebben afgesproken dat…..”: hoe verantwoorden 
zorgprofessionals hun handelen in rapportages? 

Sliedrecht, Keun Young (HAN Applied University) 

Van der Pool, Els (HAN Applied University) 

 

Van een gesprek met een cliënt naar een verslag: voor veel zorgverleners is rapporteren in 

het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) een dagelijkse noodzakelijke taak. Rapportages zijn 

een belangrijk instrument in de verantwoordingspraktijk van zorgprofessionals wat betreft 

kwaliteitsbewaking, evaluatie, en coördinatie (De Graaf et al., 2017: 11). Onderzoek geeft aan 

dat de rapportages lang niet altijd voldoen aan de gestelde eisen en dat er ruimte voor 

verbetering is in de scholing en training van schriftelijke communicatieve competenties van 

zorgprofessionals (Nelson & Weatherald, 2014). In deze verkennende studie stond dan ook 

de vraag centraal: 

Hoe verantwoorden zorgverleners in de rapportages hun professionele handelen in de zorg 

aan de cliënt? 

Uit de discourse-analyse (Potter & Edwards, 1996) van 50 zorgrapportages van twee 

zorginstellingen (beschermd wonen, psychische gezondheid) bleek dat de verantwoording op 

twee niveaus plaatsvindt: 

(1) interactioneel. Zorgverleners verantwoorden het gespreksverloop met de cliënt op 

metaniveau, door de verschillende gespreksrollen te benoemen, hun eigen aandeel erin en 

hoe ze wederzijds begrip tot stand hebben gebracht. 

(2) inhoudelijk. Zorgverleners verantwoorden de richting van het zorgproces, bijbehorende 

vervolgstappen, en hoe ze het handelen afstemmen op het gedrag van de cliënt en baseren 

op hun professionele expertise. 

Hun professionele perspectief toont de complexiteit van digitale verslaglegging en 

verantwoording (being accountable) in een institutionele context. Om de kwaliteit van 

zorgrapportages te kunnen verbeteren, is het van belang om niet alleen taal- of 

schrijfvaardigheid te trainen, maar vooral ook de strategische competentie (Brinkman & Van 

der Geest, 2003) van zorgprofessionals te vergroten. 
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(Semi-)institutionele updates in WhatsApp-interactie 

Sliedrecht, Keun Young (HAN Applied University) 

Schep, Ellen (Christelijke Hogeschool Ede) 

Stommel, Wyke (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Panel 6 

 

Met de introductie van “nieuwe” communicatiemedia in institutionele omgevingen moeten 

deelnemers situatief de institutionele doelen en kaders afstemmen op beperkingen en 

mogelijkheden van het medium. Zo kunnen relaties tussen de gespreksdeelnemers en 

interactionele praktijken veranderen (Yus, 2018). In dit onderzoek bestuderen we hoe 

interactie via WhatsApp – een medium dat bij uitstek gebruikt wordt voor informele 

contacten - gebruikt wordt voor het vormgeven van de relatie en samenwerking tussen 

gezinshuisouders en biologische ouders van uit huis geplaatste jongeren. 

De data bestaan uit tien What’sApp-geschiedenissen van ouders en gezinshuisouders 

gedurende een periode van twee maanden. Deze geschiedenissen bestaan uit 19 tot 228 

posts per casus; in totaal 1062 posts. Deze data zijn vanuit een conversatie-analytisch 

perspectief bestudeerd (Sidnell, 2010) om inzicht te krijgen in de manier waarop de ouders 

en gezinshuisouders hun (semi-)institutionele samenwerking vormgeven. 

In deze presentatie richten we ons op de interactionele praktijk van updates. Een update is 

het uitwisselen van nieuws, wat een basisactiviteit in alledaagse communicatie is (zie bv: 

Button & Casey, 1984). Het uitwisselen van nieuws is kenmerkend voor “text messaging” 

(vgl:‘informings’ in SMS, Hutchby & Tanna, 2008). Onze analyse van 50 update-sequenties 

toont dat het medium medebepalend is voor de vorm van de uitingen (bv: foto in eerste 

positie van een interactie) en dat gezinshuis(ouders) zich oriënteren op verschillen in 

epistemische autoriteit (Raymond & Heritage, 2015); wie kan welke informatie geven over de 

jongere, op welk moment en op welke manier? Ook de mate waarin (gezinshuis)ouders 

betrokkenheid tonen nadat de ander nieuws heeft gedeeld, speelt daarin een rol; wie is 

waarvoor verantwoordelijk, wat is gezamenlijk en wat niet? Kortom, What’sApp als 

communicatiemiddel speelt mee in het vormgeven van de relatie en in het bereiken van de 

institutionele doelen, wat soms tot uitdagingen kan leiden (hoe bewaak ik de grens tussen 

professioneel en privé?). 
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Experimenteel onderzoek naar de impact van inhoudelijke 
en stilistische keuzes bij het opstellen van 

socialemediarichtlijnen op de perceptie van werknemers 

Soens, Ellen (Universiteit Gent) 

 

Aangezien sociale media niet alleen in de privésfeer maar ook in de werksfeer een steeds 

prominentere rol spelen (Lam, 2016), stellen de meeste organisaties socialemediarichtlijnen 

op om het werkgerelateerde socialemediagebruik van werknemers te reguleren 

(Opgenhaffen & Claeys, 2017). Voorgaand onderzoek naar socialemediarichtlijnen is 

voornamelijk kwalitatief en brengt het perspectief van werkgevers en 

communicatieverantwoordelijken in kaart (bijvoorbeeld, DiStaso, McCorkindale & Wright, 

2011; Lam, 2016; Opgenhaffen & Claeys, 2017). Experimenteel onderzoek naar de impact van 

de manier waarop socialemediarichtlijnen zijn opgesteld op hoe werknemers de richtlijnen 

percipiëren, is schaars. Deze studie wil die leemte opvullen door de impact te onderzoeken 

van de inhoudelijke en stilistische kenmerken van socialemediarichtlijnen op de effectiviteit 

ervan. Uit tekstanalyses van socialemediarichtlijnen blijkt namelijk dat organisaties op 

inhoudelijk vlak kunnen kiezen voor eerder restrictieve of stimulerende richtlijnen (Banghart, 

Etter & Stohl, 2018) en op stilistisch vlak voor een conversational, informele stijl (Johnston, 

2015) of een corporate, formele stijl. De psychologische reactance theory (Brehm, 1966) stelt 

dat mensen geneigd zijn hun ingeperkte vrijheid te herstellen en negatief te reageren op 

andermans pogingen om hun vrijheid te beperken (Laurin, Kay & Fitzsimons, 2012). Op basis 

van die theorie wil deze studie nagaan welke inhoud en stijl organisaties het best hanteren in 

hun socialemediarichtlijnen, om zo weinig mogelijk weerstand op te wekken bij werknemers 

en aldus de effectiviteit van de richtlijnen te optimaliseren. Dit onderzoek stelt zich met 

andere woorden de vraag of inhoudelijke en stilistische keuzes bij het formuleren van 

socialemediarichtlijnen het verschil kunnen maken. 

Om daarop een antwoord te bieden, werd er een experiment uitgevoerd bij Vlaamse 

werknemers uit middelgrote en grote organisaties (N = 209). Er werd daarbij een 2 (inhoud: 

restrictief vs. stimulerend) × 2 (stijl: corporate vs. conversational) between-subjects design 

gehanteerd. Alle respondenten kregen fictieve socialemediarichtlijnen te lezen, waarin 

inhoud en stijl gemanipuleerd werden. Op die manier werd de impact onderzocht van diverse 

soorten richtlijnen op de attitude van werknemers ten aanzien van de richtlijnen, alsook op 

de mate waarin ze geneigd zijn ze te volgen. 
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Kunnen we concreetheid van teksten automatisch 
vaststellen? 

Spooren, Wilbert (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Hustinx, Lettica (Radboud Universiteit Nijmegen) 

van Gestel, Hidde (Radboud Universiteit Nijmegen) 

 

Concreetheid van woorden in een tekst is een belangrijke voorspeller voor de begrijpelijkheid, 

interessantheid en overtuigingskracht van die tekst (Graesser, McNamara & Kulikowich, 2011; 

Hansen & Wänke, 2010; Hustinx, Hofstra & Janssen, 2019; Reyes, Thompson & Bower, 1980; 

Sadoski, 1999; Shedler & Manis,1986;). Het experimentele onderzoek naar effecten van 

concreetheid wordt veelal uitgevoerd door versies van teksten die op concreetheid van elkaar 

verschillen met elkaar te vergelijken. Onderzoekers zijn doorgaans weinig expliciet over de 

vraag hoe ze aan de verschillende op concreetheid gemanipuleerde versies zijn gekomen, 

getuige het regelmatig vermelde ‘op basis van intuïtie’ als belangrijkste motivatie voor de 

manipulatie. 

Om het onderzoek naar concreetheid te vergemakkelijken en tot op zeker hoogte meetbaar 

te maken hebben we samen met het Humanities Lab van het Centre for Language Studies 

(Radboud Universiteit) een instrument CESAR-concreetheid ontwikkeld dat woorden in een 

tekst een part-of-speech-tag geeft en vervolgens de lemmavorm van het woord opzoekt in de 

lijst van 30.000 woorden die door Brysbaert et al., (2014) is opgesteld om zo elk woord een 

concreetheidsscore te geven. Daarmee kunnen we teksten die op concreetheid 

gemanipuleerd zijn, vergelijken en de kwaliteit van de manipulatie controleren. 

Aan het bestaande instrument kleeft een aantal nadelen. Zo krijgen eigennamen geen 

concreetheidsscore, heeft het instrument moeite met samengestelde woorden en ontbreken 

in de lijst allerlei neologismen (van het type ‘woke’ en ‘coronakilo’s’). In deze bijdrage 

beschrijven we hoe we de problemen hebben aangepakt en het instrument hebben 

geoptimaliseerd en waarvoor je het kunt inzetten. Ook gaan we in op de beperkingen van het 

instrument. Het instrument is vrijelijk te gebruiken door onderzoekers. 
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“Waarom was je er niet?” Concrete verklaringen en 
abstracte smoezen in alledaagse situaties 

Spooren, Wilbert (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Hustinx, Lettica (Radboud Universiteit Nijmegen) 

 

Concreetheid wordt gezien als een belangrijk instrument om informatie toegankelijk, 

begrijpelijk en overtuigend te maken; ook lijkt concreet taalgebruik bij te dragen aan de 

perceptie van waarheid (Hansen & Wanke, 2010). Tegelijkertijd is het begrip concreetheid 

niet zonder problemen. Verschillende auteurs definiëren het begrip op verschillende 

manieren en de exacte theoretische verklaring voor concretiseringseffecten (concreetheid 

versus detaillering) is niet helder (zie Hustinx & Spooren, 2019). Detaillering wordt daarnaast 

in de deceptie-literatuur gezien als een aanwijzing voor het spreken van de waarheid (Vrij, 

2019). 

In deze bijdrage presenteren we een experiment waarin de mate van concreetheid en de 

toevoeging van details afzonderlijk worden gemanipuleerd om de geloofwaardigheid van 

alledaagse verklaringen te bestuderen. Proefpersonen lazen twaalf korte teksten in een 

within-subjects-design; de teksten presenteerden een situatieschets van iemand die 

tekortschiet, gevolgd door de verklaring van de nalatige persoon. Die verklaring zou 

inhoudelijk oprecht of een smoes kunnen zijn. De stijl van de verklaring is concreet of abstract 

geformuleerd, of concreet met een relevant of irrelevant detail. Gevraagd werd om de 

waarheidsperceptie en argumentsterkte te beoordelen. 

Uit de resultaten blijkt dat verklaringen die concreet geformuleerd zijn als meer waar worden 

gezien dan abstractere en dat dit ook geldt voor details, mits ze relevant zijn. Details geven 

dus in dit experiment niet veel meerwaarde aan de geloofwaardigheid, in tegenstelling tot 

wat andere studiesregelmatig suggereren, maar relevante details doen wel de inhoudelijk 

gepercipieerde argumentsterkte toenemen. 
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Naasten als wel/niet-deelnemers aan medische 
videoconsulten 

Stommel, Wyke (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Stommel, Martijn (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Panel 6 

 

In deze presentatie richten we ons op hoe video-in-interactie uitwerkt in de specifieke 

institutionele setting van postoperatieve videoconsulten. In dyadische video-interacties 

oriënteren deelnemers zich op de zogenaamde “talking heads”-configuratie als de standaard 

organisatie van het videogesprek (Licoppe & Morel, 2012). Maar wederzijdse zichtbaarheid in 

de vorm van “talking heads” is complexer als deelnemers aan het videogesprek vergezeld 

worden door derden, zoals naasten van patiënten. Naasten kunnen een belangrijke rol 

vervullen in medische consulten. Onze analyse was gericht op de vraag of en hoe naasten van 

patiënten deelnemen aan het consult in relatie tot het medium, specifiek hoorbaarheid en 

zichtbaarheid op het scherm van de arts. We hebben gebruik gemaakt van de benaderingen 

van Goffman (1981) en Goodwin (2007) van participatie en interactie. Onze data bestonden 

uit 22 postoperatieve videoconsulten, waarvan in 13 gevallen een naaste aanwezig bleek. 

Naasten namen vooral deel aan de consulten als faciliterende “bystander”, niet zichtbaar voor 

de arts. Zelf-geïnitieerde beurten van naasten bestonden met name uit “crosstalk” met de 

patiënt, hun aanstotend om iets te rapporteren of vragen. Crosstalk was wel hoorbaar voor 

de arts, maar de naasten verschenen meestal niet in beeld. Alleen als ze (deels) in beeld 

verschenen en opgemerkt werden door de arts, werden ze geratificeerd als 

gespreksdeelnemer, met name helemaal aan het begin of juist aan het eind van het consult 

(“heeft uw vrouw nog vragen?”). Samenvattend bleek vooral het verschijnen van de naasten 

in beeld cruciaal voor hun deelname aan het gesprek wat suggereert dat de rol van naasten 

in videoconsulten verschilt van, en waarschijnlijk beperkter is dan hun rol in de spreekkamer. 

Dit betekent dat het gebruik van een videoverbinding niet alleen gespreksorganisatorische, 

maar ook institutionele consequenties heeft. 
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Hoe bespreken huisartsen “stress” als mogelijke oorzaak 
van medisch onverklaarde klachten? Een 

conversatieanalyse 

Stortenbeker, Inge (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Stommel, Wyke (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Olde Hartman, Tim (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Van Dulmen, Sandra (NIVEL Utrecht) 

Das, Enny (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Panel 3 

Medisch onverklaarde klachten zoals prikkelbare darmen of fibromyalgie worden vaak gelinkt 

aan psychosociale factoren van patiënten zoals stress (Gask, Dowrick, Salmon, Peters & 

Morriss, 2011). Patiënten reageren echter vaak defensief op deze psychosomatische 

verklaringen (Burbaum et al., 2010; Monzoni, Duncan, Grunewald & Reuber, 2011). Voor 

huisartsen is het een uitdaging om te communiceren met patiënten die mogelijk weerstand 

bieden en conflicterende ideeën hebben over de oorzaak en behandeling van hun klachten. 

In deze studie hebben we middels conversatieanalyse geanalyseerd hoe huisartsen 

psychosociale verklaringen bespreken. De data bestonden uit 36 opgenomen 

huisartsconsulten, waarbij huisartsen in 14 gesprekken een psychosociale verklaring 

initieerden. Daarvoor gebruikten ze twee formats; een verklaring werd gepresenteerd als 

diagnostische uitleg (“uit onderzoeken lijkt dat inderdaad alleen de emotionele problematiek 

echt een duidelijke invloed heeft”), of als vraag tijdens de anamnese (“maar kan het zijn dat 

dat als je dat zo te horen krijgt, dat dat ook een weerslag op je lijf heeft of niet?”). De uitleg-

variant gaf geen conditionele relevantie aan een mogelijke respons van de patiënt, en stelde 

het kennisdomein van de patiënt ondergeschikt aan dat van de huisarts. De vraag-variant, 

daarentegen, maakte een respons van de patiënt relevant, en hielp om de psychosociale 

verklaring gezamenlijk met de patiënt te construeren. Additionele exploratieve analyses 

lieten bovendien zien dat psychosomatische verklaringen voorafgingen aan voorbereidende 

activiteiten waarbij psychosociale omstandigheden werden gepresenteerd als gevolg in plaats 

van oorzaak van de klachten (bijv. “maakt je dat bang?”). Dit voorbereidend werk helpt 

huisartsen om later in het gesprek de delicate psychosociale verklaring te bespreken. 
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Metaforen in argumentatie: de invloed van directe en 
indirecte metaforen op de overtuigingskracht van 

reisadvertenties 

Straatman, Kirsten (Universiteit Leiden) 

van Leeuwen, Maarten (Universiteit Leiden) 

Pilgram, Roosmaryn (Universiteit Leiden) 

 

De afgelopen decennia is er tal van experimenteel onderzoek gedaan naar de 

overtuigingskracht van metaforen (vgl. Van Stee, 2018). De resultaten daarvan zijn niet 

eenduidig: volgens sommige studies vergroten metaforen de overtuigingskracht van teksten 

(bijv. Burgers e.a., 2015), volgens andere niet (bijv. Van Stee e.a., 2018). Opvallend daarbij is 

dat er in de opzet van dergelijke studies niet altijd rekening is gehouden met verschillende 

typen metaforen onderling, bijvoorbeeld in termen van conventionaliteit, directheid en 

opzettelijkheid (Steen, 2008), terwijl dergelijke variabelen mogelijk van invloed zijn op de 

overtuigingskracht van metaforen (Pilgram & Van Poppel 2021; Sopory & Dillard, 2002). 

Pilgram en Van Poppel (2021, p. 108) roepen dan ook op het effect te onderzoeken van 

specifieke typen metaforen op de overtuigingskracht van argumentatieve teksten. 

Dit onderzoek zet hiertoe een eerste stap, door te onderzoeken of directe (in de vorm van 

een simile, zoals ‘Kroatië is als een parel’) en indirecte (zoals ‘Italië is een groot 

openluchtmuseum’) metaforen een verschillend effect sorteren op de overtuigingskracht. We 

doen dat a.d.h.v. reisadvertenties: een genre dat tot doel heeft de lezer te overtuigen een 

bepaalde reis te boeken, en waarbij metaforen veelvuldig worden gebruikt (Jaworska, 2017; 

Proborini, 2013). 

Om te onderzoeken in hoeverre directe en indirecte metaforen de overtuigingskracht van 

reisadvertenties beïnvloeden, is aan taalgebruikers gevraagd de overtuigingskracht van 16 

fictieve reisadvertenties te beoordelen. De helft bevatte een metafoor, de andere helft niet. 

Er is gebruik gemaakt van een tussenproefpersonendesign: de helft van de participanten 

kreeg directe metaforen voorgelegd (conditie 1), de andere helft indirecte metaforen 

(conditie 2). Alle fragmenten tussen de twee condities waren identiek, op de metafoor na. 

In onze lezing zullen we bespreken in hoeverre de aanwezigheid van een directe of indirecte 

metafoor de overtuigingskrachtsbeoordeling van reisadvertenties beïnvloedt en ingaan op de 

implicaties hiervan voor toekomstig effectonderzoek naar de overtuigingskracht van 

(verschillende typen) metaforen in argumentatieve teksten. 
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Luistertaal/Lingua Receptiva in het hoger onderwijs in 
Nederland en Vlaanderen 

ten Thije, Jan D. (Universiteit Utrecht) 

Gulikers, Emmy (Universiteit Utrecht) 

Panel 2 

 

In de discussie over het taalbeleid in het hoger onderwijs rijst vaak de vraag of men moet 

kiezen voor Engels óf Nederlands in de bestuurs- en instructietaal. Dat is echter een 

versimpeling van het probleem en een onnodige drempel bij het ontwikkelen van 

oplossingen. Het is daarom van belang om te zoeken naar efficiënte en adequate 

mogelijkheden van Engels én Nederlands. In dit licht biedt het concept inclusieve 

meertaligheid (Backus et al., 2013) een kader om combinaties van meertalige 

communicatieve modi (Engels als lingua franca, regionale linguae francae, luistertaal, code-

switching en tolken/ vertalen) conceptueel en praktisch te onderzoeken. Deze modi dragen 

bij aan het doorbreken van taalbarrières en/of beperkingen in de taalcompetenties c.q. 

taalbeheersing. Luistertaal / lingua receptiva is de communicatieve modus waarbij twee 

persoon een andere taal spreken en elkaar verstaan op basis van hun receptieve vaardigheid 

in de taal van de ander (ten Thije, 2018). 

In deze paper doen we verslag van een onderzoek in opdracht van de Nederlandse Taalunie 

naar luistertaal / lingua receptiva in het onderwijs in Nederland en Vlaanderen (ten Thije et 

al., 2020). Daarnaast bespreken we welke mogelijkheden er zijn voor luistertaal in verhouding 

tot taalwetgeving en taalbeleid in het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. We besteden onder 

meer aandacht aan de praktijk om luistertaal Nederlands-Engels in te zetten als 

communicatieve modus in de bestuurstaal in medezeggenschap op de Universiteit Utrecht 

(Correale, 2020) en het gebruik van luistertaal in de instructietaal in hoger onderwijs. In beide 

gevallen kan de inzet van luistertaal ervoor zorgen dat het Nederlands naast andere vreemde 

talen blijft gehandhaafd. Bovendien kan hierdoor de toegankelijkheid voor internationals in 

cursussen en medezeggenschap worden vergroot. Derhalve wordt diversiteit, meertaligheid 

en een inclusiever taalbeleid in het hoger onderwijs gestimuleerd. 

N.B. In overleg met Eric Mijts zouden we met deze lezing graag willen aansluiten op de panel 

‘Meertaligheid, taalbeleid en het debat over de onderwijstaal in de landen van het 

taalgebied’. 
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Stof tot nadenken: Een longitudinaal onderzoek naar 
reflectie-bevorderende kenmerken in verkiezingsdebatten 

op televisie (1985-2019) 

Turkenburg, Emma (KU Leuven) 

Goovaerts, Ine (KU Leuven) 

 

In verkiezingsdebatten op televisie trachten politici met hun taalgebruik het verschil te maken 

tussen verkiezingswinst- of verlies. Zulke debatten hebben een groot bereik en laten zien wat 

er te kiezen valt door een rechtstreekse, publiekelijke confrontatie tussen verschillende 

politici. Het kijken van deze debatten kan burgers stimuleren om verschillende politieke 

argumenten en perspectieven af te wegen en te integreren. Tv-debatten hebben hierdoor het 

potentieel om bij kiezers meer bedachtzaamheid of ‘reflectie’ te bevorderen (Coleman, 2020). 

Het is echter onduidelijk of debatten op televisie hun reflectie-bevorderende potentieel wel 

waarmaken. Recentelijk zien we groeiende kritiek op het politieke discours in het algemeen 

en op verkiezingsdebatten in het bijzonder, vanwege toenemend gebruik van oneliners, 

slogans en lege frasen, in plaats van uitgebreide en doordachte argumentatie (Dryzek et al., 

2019). Dit is mogelijk problematisch, omdat het taalgebruik van politici de politieke attitudes 

van burgers sterk kan beïnvloeden. 

Ondanks de kritiek, zijn studies die de evolutie van debatten over de tijd heen in kaart brengen 

schaars, zeker buiten de Verenigde Staten. In ons paper gebruiken we inzichten uit 

verschillende disciplines om debatten te onderzoeken door de lens van hun reflectie-

bevorderend potentieel. We kijken hierbij specifiek kijken naar informatie-rijkheid, 

toegankelijkheid, het gebruik van onderbouwingen, en een verscheidenheid aan 

perspectieven. Door deze lens bestuderen we een groot aantal verkiezingsdebatten in België 

(1985-2019). 

Middels een kwantitatieve inhoudsanalyse, onderzoeken we of het gebruik van deze reflectie-

bevorderende kenmerken in TV-debatten daadwerkelijk daalde door de jaren heen, en welke 

evolutie verschillende debatkenmerken hebben doorgemaakt. Uit deze systematische 

analyse blijkt dat de wijdverbreide zorgen die bestaan rondom debatten niet zo evident zijn 

als men vaak denkt. 

 

Referenties:  

Coleman, S. (2020). Televised Election Debates as Spectacle and Reflection. In: Juárez-Gámiz J., 

 Holtz-Bacha, C., and Schroeder, A. (eds), Routledge International Handbook on Electoral 

 Debates. Routledge, pp. 5–13. 

Dryzek, J.S., Bächtiger, A., Chambers, S., et al. (2019). The Crisis of Democracy and the Science of 

 Deliberation. Science 363(6432): 1144–1146. 



  VIOT 2022 – Taalbeheersing maakt het verschil 

138 
 

‘Doing being an expert’: een conversatieanalyse van 
displays van expertise door docenten in groepsdiscussies 

met huisartsen-in-opleiding 

van Braak, Marije (Erasmus Medical Center) 

Huiskes, Mike (Rijksuniversiteit Groningen) 

Panel 8 

 

In het medisch onderwijs spelen experts een belangrijke rol. Als ervaren leden van de 

professionele community belichamen zij de standaarden van de medische professie. In deze 

presentatie laten we zien hoe docenten op de huisartsopleiding hun expertschap construeren 

en inzetten tijdens groepsdiscussies met huisartsen-in-opleiding (haios) over ervaringen uit 

de dagelijkse huisartspraktijk. Huisartsen-in-opleiding nemen wekelijks deel aan dit soort 

groepsreflectie. Dit gebeurt in groepen van ongeveer tien haios en één of twee docenten. 

Vaak is minstens één van die docenten een ervaren huisarts, de andere docent is 

gedragswetenschapper of psycholoog. Wanneer, hoe en met welke functie ‘doen’ zij ‘expert-

zijn’? 

We onderzochten de manieren waarop docenten in deze context ‘expert-zijn’ doen aan de 

hand van een collectie momenten waarop een docent zichzelf construeerde of door anderen 

werd geconstrueerd als ‘expert’ (cf. Carr, 2010; Goodwin, 2017). Met behulp van 

Conversatieanalyse (Sidnell, 2013) analyseerden we deze momenten met een focus op de 

sequentiële context van de display van expertise, de functie van de display van expertise, de 

bronnen van expertise waarnaar wordt verwezen, en de interactionele consequenties van 

deze display van expertise. In deze presentatie laten we aan de hand van deze analyse zien 

dat de ‘expertfunctie’ van docenten lokaal relevant gemaakt wordt door deelnemers aan de 

groepsdiscussies en dat die functie afhangt van de sequentiële positie ervan. Deze 

beschrijving van ‘doing being an expert’ geeft inzicht in de manieren waarop ‘expertschap’ in 

interactie wordt vormgegeven. Dit inzicht kan bijdragen aan docenttraining ten behoeve van 

de professionele ontwikkeling van huisartsen-in-opleiding. 
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“Zullen we unmuten?” Participatie in online groepsreflectie 
op de huisartsopleiding 

van Braak, Marije (Erasmus Medical Center) 

Huiskes, Mike (Rijksuniversiteit Groningen) 

Schaepkens, Sven (Erasmus Medical Center) 

Veen, Mario (Erasmus Medical Center) 

Panel 6 

 

De Nederlandse huisartsopleiding is zo opgezet dat huisartsen-in-opleiding (haios) hun 

wekelijkse terugkomdag starten met het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk. Dit 

gebeurt in vaste groepen van ongeveer tien haios en twee docenten. Het doel van deze 

onderwijsvorm, ook wel ‘Leren van Ervaringen’ genoemd, is om van elkaar te leren met het 

oog op toekomstig handelen. Normaal gesproken vonden deze groepsreflectiesessies plaats 

op het opleidingsinstituut, maar door de coronamaatregelen was dit de afgelopen maanden 

voornamelijk online. Als haio online participeren in groepsreflectie blijkt echter ingewikkeld, 

en docenten vinden het stimuleren van participatie in een online omgeving lastig. Dit vormde 

de aanleiding voor een gespreksanalyse van participatie in online groepsreflectiesessies. In 

deze presentatie laten we zien hoe haios en docenten de affordances van de online omgeving 

(Zoom) gebruiken om hun participatie vorm te geven. 

Aan de hand van schermopnames van drie Zoom-groepsreflectiegesprekken van elk ongeveer 

een uur, analyseerden we met conversatieanalyse (Sidnell, 2013) hoe de participatie van 

deelnemers wordt gevormd en afhankelijk is van de mogelijkheden en beperkingen van de 

Zoomomgeving (van Braak, Huiskes, Schaepkens, & Veen, 2021). De analyses laten zien dat 

participatieframes veranderen gedurende de verschillende fases van een ervaringsdiscussie, 

en dat deelnemers zich expliciet oriënteren op het interactionele werk van participeren. 

Deelnemers construeren nieuwe procedures voor bekende en nieuwe problemen die 

participatie in groepsreflectie in de online context meebrengt. We presenteren deze 

procedures als gesitueerde praktijken, waarbij de deelnemers de Zoomomgeving gebruiken 

als resource om interactionele ruimte te creëren voor activiteiten die bijdragen aan de 

professionele ontwikkeling van haios (het doel van dit type interactie) (Mondada, 2007). De 

resultaten van deze analyse zijn relevant voor docenttrainingen over online participatie 

binnen en buiten de medische onderwijscontext. 
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Het “parkeren” van onderwerpen: Het bewaken van de 
grenzen van democratische discussie in publieke 

bijeenkomsten 

van Burgsteden, Lotte (Vrije Universiteit) 

te Molder, Hedwig (Vrije Universiteit) 

Panel 8 

 

Publieke bijeenkomsten zijn sterk geworteld binnen moderne democratische 

maatschappijen. Organisatoren van deze bijeenkomsten adresseren daarmee de roep voor 

meer begrip en samenwerking tussen overheden en burgers. Echter, weinig is bekend over 

hoe democratie wordt vormgegeven in de praktijk. Deze studie draagt bij aan een beter 

begrip van wat democratisch burgerschap inhoudt door daadwerkelijke praktijken binnen 

publieke bijeenkomsten te bestuderen. We hebben opnames gemaakt van zes publieke 

bijeenkomsten (totale duur: 11.5 uur), waarin overheidsbeambten, experts en burgers 

converseren over maatschappelijke problemen rondom veehouderij in Nederland. 

Met behulp van conversatieanalyse (Sidnell & Stivers, 2013) en discursieve psychologie 

(Wiggins & Potter, 2017) onderzochten we situaties binnen deze bijeenkomsten waarin 

burgers de afsluitende acties van overheidsbeambten behandelen als het “parkeren” van 

bepaalde onderwerpen. We laten zien hoe voorafgaand aan deze uitingen van burgers, 

overheidsbeambten de burgers behandelen alsof de burgers niet begrijpen wat besproken 

kan worden binnen de bijeenkomst, waarmee zij de “democratische competentie” van 

burgers aan de kaak stellen. Burgers draaien echter vervolgens de rollen om en behandelen 

de overheidsbeambten alsof zij niet willen dat bepaalde onderwerpen besproken worden. 

We beargumenteren dat deze situaties wijzen op relationele issues tussen overheden en 

burgers, waarin zij ogenschijnlijk agenda-gerelateerde zaken transformeren in 

onderhandelingen over wat “goede democratie” inhoudt. 

Zoals eerder onderzocht (Buttny & Cohen, 2015) willen burgers vaak meer dan één issue 

bespreken in publieke bijeenkomsten. De bevindingen van onze studie wijzen erop dat acties 

van de begeleiders van deze bijeenkomsten die ogenschijnlijk bevorderlijk zijn voor de 

efficiëntie van de bijeenkomst, namelijk het afsluiten van onderwerpen, hoogstwaarschijnlijk 

niet vruchtbaar zijn met het oog op “efficiënte democratie”. In onze conclusies bespreken we 

onze vervolgstudies naar gesprekspraktijken van begeleiders van publieke bijeenkomsten die 

burgers juist behandelen als “zich gehoord voelen”. 
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Internationalisering in het communicatiecurriculum 

van Charldorp, Tessa (Universiteit Utrecht) 

van Braak, Marije (Erasmus Medical Center) 

Akkermans, Aranka (Academisch Medisch Centrum, Universiteit Amsterdam) 

 

Terwijl het thema ‘internationalisering’ steeds meer aandacht krijgt van universiteiten en 

opleidingen (denk aan het aantrekken van buitenlandse studenten, het aanbieden van 

uitwisselingprogramma’s en het trainen van staf op het gebied van interculturele 

competenties) komt internationalisering niet of nauwelijks terug in curricula van universitaire 

opleidingen en cursussen. Internationalisering zou echter ook een aandachtspunt moeten zijn 

in het ontwerpen van curricula, omdat onderwijsactiviteiten rondom internationalisering 

studenten helpen te interacteren in een internationale omgeving, thuis of in het buitenland 

(Bardhan, 2020). Het onlangs verschenen boek ‘Internationalizing the communication 

curriculum in an age of globalization’ richt zich specifiek op hoe communicatieopleidingen 

meer aandacht zouden moeten en kunnen besteden aan internationalisering (Turner, 

Bardhan, Quigley Holden, & Mutua, 2020). 

In deze presentatie geven we een concreet voorbeeld van hoe je het toenemende belang van 

internationalisering een rol kunt geven in onderwijsactiviteiten in een cursus over face-to-

face communicatie (van Charldorp, van Braak, Akkermans, 2020). In deze cursus leren 

studenten o.a. internationale en interculturele face-to-face gesprekken analyseren en 

hierover rapporteren in de vorm van een kleinschalig onderzoeksverslag. Om dit te kunnen 

bereiken, worden ze voorbereid door middel van literatuur, klassikale oefeningen, 

dagboekopdrachten, reflectieopdrachten en een stapsgewijze opzet voor het uitvoeren van 

onderzoek. We laten zien hoe dit curriculum eruitziet, welke resultaten het heeft opgeleverd 

en waar de verbeterpunten liggen. Op deze manier illustreren we een onderbouwd 

curriculumontwerp waarmee (Nederlandse) communicatiestudenten beter voorbereid zijn 

op interculturele ontmoetingen en succesvolle interacties in binnen- en buitenland tot stand 

kunnen brengen. 
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Co-leiderschap in vergaderingen: een multimodale 
discoursanalytische studie 

Van De Mieroop, Dorien (KU Leuven) 

Wouters, Jolien (KU Leuven) 

 

Leiderschap wordt de laatste jaren meer en meer bestudeerd vanuit een discursief 

perspectief, waarbij de nadruk wordt gelegd op het interactionele beïnvloedingsproces 

waarmee organisationeel relevante doelen bereikt worden. Tot op heden zijn er echter vrij 

weinig studies die focussen op (1) de manier waarop gedeelde of meervoudige 

leiderschapsconstellaties tijdens zulke interacties tot stand worden gebracht, en (2) de 

bijdrage die zowel verbale als non-verbale aspecten hieraan leveren. In deze presentatie 

maken we gebruik van een multimodale discoursanalytische onderzoeksmethode en 

analyseren we de totstandkoming van een meervoudige leiderschapsconstellatie tijdens de 

vergadering van een jeugdbeweging. In de analyses doen we een beroep op de concepten 

van deontische status en houding (Stevanovic & Peräkylä, 2012), waarbij we een verder 

onderscheid maken tussen proximale en distale deontiek (Stevanovic, 2015). Verder 

bestuderen we hierbij het belang van epistemische claims (Heritage, 2012) en hoe deze in 

relatie kunnen staan tot de uitoefening van deontische rechten. De keuze voor een 

vergadersituatie waarbij de deelnemers in feite vrijwilligers zijn en waar de hiërarchie niet zo 

strikt aanwezig lijkt te zijn, zoals dat in andere contexten vaak wel het geval is, biedt voor de 

analyses een interessante invalshoek. Uit de analyses kunnen we concluderen dat (1) in deze 

co-leiderschapsconstellatie de deontische rechten toch duidelijk verdeeld zijn, waarbij ook de 

epistemische status van sommige deelnemers een rol lijkt te spelen; (2) dit interactieproces 

door en door multimodaal is; en (3) ondanks enkele opmerkelijke pogingen tot proximale en 

distale deontische claims die incongruent zijn vis-à-vis de sprekers’ desbetreffende status, 

alleen gehoor wordt gegeven aan congruente claims, waardoor de status van de sprekers 

interactioneel bevestigd wordt. Zo toont deze micro-analytische studie hoe co-leiderschap 

een bijdrage van alle deelnemers vereist – leiders én volgers – en dat het een continu 

veranderend proces is dat interactioneel tot stand wordt gebracht. 
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Gedeelde besluitvorming in orthopedische consulten: de rol 
van option-listing 

van der Hout, Anouk (Tilburg University) 

Huiskes, Mike (Rijksuniversiteit Groningen) 

Gosens, Taco (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) 

den Oudsten, Brenda (Tilburg University) 

 

Gedeelde besluitvorming in medische consulten wordt tegenwoordig steeds belangrijker 

(Stiggelbout et al., 2015). Gedeelde besluitvorming houdt in dat patiënten hun doelen en 

voorkeuren uitspreken, dat artsen de mogelijke behandelopties uitleggen, en dat artsen en 

patiënten gezamenlijk een behandelkeuze maken (Elwyn et al., 2012; 2017). Voor 

orthopedische consulten is gedeelde besluitvorming uitermate geschikt, omdat hier vaak 

meerdere behandelopties mogelijk zijn en de juiste keuze afhankelijk is van de voorkeuren 

van de patiënt (Stiggelbout et al., 2015). Het uiteindelijke doel van onze 

conversatieanalytische studie is dat de visie en voorkeuren van patiënten meer aandacht 

krijgen in de orthopedische gesprekspraktijk. 

Voor het implementeren van gedeelde besluitvorming zijn verschillende gesprekstechnieken 

ontwikkeld. Een veelgebruikte techniek is option-listing. Dit houdt in dat artsen een lijst van 

verschillende behandelopties inclusief voor- en nadelen presenteren en de voorkeuren van 

patiënten hierover verkennen, zonder daarbij een eigen voorkeur uit te spreken (Elwyn et al., 

2012). Toerien et al. (2011; 2018) laten zien dat artsen de activiteit option-listing op 

verschillende manieren vormgeven. Daarbij komt juist het neutraal presenteren van opties in 

het gedrang, wat het proces van gedeelde besluitvorming kan beïnvloeden. 

In deze presentatie onderzoeken wij orthopedische consulten met patiënten met artrose, 

kruisbandletsel en degeneratieve spinale aandoeningen. Met behulp van conversatieanalyse 

onderzoeken we de verschillende practices die orthopeden gebruiken om de opties in option-

listing te presenteren. Daarbij onderzoeken we hoe artsen de valentie van opties presenteren, 

hoe de verschillende opties sequentieel georganiseerd worden en wat de implicaties van deze 

practices zijn voor het verdere gespreksverloop. Speciaal kijken we naar een veelvoorkomend 

format waarbij artsen opereren eerst introduceren als een overwogen maar verworpen optie, 

vervolgens andere opties presenteren, om een operatie uiteindelijk weer als toekomstige 

mogelijkheid te introduceren. Aan de hand van de analyses zullen we ook de praktische 

implicaties van onze analyses voor de dagelijkse gesprekspraktijk van medisch professionals 

bespreken. 
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‘Denk je dat het zin heeft om elke week met mij een 
gesprekje te voeren?’ Voorstellen en weerstand daartegen 

in verslavingszorggesprekken 

van der Hout, Anouk (Vrije Universiteit Amsterdam) 

Lamerichs, Joyce (Vrije Universiteit Amsterdam) 

 

In deze lezing staat een conversatieanalytisch onderzoek centraal naar gesprekken in de 

verslavingszorg. De data bestaat uit 10 gesprekken met 5 verschillende cliënten die zijn 

opgenomen bij een Nederlandse organisatie op het terrein van de verslavingszorg. Voor deze 

gesprekken geldt dat cliënten niet altijd zelf om het gesprek hebben gevraagd en er ook niet 

altijd van overtuigd zijn dat ze een verslavingsprobleem hebben. Van adviseurs wordt 

evenwel gevraagd dat zij principes uit de motiverende gespreksvoering hanteren (Miller en 

Rollnick, 2014). 

Er ligt dus een interessante interactionele uitdaging voor adviseurs om bij de cliënt 

‘verandertaal’ uit te lokken (Baron et al., 2015). Adviseurs hanteren om die reden vaak een 

‘guiding style’, waarbij de cliënt uitgenodigd wordt om de eigen motivatie voor verandering 

te benoemen. Dit gebeurt vaak door een voorstel voor verandering te presenteren. 

We zullen laten zien dat de voorstellen die worden gedaan een bepaalde fasering kennen. 

Om een voorstel te introduceren, doet de adviseur bijvoorbeeld eerst het nodige 

voorbereidende werk. Zo wordt het voorstel geïntroduceerd als iets wat de cliënt zelf zou 

kunnen zeggen. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van de directe rede waarbij de woorden 

van de cliënt worden weergeven. Daarnaast presenteert de adviseur het voorstel met een 

hoge mate van optionaliteit. Soms reageert de cliënt met weerstand op het voorstel. De 

adviseur gaat met deze weerstand om door het voorstel aan te passen, opnieuw te 

presenteren of door een vraag te stellen om zo de cliënt weer actief te betrekken. 

Onze lezing laat zien hoe de principes van de motiverende gespreksvoering worden toegepast 

in gesprekken in de verslavingszorg door het doen van voorstellen. We laten terugkerende 

patronen zien maar bieden ook zicht op de manier waarop adviseurs met de voorstellen 

steeds inspelen op de situatie van de cliënt en op diens specifieke verslavingsproblematiek. 
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Als de leerkracht het niet weet. Verlaagde epistemische 
stances door de leerkracht in klassikale discussies. 

van der Meij, Sofie (Rijksuniversiteit Groningen) 

Willemsen, Annerose (Rijksuniversiteit Groningen) 

Gosen, Myrte (Rijksuniversiteit Groningen) 

 

In klassikale discussies laten leerkrachten verschillende soorten gedrag zien dat een 

discussiekader faciliteert, waarin leerlingen en leerkrachten gezamenlijk kennis construeren 

(Willemsen, 2019). Onze data van klassikale discussies in de bovenbouw van de basisschool 

laten zien dat leerkrachten af en toe expliciet een verlaagde epistemische stance innemen, 

door bijvoorbeeld 'ik weet het niet' te zeggen. Dit contrasteert met de institutioneel 

vastgestelde epistemische autoriteit van de leerkracht en is daarmee mogelijk een andere 

vorm van faciliterend gedrag. 

Voor dit onderzoek hebben we een collectie gemaakt van uitingen waarin verlaagde 

epistemische stances voorkomen en die geanalyseerd door middel van conversatieanalyse. In 

de analyses hebben we gekeken naar de posities van de uitingen waarin de verlaagde 

epistemische stances voorkomen, en de verschillende manieren waarop ze het 

participatiekader (Goffman, 1981) beïnvloeden. 

Uit onze data blijkt dat verlaagde epistemische stances van leerkrachten voor kunnen komen 

in zowel initiërende als responsieve uitingen. Initiërende uitingen waarin ze voorkomen, 

initiëren een sequentie en bevatten vragen of stellingen die leerlingbijdragen ontlokken en 

klassikale discussies faciliteren. Responsieve uitingen met verlaagde epistemische stances zijn 

in reactie op leerlingbijdragen. In sommige gevallen ontlokken deze eveneens 

leerlingbijdragen en faciliteren ze een discussiekader, maar in andere gevallen blokkeren ze 

leerlingbijdragen juist, en daarmee de klassikale discussie. De verschillende soorten verlaagde 

epistemische stances variëren dus in de manier waarop ze het interactieverloop en het 

participatiekader beïnvloeden. 

Een eerdere studie van Houen et al. (2019), naar ‘I wonder…’ formuleringen, laat zien dat dat 

soort verlaagde epistemische stances participatie van leerlingen kan stimuleren. Onze 

analyses van uitingen met een iets sterkere verlaagde epistemische stance nuanceren deze 

bevinding, aangezien ze niet alleen voorkomen in initiërende, maar ook in responsieve 

uitingen, waarvan sommige verdere leerlingbijdragen verhinderen. 
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Publiekspercepties van nepnieuws en gerelateerde termen 

van der Meulen, Marten (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Reijnierse, Gudrun (Radboud Universiteit Nijmegen) 

 

Hoewel fenomenen als nepnieuws en propaganda al langer bestaan, is er pas de laatste jaren 

een complex systeem van (deels overlappende) definities ontstaan rond deze termen. Zo 

maken wetenschappers en journalisten regelmatig onderscheid tussen misinformatie en 

desinformatie, waarbij het verschil zit in het onbewust of bewust verspreiden van onjuiste 

informatie. Onderzoek naar begrippen uit de hydrologie laat echter zien dat er aanzienlijke 

verschillen kunnen bestaan tussen de manier waarop experts en niet-experts dezelfde termen 

hanteren (Venhuizen et al., 2019). Als een soortgelijk verschil ook optreedt rond nepnieuws 

en aanverwante termen, kan dat gevolgen hebben voor de interpretatie van berichtgeving 

(Nielsen & Graves, 2017). Om te onderzoeken welke percepties het publiek heeft van 

nepnieuws en gerelateerde termen voerden we een survey uit. Daarin vroegen we 

deelnemers (N=50) naar hun bekendheid met begrippen als nepnieuws, desinformatie, 

alternatieve feiten en broodjeaapverhalen. Ook vroegen we ze definities van deze begrippen 

te formuleren. 

Resultaten van de survey laten zien dat vrijwel alle deelnemers (88-98%) bekend zijn met de 

meeste termen. Een kleiner deel van de deelnemers gaf aan bekend te zijn met de termen 

desinformatie en misinformatie (62-72%). Bovendien blijkt dat er veel overlap bestaat tussen 

de definities van deze twee termen en nepnieuws. Ook bij het definiëren van de andere 

begrippen is veel onderlinge variatie tussen proefpersonen. Wel zien we dat de al dan niet 

bewuste verspreiding van (onjuiste) informatie veel aandacht krijgt in de definities van alle 

termen. Deze bevindingen suggereren dat er een verschil bestaat tussen publiekspercepties 

en journalistiek/wetenschappelijk gebruik van nepnieuws en gerelateerde termen. Dat roept 

vragen op over hoe deze termen in publieksgerichte communicatie het best gehanteerd 

kunnen worden. 
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Vervanging verfijnd: Validatie van een typologie van visuele 
metaforen aan de hand van esthetisch plezier en 

verwerkingsvloeiendheid 

van Enschot, Renske (Tilburg University) 

Van Hooijdonk, Charlotte (Universiteit Utrecht) 

 

Visuele metaforen worden veelvuldig gebruikt in reclame, bijvoorbeeld door bij een 

advertentie voor tandpasta een diamant te tonen. Het doeldomein (tandpasta) wordt 

begrepen in termen van het brondomein (diamant), door het gedeelde attribuut ‘glanzend’. 

Visuele metaforen kunnen in verschillende structuren weergegeven worden (Phillips & 

McQuarrie, 2004). De meest complexe structuur is de Vervanging, waarbij de tandpasta 

danwel de diamant niet getoond wordt en geïnfereerd moet worden. Phillips en McQuarries 

definitie van Vervanging is echter multi-interpretabel, en deze metafoorstructuur wordt in 

empirische studies op verschillende manieren geoperationaliseerd. In deze studie verfijnen 

we deze metafoorstructuur aan de hand van drie subcategorieën: 

1. Vervanging – Bron zonder Context (V-BzC): diamant op neutrale achtergrond 

2. Vervanging – Doel in Broncontext (V-DiBC): tube tandpasta op ring 

3. Vervanging – Bron in Doelcontext (V-BiDC): diamant op tandenborstel 

 

We onderzoeken onze veronderstelling dat deze subcategorieën verschillen in structurele 

complexiteit, wat effect heeft op verwerkingsvloeiendheid en esthetisch plezier, afhankelijk 

van de aanbiedingstijd. 

Hiervoor is een 3 (V-BzC, VDiBC, V-BiDC) * 2 (100ms, 5000ms) EPrime labexperiment 

uitgevoerd, met Metafoorstructuur als binnen-proefpersoonfactor en Aanbiedingstijd als 

tussen-proefpersoonfactor. 164 participanten namen deel, die elk 6 advertenties (2 per 

subcategorie) zagen voor verschillende fictieve merken. In R zijn vervolgens 

multilevelanalyses uitgevoerd. 

De analyses laten zien dat de verwerkingsvloeiendheid bij 5000ms het hoogst is voor V-BiDC, 

gevolgd door V-DiBC en V-BzC. Bij 100ms is de verwerkingsvloeiendheid juist het hoogst voor 

V-BzC, gevolgd door V-BiDC en V-DiBC. Het esthetisch plezier is het hoogst bij V-BiDC, gevolgd 

door V-DiBC en V-BzDC. Dit verschilt niet per aanbiedingstijd. 

We concluderen dat een verfijning van Vervanging gewenst is. Het toevoegen van context aan 

een vervangingsmetafoor maakt de metafoor makkelijker te verwerken en plezieriger. Daarbij 

worden vervangingsmetaforen waarbij de context een duidelijke clue geeft over de 

interpretatie van de metafoor (bv. diamant op tandenborstel) geprefereerd. 
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Oorlog in je eigen stad. Het effect van agency en 
persoonlijke relevantie in een verhalende reality game op 

transformatief leren. 

van Enschot, Renske (Tilburg University) 

van den Besselaar, Libby (Tilburg University) 

Schipper, Dieuwertje (Tilburg University) 

Christian, Roth (HKU University of the Arts Utrecht) 

 

Digitale media creëren nieuwe mogelijkheden voor het vertellen en meebeleven van verhalen 

(Murray, 2017). Interactieve verhalen maken van lezers interactoren en geven hen de agency 

om het verhaal te beïnvloeden (Roth, & Koenitz, 2016), bijvoorbeeld keuzevrijheid over het 

verhaalverloop. Enerzijds kan deze agency identificatie en transportatie vergroten, vooral als 

de interactor namens de hoofdpersoon keuzes maakt. Anderzijds kan volgens de Self-

Determination Theory de ervaren autonomie de intrinsieke motivatie vergroten om het 

verhaal te verwerken (Rigby, & Ryan, 2016; zie ook Vázquez-Herrero, 2021). Beide paden 

kunnen leiden tot transformatie van eigen veronderstellingen en perspectieven, i.e. 

transformatief leren (Mezirow, 2012; Hoggan, & Cranton, 2015). Bovendien kan persoonlijke 

relevantie van een verhaal de betrokkenheid vergroten (Kuzmičová, & Bálint, 2019). 

Deze studie richt zich op BNNVARA’s verhalende reality game ‘I am Mosul’ (2019) 

(https://iamosul.nl/), gemaakt door Frederick Mansell en Laurens Samsom. De interactor 

ervaart het verhaal over de impact van oorlog in een Nederlandse stad naar keuze en maakt 

keuzes vanuit de hoofdpersoon die het verhaalverloop beïnvloeden. 

In deze studie is onderzocht in hoeverre agency en persoonlijke relevantie transformatief 

leren beïnvloeden en in hoeverre deze effecten gemedieerd worden door enerzijds 

identificatie en transportatie en anderzijds ervaren autonomie en intrinsieke motivatie. 

Een online 2x2 tussen-proefpersoonexperiment is uitgevoerd (n=215). Naast de originele 

verhaalversie is een niet-interactieve versie ontwikkeld. Persoonlijke relevantie is 

gemanipuleerd door proefpersonen uit een lijst te laten kiezen voor een persoonlijk 

(ir)relevante stad. Voor elk van deze steden is een niet-interactieve verhaalversie gemaakt. 

De resultaten laten hoofdeffecten zien van agency en persoonlijke relevantie op 

transformatief leren. Er is geen interactie-effect gevonden. Het effect van agency op 

transformatief leren werd gemedieerd door enerzijds identificatie en transportatie (via 

identificatie) en anderzijds ervaren autonomie (maar niet intrinsieke motivatie). Persoonlijke 

relevantie had hierbij geen modererende rol. 

Deze resultaten tonen de potentie van interactieve en persoonlijk relevante verhalen voor 

transformatief leren. 
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“Als mevrouw geen Nederlands spreekt, mogen wij da ni 
geven”: de rol van taalbeheersing en taalbeleid in de 

(on)gelijke toegang tot een abortusbehandeling 

van Hest, Ella (Universiteit Gent) 

Panel 5 

Taalbeheersing houdt in institutionele contexten onvermijdelijk verband met ongelijkheid: 

wie de taal van de instellingen niet (goed) beheerst, wordt per definitie benadeeld (Piller, 

2017, p. 103). Uit deze sociolinguïstisch-etnografische studie blijkt hoe in een abortuscentrum 

cliënten met kennis van het Nederlands, Frans of Engels de vrijheid krijgen om te kiezen uit 

twee abortusmethodes (abortuspil of curettage). Anderstalige cliënten daarentegen wordt de 

pilmethode geweigerd, wat vanuit het emisch perspectief van de medewerkers wordt 

gerationaliseerd op basis van een veiligheidsargument: de pilmethode houdt meer mogelijke 

complicaties in en vereist daarom directe communicatie (m.a.w. zonder tolk) tussen cliënte 

en zorgverlener. 

De dataverzameling in dit onderzoek gebeurt aan de hand van observaties en audio-opnames 

van intakegesprekken in een abortuscentrum, gecombineerd met etnografische veldnotities 

van de werking ‘achter de schermen’ (Goffman, 1959/1990) in het centrum. We observeren 

in dit onderzoek zowel intakegesprekken waarbij de cliënte wordt bijgestaan door een (niet-

professionele) tolk, als intakegesprekken waarbij de cliënte en de psychosociaal medewerker 

rechtstreeks met elkaar in contact treden in het Nederlands of met behulp van een lingua 

franca. 

De data worden geanalyseerd vanuit een kritisch-sociolinguïstisch perspectief, waarbij we de 

institutionele praktijk inzake anderstaligen, in navolging van onder meer Pennycook (2006), 

beschouwen als een lokale vorm van taalbeleid. In de presentatie zullen we fragmenten uit 

verschillende intakegesprekken met elkaar vergelijken om te tonen hoe het taalbeleid op 

meso-institutioneel niveau zich micro-interactioneel ontplooit. Die vergelijking maakt het 

mogelijk een ongelijkheidsmechanisme bloot te leggen. We concluderen dat het taalbeleid in 

schril contrast staat met de bredere filosofie en maatschappijvisie van het abortuscentrum, 

waarin keuzevrijheid en zelfbeschikking centraal staan, ongeacht iemands leeftijd, financiële 

middelen of sociale achtergrond. 
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De menselijke stem in chatbots: Effecten van informeel 
taalgebruik en uitnodigende retoriek op social presence en 

merkattitude 

van Hooijdonk, Charlotte (Universiteit Utrecht) 

Liebrecht, Christine (Tilburg University) 

 

Chatbots zijn geautomatiseerde gesprekspartners die in natuurlijke taal reageren op 

menselijke communicatie (Abdul-Kader & Woods, 2015). Nederlandse bedrijven zetten 

chatbots steeds vaker in als onderdeel van de klantenservice (Van Os et al., 2018). Om klanten 

goed te woord kunnen staan, moeten chatbots niet alleen inhoudelijk goede reacties geven, 

maar ook een menselijke communicatiestijl gebruiken. Dit laatste aspect is nader onderzocht 

door Liebrecht en Van Der Weegen (2019). Zij lieten proefpersonen diverse gesprekken 

voeren met chatbots om een reis (om) te boeken. De chatbots communiceerden met een 

menselijke of zakelijke tone of voice. De menselijke tone of voice werd geoperationaliseerd 

met drie technieken: personalisatie, informeel taalgebruik en uitnodigende retoriek (Van 

Noort et al., 2014; Van Hooijdonk & Liebrecht, 2018). De chatbotberichten met de zakelijke 

tone of voice bevatte deze technieken niet. Uit de resultaten bleek dat social presence en 

merkattitude significant hoger werden beoordeeld bij een chatbot met een menselijke tone 

of voice. Het is echter onduidelijk welke technieken van de menselijke tone of voice bijdragen 

aan social presence en merkattitude. Daarom zijn er twee vervolgstudies uitgevoerd waarin 

informeel taalgebruik (studie 1) en uitnodigende retoriek (studie 2) wel of niet voorkwamen 

in de chatbotberichten. In beide studies werd merkbekendheid meegenomen als moderator 

en waren social presence en merkattitude de afhankelijke variabelen. Uit de resultaten blijkt 

dat zowel informeel taalgebruik als uitnodigende retoriek leidden tot een significant hogere 

beoordeling op social presence en merkattitude. Daarnaast werd er een gemodereerde 

mediatie gevonden in studie 2: een chatbot met uitnodigende retoriek van een bekend merk 

leidt tot een hogere social presence wat op zijn beurt leidt tot een hogere merkattitude. 

Bedrijven kunnen dus profiteren van het implementeren van informeel taalgebruik en 

uitnodigende retoriek in chatbotberichten. Vooral als klanten bekend zijn met een merk loont 

het om uitnodigende retoriek in te zetten. 
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Nieuwsbron, Personage of Vox Pop? Perspectieven en 
Rollen van Burgers in Nieuwsverhalen 

van Krieken, Kobie (Radboud Universiteit Nijmegen) 

 

In de verslaglegging van onverwachte gebeurtenissen vertrouwen journalisten vaak op de 

getuigenissen van burgers (De Keyser & Raeymaeckers, 2012). Nieuwsverhalen over misdaad 

beschrijven bijvoorbeeld vaak de persoonlijke ervaringen van ooggetuigen (Van Krieken, 

Sanders, & Hoeken, 2016), of reconstrueren de misdaad vanuit het perspectief van dader of 

slachtoffer (Van Krieken & Sanders, 2016). Deze verscheidenheid aan burgerperspectieven 

(ooggetuigen, slachtoffers, daders) roept de vraag op welke functionele rollen burgers 

vervullen in nieuwsverhalen over misdaad. 

Om deze vraag te beantwoorden is een corpus van 300 nieuwsverhalen over misdaad op 

zowel kwantitatieve als kwalitatieve wijze geanalyseerd. Alle verhalen waren afkomstig uit 

Nederlandse kranten en zijn verschenen tussen 1860 en 2009. De verhalen werden opgedeeld 

in zinnen, waarna elke zin geanalyseerd werd op (1) de bron van de informatie (burger of 

autoriteit) en (2) perspectiefmodus. 

De resultaten laten zien dat burgerperspectieven vaker voorkomen dan 

autoriteitsperspectieven, hoewel er in de loop der tijd sprake is van een toename in 

autoriteitsperspectieven. Impliciete perspectieven (weergave van o.a. emoties en percepties) 

vormden gedurende de gehele onderzochte periode voor zowel burgers als autoriteiten de 

meest frequente perspectiefmodus, gevolgd door citaten in de directe rede. 

Een nadere kwalitatieve analyse van de burgerperspectieven laat zien dat burgers 

verschillende rollen kunnen vervullen in de nieuwsverhalen, resulterend in een functionele 

typologie van burgers als (1) verhaalpersonages die de nieuwsgebeurtenissen ervaren; (2) 

nieuwsbronnen die informatie over de gebeurtenissen verschaffen; en (3) vox pops die hun 

evaluaties van de gebeurtenissen uiten. Deze typologie draagt bij aan een beter begrip van 

de functies die burgerperspectieven in nieuwsverhalen vervullen: ze informeren lezers over 

wat er is gebeurd (nieuwsbron), ze contextualiseren de misdaad en helpen lezers daarmee 

het onbegrijpelijke te begrijpen (vox pop), en ze dramatiseren de gebeurtenissen en 

vergroten zo de emotionele betrokkenheid van lezers (personage). 
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Wanneer wordt een juxtapositie een metafoor? 

van Mulken, Margot (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Lagerwerf, Luuk (Vrije Universiteit Amsterdam) 

Lagerwerf, Jefta (Max Planck Institute Nijmegen) 

 

In persuasieve visuele communicatie wordt vaak gewerkt met beeldmetaforen: zo kan de 

kijker zelf de relatie tussen de objecten leggen. De veronderstelling is dat zo'n zelfgelegde 

relatie hoger gewaardeerd wordt en beter beklijft. Maar niet alle afbeeldingen van twee 

objecten zijn bedoeld als metaforen. Soms hebben objecten een andere relatie, of staan ze 

toevallig in elkaars buurt. Hoe werkt dat dan? 

Het doel van dit onderzoek is om verschillen in verwerking tussen drie soorten objectparen 

te detecteren: Two of a kind (hyponiemen) (1), visuele metaforen (2) en niet-gerelateerde 

paren objecten (3). De relatie hebben we geoperationaliseerd door semantische afstand te 

manipuleren (klein (1), groot (2), onoverbrugbaar (3)). 

Volgens de Pragmatische Benadering zullen kijkers visuele metaforen het meest waarderen, 

omdat de extra inspanning die nodig is om de ambiguïteit op te lossen als lonend wordt 

ervaren. Fluency Theory voorspelt een voorkeur voor hyponiemen omdat ze vluchtiger 

worden verwerkt. We verwachtten dat semantische afstand ervoor zorgt dat kijkers meer tijd 

besteden aan visuele metaforen (2) dan aan hyponiemen (1). We verwachtten ook dat kijkers 

de meeste tijd besteden aan niet-gerelateerde objecten (3), omdat ze de semantische afstand 

niet kunnen overbruggen. In experiment 1 met self-paced reading werd de kijkers gevraagd 

om 27 objectparen te identificeren. Reactietijden waren korter voor hyponiemen (1) en 

langer voor niet-gerelateerde paren (3), en visuele metaforen ertussenin (2). Begrip volgde 

hetzelfde patroon. In experiment 2, opnieuw met selfpaced reading, werd gevraagd om de 

objectparen te waarderen. De reactietijden waren veel korter. De waardering was hoger voor 

hyponiemen (1) dan voor visuele metaforen (2). Zou deze voorkeur voor hyponiemen 

verklaard kunnen worden door een gemakkelijke verwerking? In experiment 3 

manipuleerden we de presentatietijden in plaats van selfpaced reading. We verwachtten dat 

als de presentatietijd kort was, de hyponiemen het hoogst gewaardeerd zouden worden (op 

grond van Fluency), en dat als de presentatietijd lang was, de waardering voor metaforen het 

hoogst zou zijn (op grond van de pragmatische benadering). Dat eerste bleek waar, het laatste 

niet. Metaforen worden niet hoger gewaardeerd als de blootstelling langer duurt. In de 

presentatie wordt stilgestaan bij mogelijke verklaringen voor deze onverwachte uitkomst. 
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Een typologie van verzet tegen metaforen 

Van Poppel, Lotte (Rijksuniversiteit Groningen) 

Pilgram, Roosmaryn (Universiteit Leiden) 

 

Metaforen kunnen een krachtig overtuigingsmiddel zijn. In recente studies is 

metafoorgebruik echter ook bekritiseerd vanwege hun potentiële schade voor het publiek 

(zie Hauser & Schwarz, 2015; Semino et al., 2017). Publiek dat met een problematische 

metafoor wordt geconfronteerd kan hier ook bezwaar tegen maken en zich hier zelfs tegen 

verzetten. Welke metafooreigenschappen zulk verzet uitlokken is echter nog niet in kaart 

gebracht. Dit artikel onderzoekt de oorzaken van problematisch metafoorgebruik door 

specifieke vormen van mogelijk verzet tegen metaforen te onderscheiden. Door naar de 

effecten van stijl- en argumentatiekeuzes te kijken, sluit dit onderzoek goed aan op het 

congresthema. 

Als een metafoor op de een of andere manier onaanvaardbaar is, kan deze verzet oproepen 

bij het publiek. Dit gebeurde bijvoorbeeld toen de aanpak van de Covid-19-epidemie werd 

voorgesteld als een oorlog om bepaalde maatregelen te verantwoorden. Verzet vatten we 

hier op als een expliciete kritische reactie. De oorlogsmetafoor over Covid-19 lokte veel van 

zulke kritische reacties uit. Interessant is dat die reacties niet alleen de geschiktheid van de 

metafoor aankaartten (zie Twitterberichten als: “van een frontlinie is geen sprake”), maar ook 

de negatieve gevolgen van de metafoor (bijv. “oorlogsretoriek […] verdoezelt de echte 

doodsoorzaak: een ontoereikend gezondheidszorgsysteem als gevolg van kortzichtig beleid”). 

Een systematische behandeling van dergelijke reacties kan laten zien hoe metaforen tekort 

kunnen schieten. 

Dit artikel introduceert een typologie van verzet tegen metaforen, gebaseerd op inzichten uit 

de metafoortheorie, effectonderzoek naar metaforen en de pragma-dialectiek. We 

onderscheiden soorten verzet op basis van de parameters voor kritische reacties van Krabbe 

en Van Laar (2011) die we specificeren voor metaforen. Dit artikel biedt zo een systematisch 

overzicht van de mogelijke oorzaken voor verzet tegen metaforiek. Dit biedt daarnaast 

handvatten voor publiek om ongewenste metaforen te weerstaan en sprekers om te 

anticiperen op mogelijke kritiek. 
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‘Mes terug’: Afstemming in de operatiekamer 

van Schepen, Nynke (Rijksuniversiteit Groningen) 

Huiskes, Mike (Rijksuniversiteit Groningen) 

Nieboer, Patrick (UMCG) 

 

Deze paper is geïnteresseerd in een specifieke vorm van samenwerken tussen participanten 

in een typische institutionele setting, namelijk een operatiekamer in een academisch 

ziekenhuis (e.g. Hindmarsh & Pilnick, 2007; Mondada, 2014; Weldon et al., 2013). In dit paper 

focussen we ons op een uniek fenomeen binnen deze samenwerking: de overdracht van 

instrumenten nodig voor het uitvoeren van een chirurgische ingreep (e.g. Bezemer et al., 

2011). 

De data bestaan uit video-opnames van orthopedische en trauma-operaties, opgenomen in 

het UMCG (2016-2020). Tijdens deze operaties zijn meerdere participanten aanwezig; een 

operateur (arts in opleiding), instrumenteerder en een supervisor die assisteert bij de ingreep. 

Wij concentreren ons specifiek op de interactie tussen operateur en instrumenteerder. We 

analyseren onze data aan de hand van een conversatie-analytische collectiestudie (Sidnell, 

2012). 

Voor de overgave van instrumenten van operateur naar instrumenteerder en vice-versa 

bestaan interactionele scripten die geleerd worden tijdens de opleiding en die bepaald 

worden door de handelingslogica van de chirurgische ingreep. Echter, dit paper laat zien dat 

de overdracht van deze instrumenten steeds ook een proces is van lokale afstemming en 

optimalisatie tussen participanten, afhankelijk van en beïnvloed door specifieke lokale 

eventualiteiten. Afstemming is hierbij een inherente embodied practice – het orkestreren van 

verbale en non-verbale uitingen van de betrokken participanten. 

We geven een overzicht van de verschillende practices die voorkomen in de overdracht van 

instrumenten. We laten zien dat deze overdracht zowel verbaal als non-verbaal 

gecoördineerd wordt. Daarna spitsen we ons toe op die gevallen waarin de operateur zonder 

verbale uiting ofwel zelf een instrument pakt, ofwel zelf teruglegt, zonder tussenkomst van 

de instrumenteerder. In deze situaties wordt afgeweken van terugkerende scripts en komt de 

lokale afstemming expliciet aan het licht. 

Deze paper geeft inzicht in de embodied procedures waarmee teamleden hun handelingen 

coördineren in real time. Deze inzichten kunnen een bijdrage leveren aan het optimaliseren 

van efficiëntie en veiligheid tijdens chirurgische ingrepen. 
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Taalbeleid en -praktijk in Vlaanderen en Nederland: een 
stand van zaken 

van Splunder, Frank (Universiteit Antwerpen) 

Panel 7 

Deze presentatie is de inleidende bijdrage tot het panel over meertaligheid in het hoger 

onderwijs in Vlaanderen en Nederland. 

Uit de resultaten van de enquête van de werkgroep Meertaligheid van het 

Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs (2020) bleek dat de meeste 

universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen een ‘expliciet instellingsbreed 

taalbeleid’ voeren, maar dat er in de praktijk nogal wat verschillen zijn tussen die instellingen 

en ook tussen Nederland en Vlaanderen. 

In Nederland is het taalbeleid eerder bottom-up (de instellingen bepalen min of meer zelf hun 

taalbeleid), in Vlaanderen is het veel meer top-down (de overheid bepaalt de spelregels). Dit 

geldt o.a. voor wat het gebruik van ‘andere talen’ betreft (in de praktijk is dit meestal het 

Engels). In Vlaanderen is het gebruik van het Engels als onderwijstaal wettelijk geregeld, in 

Nederland bepalen de instellingen dit meestal zelf. Dit geldt ook voor het vereiste taalniveau. 

In beide regio’s is dit niveau doorgaans C1 voor docenten, maar in Vlaanderen hebben de 

universiteiten hier een eigen taaltest voor ontwikkeld (ITACE). 

Nederlandse en Vlaamse instellingen bieden taalondersteuning aan voor docenten en 

studenten, maar in de praktijk zijn er grote verschillen in aanbod en aanpak tussen de 

instellingen. In Nederland is het gebruik van het Engels prominenter dan in Vlaanderen, al is 

er in Vlaanderen de facto ook sprake van een ‘verengelsing’. Andere talen (d.w.z. anders dan 

Nederlands en Engels) komen nauwelijks aan bod als onderwijstaal, al zijn er recent wel 

pogingen om het onderwijs meertaliger te maken (bv. meertalige taalcoaching). Deze 

meertaligheid weerspiegelt de diversiteit van onze samenleving en is meer dan ‘English Only’. 

De andere bijdragen in het panel gaan in op deelaspecten van de enquête en op de 

verhouding tussen het Nederlands, Engels en ‘andere talen’ in het hoger onderwijs. 
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 Jg. 25, Nr.3. Taalkwesties in het hoger onderwijs, p. 19-23. 

Werkgroep Meertaligheid in het hoger onderwijs: 

 https://www.taalbeleidhogeronderwijs.org/werkgroep-meertaligheid-in-het-hoger-

 onderwijs/ 
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Sommigen zijn meer gelijk dan anderen: Hoe burgers en 
experts onderhandelen over een taakverdeling in de 

energietransitie 

van Veen, Roel (Vrije Universiteit Amsterdam) 

te Molder, Hedwig (Vrije Universiteit Amsterdam) 

Panel 8 

 

De Nederlandse regering beschouwt het betrekken van burgers bij de transitie naar een 

duurzaam energiesysteem, dat is gebaseerd op hernieuwbare bronnen voor de productie van 

elektriciteit en warmte, als sleutel tot succes. Er moet bijvoorbeeld worden besloten waar 

zon- en windparken worden ontwikkeld. En hoe woonwijken aardgasvrij moeten worden 

gemaakt. Participatie, en vergelijkbare termen zoals co-creatie en co-productie, is 

tegenwoordig de norm voor dit soort maatschappelijke veranderprocessen. Burgers worden 

gevraagd om actief verantwoordelijkheid te nemen en te dragen voor het vormgeven van de 

gemeenschappelijke leefomgeving in wisselwerking met medeburgers, organisaties en 

overheden. Hierdoor verandert de traditionele taakverdeling tussen burgers en professionals. 

Maar wie heeft nu het recht om wat te beslissen? En wie heeft dan welke 

verantwoordelijkheid? Een oriëntatie op wie de juiste kennis en expertise bezit om besluiten 

te kunnen en mogen nemen speelt hierbij een belangrijke rol. 

Wij hebben audio- en video-opnamen gemaakt van een participatietraject waarin burgers en 

energieprofessionals samen bespreken hoe een gemeente energieneutraal moet worden 

gemaakt. Facilitators hebben hen van te voren expliciet op gelijke epistemische voet 

geplaatst. Het viel ons echter op dat burgers regelmatig claimen dat ze ergens “totaal geen 

verstand” van hebben terwijl ze tegelijkertijd laten zien dat ze wel degelijk enig idee hebben 

waarover ze praten. Wij laten met behulp van discursieve psychologie (Wiggins, 2017) zien 

hoe burgers door middel van dergelijke negatieve epistemische claims (Lindström et al., 2016) 

hun relatie met energieprofessionals managen. Deze stellen hen in staat om niet deskundiger 

over te komen dan een expert en om te laten zien dat zij geen initiatieven nemen die 

traditioneel gezien in het domein van de expert liggen (Lindström en Karlsson, 2016). Burgers 

schuiven met behulp van negatieve epistemische claims impliciet de verantwoordelijkheid 

voor besluitvorming weer terug naar energieprofessionals. Wij reflecteren in onze 

presentatie op wat dit betekent voor het faciliteren van interactie tussen burgers en experts 

in het kader van participatietrajecten. 
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Kun je het schrijven van een begrijpelijke alinea leren? 

van Winden, Astrid (Universiteit Leiden/Christelijk Lyceum Delft) 

 

Van leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt verwacht dat zij hun teksten verdelen in 

coherente alinea’s, omdat die zorgen voor een heldere structuur en daardoor voor een 

begrijpelijke boodschap voor de lezer. Leerlingen hebben echter geen overzicht van de eisen 

waaraan zij zich bij het schrijven van een alinea moeten houden. Deze kennis is wel van 

belang, omdat deze de leerlingen kan helpen structuur en formulering op begrijpelijke wijze 

te combineren. 

Kennis van het schrijven van een alinea kan voor de schrijvende leerlingen het verschil maken, 

omdat deze kennis bijdraagt aan hun bewuste taalvaardigheid. Hiermee zijn zij toegerust om 

coherente teksten te schrijven. Om deze reden is als onderdeel van een promotieonderzoek 

een normenkader voor de alinea ontwikkeld en verantwoord en op basis daarvan is er een 

ontwerp gemaakt om leerlingen begrijpelijke alinea’s te leren schrijven. In zes klassen is een 

interventie uitgevoerd waarbij leerlingen expliciete genre-afhankelijke kennis gepresenteerd 

kregen over alinea’s en waarbij zij hun zelfgeschreven alinea’s beoordeelden aan de hand van 

een zelfevaluatie en vervolgens oefenden met die onderdelen van de alinea waarop zij niet 

goed scoorden. 

Vertrekpunt voor deze presentatie zijn de multilevel geanalyseerde data van de alinea’s 

(N=2109) uit twee genres van havoleerlingen. Tegen de verwachting in lijkt de interventie 

geen merkbaar effect gehad te hebben. Voorlopige analyses laten zien dat er duidelijke 

verschillen zijn tussen de kennis en vaardigheden van leerlingen in 2-havo en 5-havo, maar 

dat er geen verschillen zijn tussen de interventie- en controlegroepen en dat de verschillen 

tussen de voor- en nameting op sommige alineanormen zelfs negatief zijn. 

Naast een korte presentatie van het alineanormenkader en van het onderzoeksontwerp 

bestaat deze presentatie vooral uit een beschouwing van mogelijke verklaringen van effecten 

en het uitblijven van effecten vanuit de kennis die beschikbaar is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  VIOT 2022 – Taalbeheersing maakt het verschil 

165 
 

Emoji in webcare: persoonlijk of professioneel? 

Verheijen, Lieke (Radboud Universiteit Nijmegen) 

Liebrecht, Christine (Tilburg University) 

 

In computer-gemedieerde communicatie is het gebruik van emoji (bijv. ☺✿♫) heel gewoon, 

ook in webcare-gesprekken tussen klanten en bedrijven (Dijkmans et al., 2020). Li et al. (2019) 

lieten echter zien dat emoji-gebruik door bedrijven de ervaren professionaliteit kan verlagen. 

Evenwel worden emoji in webcare-onderzoek gezien als elementen om de zogeheten 

conversational human voice te verhogen (CHV, Kelleher, 2009): een betrokken en 

persoonlijke stijl van organisatiecommunicatie met positieve effecten op bijvoorbeeld de 

ervaren social presence (sociale aanwezigheid, Park & Lee, 2013) en bedrijfsevaluatie (Van 

Noort & Willemsen, 2012). Het is echter nog onbekend of en hoe deze effecten verschillen 

tussen emotionele emoji (gezichten☹, gebaren☛ en hartjes❤) en andere emoji (objecten✂, 

symbolen☀). Maakt een stijlkeuze als het gebruik van bepaalde soorten emoji een verschil in 

online bedrijfsberichten op sociale media? 

Wij presenteren twee studies waarin het effect van emotionele versus object- versus geen 

emoji in webcare zijn onderzocht in relatie tot de gepercipieerde CHV, sociale aanwezigheid, 

professionaliteit en bedrijfsevaluatie. Uit Studie 1 (N = 601) met een 1-factor tussen-

proefpersoonexperiment bleek dat emotionele emoji gunstiger zijn voor bedrijven dan 

object-emoji (via toegenomen waargenomen CHV en sociale aanwezigheid), maar dat emoji 

bedrijfsevaluaties negatief beïnvloeden vergeleken met berichten zonder emoji (via lagere 

percepties van professionaliteit en sociale aanwezigheid). 

Omdat de webcare-berichten in Studie 1 alle drie de categorieën van CHV bevatten (Van 

Noort et al., 2014), is in Studie 2 systematisch de webcare gemanipuleerd op het voorkomen 

van slechts een van de CHV-categorieën naast het emojigebruik. Dit experiment met een 3 

(emoji: emotioneel, object, geen) x 4 (CHV: personalisatie, informeel taalgebruik, 

uitnodigende retoriek: empathie, geen) tussen-proefpersoonontwerp (N = 601) toont dat de 

categorieën van CHV méér verschil maken in webcare dan emoji: de negatieve effecten van 

emoji verdwijnen wanneer webcare-berichten personalisatie of uitnodigende retoriek 

bevatten. Deze bevindingen leiden tot diverse implicaties voor theorie en praktijk. 

 

Referenties:  

Dijkmans, C., Kerkhof, P., Buyukcan-Tetik, A., & Beukeboom, C.J. (2015). Online conversation and 
 corporate reputation: A two-wave longitudinal study on the effects of exposure to the social 
 media activities of a highly interactive company. Journal of Computer-Mediated 
 Communication, 20(6), 632-648. 
Kelleher, T. (2009). Conversational voice, communicated commitment, and public relations 
 outcomes in interactive online communication. Journal of Communication, 59(1), 172-188. 
Li, X., Chan, K.W., & Kim, S. (2019). Service with emoticons: How customers interpret employee use 
 of emoticons in online service encounters. Journal of Consumer Research, 45(5), 973-987. 
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Beheersen journalisten en wetenschappers elkaars taal? Op 
zoek naar metapragmatische kenmerken van nieuws- en 
academische taal in journalist-wetenschapperinteracties 

Verkest, Sofie (Universiteit Gent) 

 

Er wordt wel eens gezegd dat journalisten en wetenschappers een andere taal spreken. Zo 

krijgt bijvoorbeeld accuraatheid vaak een andere betekenis in een wetenschappelijk dan wel 

journalistiek artikel, met veel frustraties tot gevolg (Jaspers, 2014; Maier et al., 2016; Reed, 

2001). Ondanks deze frustraties, toonden onderzoekers (Briggs & Hallin, 2016; Peters et al., 

2008) aan dat de kloof tussen deze professionele groepen niet zo groot is als ze op het eerste 

zicht lijkt. Ze lijken een symbiotische relatie te hebben (Albæk, 2011; Hansen, 1994) waarin 

ze deels van elkaar afhankelijk zijn voor hun succes. Dit is niet onproblematisch, zo wordt 

journalisten soms verweten dat ze onvoldoende kritisch zijn voor wetenschappers (Murcott 

& Williams, 2013). Anderzijds, lijkt mediatizering diep te zijn doorgedrongen in 

wetenschappelijke instituten en worden media-aandacht en communicatievaardigheden 

steeds meer gezien als een vorm van macht (Møller Hartley, 2017; Peters, 2013; Peters et al., 

2008). 

Onderzoek naar de interactie tussen journalisten en hun (experten-)bronnen is vaak gefocust 

op de interpretatieve beslissingen die journalisten nemen in het verwerken en 

entextualizeren van informatie (Bauman & Briggs, 1990; Beeman & Peterson, 2001; Peterson, 

2001; Van Hout & Burger, 2017; Van Hout & Jacobs, 2008). In deze paper kijken we niet alleen 

naar de journalist als interpretatieve actor, maar onderzoeken we ook welke interpretatieve 

beslissingen wetenschappers nemen zowel voor als tijdens gesprekken met journalisten. We 

vertrekken hiervoor uit linguïstisch etnografische data van een burgerwetenschapsproject 

georganiseerd door een krant, universiteit en overheidsagentschap. Heel specifiek analyseren 

we een aantal vergaderingen tussen wetenschappers onderling en tussen wetenschappers en 

journalisten. We vertrekken hiervoor vanuit Bourdieu’s veldtheorie en onderzoeken aan de 

hand van metapragmatische kenmerken - typerend voor nieuws- en academische taal – hoe 

wetenschappers en journalisten samen de boodschap negotiëren. Op deze manier hopen we 

meer inzicht te verwerven in de interacties tussen wetenschappers en journalisten. 

 

Referenties: 

Albæk, E. (2011). The interaction between experts and journalists in news journalism. Journalism, 

 12(3), 335–348.  
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 And Social Life. Annual Review of Anthropology, 19(1), 59–88.  
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Minder Engels, beter Nederlands? Het debat rond het 
Engels als voertaal in het hoger onderwijs in Vlaanderen en 

Nederland 

Vogl, Ulrike (Universiteit Gent) 

Lourenzo Quatra, Pablo (Universiteit Gent) 

Panel 7 

 

In deze bijdrage staat het discours centraal dat gevoerd wordt rond de internationalisering 

van het Hoger Onderwijs en het gebruik van het Engels als voertaal aan universiteiten in 

Vlaanderen en Nederland. Omwille van hun specifieke socio-historische contexten verschillen 

de dominante discoursen in Nederland en Vlaanderen van elkaar: in Nederland heeft het 

Engels al sinds enkele decennia een sterke positie als voertaal terwijl het taalbeleid in 

Vlaanderen traditioneel terughoudender is geweest ten aanzien van het toelaten van 

anderstalige programma’s en vakken in het Hoger Onderwijs. In beide landen zijn er 

ideologische conflicten tussen voor- en tegenstanders van het huidige beleid. Dit geldt vooral 

ook voor reacties m.b.t. beoogde veranderingen in het beleid: in Vlaanderen werd begin 2020 

het ontwerp van een nieuw onderwijsdecreet gepresenteerd dat o.a. een hoger percentage 

Engelstalige bacheloropleidingen (9% in plaats van 6%) mogelijk zal maken; in Nederland werd 

in december 2019 een wetsvoorstel in de Tweede Kamer behandeld om het Nederlands in 

het Hoger Onderwijs beter te beschermen. 

Onze bijdrage doet verslag van ons onderzoek naar het veranderende politieke discours in 

Nederland en Vlaanderen rond het taalgebruik in het Hoger Onderwijs, door zowel 

parlementaire debatten, politieke programma’s en manifesto’s, als ook krantenartikels en 

opiniestukken te analyseren die in 2019 en 2020 zijn verschenen en waarin de geplande 

beleidsveranderingen gedebateerd worden. Deze vormen samen de basis voor een DHA 

(Discourse-Historical Approach)-analyse: we willen nagaan hoe het discours rond het Engels 

in het Hoger Onderwijs is veranderd in de voorbije jaren en door welke strategieën sommige 

discoursen en taalideologieën dominant zijn geworden. In deze bijdrage zullen we in het 

bijzonder focussen op het discours rond de beheersing en kwaliteit van het Nederlands en 

het Engels: moeten universiteiten ervoor zorgen dat Nederlandse studenten correct 

Nederlands leren? Betekent meer Engels aan Vlaamse universiteiten automatisch een 

slechtere beheersing van het Nederlands? 
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De toekomst van toespraak- en presentatieonderzoek: 
verkenning van methodes 

Wackers, Martijn (TU Delft/Universiteit Leiden) 

Panel 4 

 

Van oudsher is de retorische kritiek (rhetorical criticism) de belangrijkste vorm van onderzoek 

naar toespraken. Op basis van vaak klassiek-retorische inzichten als de delen van de rede, 

taken van de redenaar en stijlmiddelen schat de onderzoeker de retorische situatie en het 

effect van een toespraak in (cf. Braet, 2007). Een waardevolle aanpak: de retorische criticus 

licht systematisch tegels en schetst daarmee een zo compleet mogelijk beeld. 

Zo compleet mogelijk, want de retorische kritiek kent ook nadelen. De werkelijke receptie van 

de toespraak blijft bijvoorbeeld vaak onbekend. Zo blijkt dat Churchills bewierookte 

oorlogsredes door lang niet alle burgers goed werden ontvangen (Kjeldsen, 2016). De nadelen 

lijken gelegen in de aard van de retorische kritiek, die volgens Zarefsky (2008) in een aantal 

opzichten verschilt van andere wetenschappelijke methodes: meestal staat een unieke casus 

van een bekende spreker centraal en vormen de conclusies een mix van descriptieve en 

normatieve elementen, gezien door de bril van een enkele onderzoeker. Een gevolg is dat 

claims gebaseerd op retorische kritiek moeilijk toetsbaar en vergelijkbaar zijn (Zarefsky, 

2008). Ondanks de waarde van de retorische kritiek zou er daarom in toespraak- en 

presentatieonderzoek meer aandacht voor verschillende methodes mogen zijn. 

Deze bijdrage aan het panel Perspectieven op onderzoek naar toespraken verkent de 

mogelijkheden van verschillende methodes in toesprakenonderzoek. De kenmerken, voor- en 

nadelen van verschillende methodes worden belicht, zoals receptieonderzoek (Kjeldsen, 

2016), experimenteel onderzoek het effect van retorische technieken (o.a. Baars & Andeweg, 

2019; Lagerwerf e.a., 2015), corpusonderzoek naar presentatieadviezen (o.a. Andeweg & De 

Jong, 2004), corpusanalyse van speeches en presentaties in verschillende genres en door 

verschillende soorten sprekers (o.a. Scotto di Carlo, 2014; Wackers e.a., 2016) en enquête- of 

interviewonderzoek (Andeweg & De Jong, 2003). Met het vizier op de toekomst van 

toesprakenonderzoek is de vraag: hoe kunnen al deze methodes elkaar versterken en 

aanvullen? 
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De rol van feedback in het toespraak- en debatonderwijs 

Wurth, Anneke (ICLON, Universiteit Leiden) 

Panel 4 

 

Het schoolvak Nederlands in het voortgezet onderwijs heeft formeel de verantwoordelijkheid 

om leerlingen te scholen in hun spreekvaardigheid. Sinds de jaren negentig laat dit onderwijs 

in de bovenbouw van havo en vwo zich goed typeren als toespraak- en/of debatonderwijs 

(Meestringa & Ravesloot, 2012). In mindere mate wordt de discussie onderwezen en getoetst. 

Ook bij andere schoolvakken, zoals bij Maatschappijleer en Filosofie, wordt mondelinge 

taalvaardigheid regelmatig als middel ingezet. Bijvoorbeeld om een leerling in staat te stellen 

te laten zien wat hij weet over een bepaald thema. 

Onderzoek naar de wijze waarop en de mate waarin spreekvaardigheidsonderwijs ook 

daadwerkelijk bijdraagt aan de spreekvaardigheidsontwikkeling van middelbare scholieren 

staat nationaal en ook internationaal nog in de kinderschoenen. De review studie van Wurth, 

Tigelaar, Hulshof, De Jong & Admiraal (2019) geeft een eerste indicatie voor een mogelijke 

effectieve spreekvaardigheidsdidactiek, waarin bijvoorbeeld het leren van 

spreekvoorbeelden, het werken met duidelijke spreekcriteria en feedback centraal staan. 

Naar de effectiviteit van spreekvaardigheidsonderwijs is echter nagenoeg geen systematisch 

onderzoek uitgevoerd. 

Lopend promotieonderzoek naar het spreekvaardigheidsonderwijs in de bovenbouw van 

havo en vwo probeert hier verandering in te brengen. Het laat zien dat zowel docenten als 

leerlingen het spreekvaardigheidsonderwijs erg belangrijk vinden, maar dat zij het als 

onvoldoende effectief ervaren (Wurth, Tigelaar, Hulshof, De Jong & Admiraal, te verschijnen). 

Leerlingen geven aan te weinig te kunnen oefenen en veel meer te willen leren van 

spreekvoorbeelden en feedback op spreekoefeningen. Actuele voorstellen voor 

curriculumwijzigingen voor het schoolvak Nederlands ondersteunen dat laatste punt: 

feedback wordt als essentieel ingrediënt beschouwd voor effectieve 

spreekvaardigheidslessen (Curriculum.nu, 2019). 

In de paneldiscussie wordt ingegaan op een deelonderzoek van het uitgevoerde 

promotieonderzoek. Het richt zich op de inzet van feedback in het hedendaagse toespraak- 

en debatonderwijs en heeft als belangrijkste vragen: wat weten we over de aard en de 

kwaliteit van de feedback die wordt gegeven in dit type onderwijs in de bovenbouw van havo 

en vwo? Hoe ervaren de leerlingen de georganiseerde feedbackmomenten voor hun eigen 

ontwikkeling in het leren spreken voor publiek? Met dit onderzoek hopen we bij te dragen 

aan de ontwikkeling van een effectieve spreekdidactiek, mede in het licht van de voorgestelde 

curriculumherzieningen. 
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