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Dit boekje is voor kunstdocenten. De inhoud kwam 

tot stand via interviews en op basis van informatie 

die de afgelopen jaren is opgedaan binnen het HKU 

ontwikkelprogramma Kunst en Taal. 

Het bevat geen eurekamethode voor taalonderwijs, 

maar laat zien dat HKU-studenten, alumni en docenten 

vinden dat (geschreven) taal er toe doet en dat er 

veel taaloefeningen zijn die helpen bij ontwerpen, 

onderzoeken en ondernemen. Er zijn studenten, alumni 

en docenten aan het woord die weten wat nodig  is 

en die al volop aandacht geven aan taal en helder 

verwoorden wat anders kan. 

Kijk voor meer informatie over HKU taalactiviteiten en 

kennisuitwisseling op www.hku.nl/overtaal 

Corrie Nagtegaal

vooraf
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Je staat op het strand in Scheveningen. Je handen 

trillen van de kou. De wind blaast vlokken zeeschuim in 

je gezicht. Het zand striemt je blote benen, je armen. 

Je voelt de korrels knarsen tussen je tanden, proeft het 

zout op je lippen, voelt het prikken van de zeelucht in je 

neusgaten. 

Als je een concept schrijft, voor een beeld of interactieve 

installatie, kun je met taal de ervaring van je publiek al 

vormgeven. Wat ziet iemand, wat hoort iemand? Hoe 

voelt de ruimte? Is het er koud of warm? Gebruik je 

zintuigen (voel, ruik, proef, hoor of kijk)  en geef daar 

woorden aan. 

Wat zag je voor je toen je deze titel las? Een 

zonovergoten strand in Bali? Of was het de mistige 

Nederlandse kust in de herfst? Zat je er alleen of met 

veel mensen? Rook het er naar ziltig zeewater of naar 

versgebakken kibbeling? 

Bij alleen het woord ‘strand’, heeft iedereen zijn eigen 

beeld. Maar als ik meer woorden gebruik, de taal meer 

laat stromen, kan ik juist met taal de ervaring in zijn 

geheel vormgeven.
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1Studenten en alumni aan het   woord
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Schrijven helpt je denk- en maakproces

Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat 

taalvaardigheid méér is dan het juiste gebruik van 

d’s en dt’s. Til Groenendijk, werkzaam bij de opleiding 

Docent beeldende kunst en vormgeving ziet taal als een 

middel waarmee je betekenissen vorm kunt geven: ‘Onze 

studenten hebben veel aandacht voor hun beelden. Zij 

begrijpen de beeldgrammatica en de manier waarop 

aspecten van vormgeving en voorstelling tot betekenis 

kunnen komen. Taal ook zien als een middel waarmee je 

net als beeld betekenissen vorm geeft, vraagt eenzelfde 

aandacht voor taal. Daarmee is werken met taal net als 

met beeld een scheppende activiteit.’

Een goede beheersing van taal vormt de basis voor 

creativiteit ontwikkelen, problemen oplossen en 

kritisch denken. In de woorden van Rick: ‘Om goed 

over je werk te kunnen communiceren, moet je 

woordkeus nauwkeurig zijn, zodat jouw beeld klopt, 

in je eigen hoofd en in het hoofd van de ander. In het 

maakproces is schrijven de dialoog met jezelf aangaan. 

Vaktaal vergroot daarbij je denkkader. Hoe groter je 

woordenschat is, hoe preciezer jij je werk kunt duiden.’

Tyco Hendriks, derdejaarsstudent Muziek en Technologie, 

was verrast over de positieve invloed die schriftelijke 

taalvaardigheid heeft op zijn werk. ‘Het ging ineens over 

‘Tijdens mijn HKU-opleiding AVM las ik eigenlijk 

alleen handleidingen van camera’s. Er was 

nauwelijks aandacht voor taalvaardigheid. Ik heb 

een vwo-achtergrond, maar toen ik daarna de 

docentenopleiding volgde, bleek het niveauverschil 

tussen mij en studenten met een wetenschappelijke 

achtergrond groot. Ook bij mijn werk als filmer mis 

ik taalvaardigheid. Ik kom net van een bespreking 

over het concept van mijn nieuwe film, een historisch 

verhaal. Een hoogleraar die de feiten controleerde, 

corrigeerde als vanzelf daarbij mijn taalgebruik. Mijn 

tekst ziet nu rood van de opmerkingen. Geen fijne 

situatie... Inmiddels vind ik goed taalgebruik een 

belangrijke vaardigheid, ook al gebruikt film, mijn 

discipline, het beeld als taal.’

Rick Roos, afgestudeerde van de opleiding Audiovisual Media en 

gastdocent bij de opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving

Rick verwoordt het gevoel dat onder meer 

afgestudeerden en studenten van HKU leeft: ze vinden 

dat hun taalvaardigheid tekort schiet. Het gaat dan in 

het bijzonder om schrijven. Terwijl schrijven kan helpen 

bij het denk- en maakproces, zelfvertrouwen geeft 

en een geschreven tekst een visitekaartje kan zijn. In 

dit hoofdstuk vertelt een aantal studenten en alumni 

hierover en geven een aantal docenten. 
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bij het vinden van een (eigen) taal om over werk en 

ontwerpprincipes te kunnen praten en schrijven.

Extra schrijfhulp bij de onderzoekrapportage had 

Geertje Hendriks, vierdejaars studente Docent Theater, 

ook fijn gevonden. Zij vond de feedback bij het schrijven 

van haar concepten zo prettig dat zij het idee opperde 

om voor studenten die het willen en nodig hebben, meer 

schrijfondersteuning te organiseren.

Soms vragen studenten zelf  om die extra hulp, zoals 

een aantal studenten van de opleiding Photography. 

Zij vroegen Maya Rasker schrijflessen te verzorgen. 

Derdejaars na afloop: ‘Door te schrijven kan ik beter 

mijn gedachten ordenen. Bij foto’s nemen ligt mijn lat 

zo hoog op technisch gebied, dat ik mezelf blokkeer 

in mijn denken. Terwijl ik dat minder heb bij schrijven 

en daardoor mijn gedachten orden en op een speelse 

manier mijn onderzoeksplan kan verwoorden.’ 

tekststructuren als hulpmiddel om je boodschap op een 

duidelijke manier over te brengen, over doelgroepen. En 

over hoe je op logische wijze tot inzichten kunt komen. Ik 

zie nu sneller verbanden, leg ze ook bewuster. Ik had niet 

verwacht dat ik dat zou leren bij een muziekopleiding. 

Vooral de verbinding tussen taal en mijn maakproces 

was voor mij een eyeopener. Ik kan tijdens het 

beschrijven van zo’n proces nu dichter bij mezelf blijven 

en toch duidelijk zijn.’ 

Dit laatste is overigens niet alleen van belang in een 

individueel maakproces, maar ook – of misschien wel 

juist –  in de samenwerking in interdisciplinaire teams. 

Taalvaardig zijn geeft zelfvertrouwen  

Het zelfvertrouwen dat uit Tyco’s woorden spreekt, 

is wat bij veel studenten ontbreekt als ze in het 

vierde jaar onderzoekrapportages moeten schrijven. 

Vierdejaarsstudent Fashion Communication Fenna 

Wenselaar en haar studiegenoten hadden graag 

gedurende de opleiding meer aandacht besteed aan het 

op schrift benoemen van, het analytisch kijken naar, 

en het praten over hun werk . ‘Je kunt echt niet zonder 

woorden, zonder taal. Je moet leren moeilijke dingen 

gemakkelijker te benoemen en ook op te schrijven. Zeker 

in het vierde jaar bij de onderzoekrapportage zijn er 

veel studenten die daar onzeker over zijn’. Gekoppeld 

aan de ondersteunende lessen over positionering en 

ontwerpprincipes zouden zij graag meer hulp hebben 
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opschrijven. Ik vind dat wel moeilijk, maar doe het al 

beter dan in het begin van de studie.’ Studiegenoot 

Samantha Versluis beaamt dit en voegt toe:

‘Door zorgvuldig na te denken over de manier waarop je 

iets opschrijft, wordt je tekst vaak ook inhoudelijk beter! 

Dat komt waarschijnlijk doordat je dan gedwongen 

wordt systematischer te werken.’

Kunstenaars vinden formele taal soms ver van hun eigen 

praktijk af staan. Zij hebben de neiging om zakelijke taal 

niet altijd als onderdeel van hun werk te zien. Het gaat 

echter vaak om dezelfde processen, zegt Loes Wernsen, 

docent Utrechts Conservatorium. Zij geeft les over de 

positionering van de kunstenaar, over het beeld dat het 

publiek heeft en wat je met woorden kunt doen. ‘Dat 

betekent soms ook eerst in jaar 2 weerstand wegnemen 

tegen taal en dan in jaar 3 een stapje verder zetten 

met een daadwerkelijke presentatie aan het werkveld. 

Een pitch waarin de student zichzelf presenteert als 

professional’. Een mogelijke stap die daarop volgt kan 

zijn de presentatie ook op papier te zetten.

Je taalgebruik als visitekaartje

Goede taalvaardigheid is belangrijk in de communicatie 

met het werkveld. Rick Roos verwoordt dit zo: ‘In 

zakelijk opzicht is goed schrijven een visitekaartje, 

een deuropener. Je wordt serieuzer genomen als je 

presentatie goed is.’ Myrthe Nagtzaam, docente bij 

de opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving, 

bevestigt dit. Ze houdt haar studenten voor dat als 

ze een sollicitatiebrief schrijven met spelfouten erin, 

hun intelligentie beduidend lager wordt ingeschat dan 

hij werkelijk is – óók als het interview goed verloopt. 

Bovendien vraagt het werkveld steeds meer om 

aansprekende, wervende teksten. Hier speelt de invloed 

van digitale manieren van communiceren een rol: lezers 

raken gewend aan korte zinnen, komen sneller ‘to the 

point’  en verdiepende informatie wordt op andere 

manieren aangeboden. Wie aandacht vraagt voor zijn 

(kunst)werk of een subsidieaanvraag wil doen, doet er 

goed aan zich te verdiepen in deze eigentijdse wijzen van 

communiceren.

Voor studenten Kunst en Economie is ‘taalvaardig 

zijn’ zeker een visitekaartje. Marloes Overschie, 

eerstejaars, hierover: ‘Het is overduidelijk dat wij een 

heel andere taal moeten gebruiken dan studenten aan 

de makersopleidingen. Onze taal is vaak formeler en 

zakelijker. Wij moeten veel overdenken voor we iets 
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Belangstelling voor taalvaardigheid 
binnen HKU groeit

Het is niet vanzelfsprekend dat studenten hun 

taalvaardigheid – en daarmee dus zelfvertrouwen, 

creativiteit, denken en ondernemersgedrag – op eigen 

kracht ontwikkelen. Dit geldt niet alleen binnen HKU, 

maar binnen veel instellingen voor hoger onderwijs. 

De Taalunie, een samenwerkingsverband van de 

Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid die zich 

richt op het aantrekkelijke en levendig houden van het 

Nederlands, constateerde vorig jaar dat hogescholen 

en universiteiten structureel meer aandacht moeten 

schenken aan taalvaardigheid.  Binnen HKU zetten 

al veel docenten zich hier op een goede manier voor 

in. Zoals dit hoofdstuk laat zien, zijn hun lessen voor 

studenten vaak een eyeopener. Steeds meer HKU-

docenten tonen belangstelling voor taalvaardigheid 

en zien het belang ervan in. Het aanleren van 

schrijfvaardigheid in het kunstonderwijs is niet altijd 

gemakkelijk. Schrijven is een complexe bezigheid en 

daarom lastig te doceren. Hoofdstuk 2 laat zien wat 

werkt in het huidige onderwijs en helpt daarmee 

docenten op weg.

Kortom

•  Schrijven helpt je denk- en maakproces (alleen en 

samen) 

• Taalvaardig zijn geeft zelfvertrouwen

• Je taalgebruik is je visitekaartje 
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Probeer het volgende eens uit:

•   Zet een timer. Stop pas met schrijven als de tijd om 

is. Lees niets terug, corrigeer geen tikfouten, blijf 

doorschrijven. Lees na afloop de tekst en onderstreep 

de stukken die je interessant vindt.

•  Noteer een stuk tekst uit een boek dat je wilt gebruiken 

voor je ontwerp. Schrijf op waarom je het wilt 

gebruiken. Vind je het goed of maakt het je juist boos? 

En waarom? 

Als jij een tekst schrijft, wik en weeg je dan elk 

woord? Staar je uren naar je beeldscherm? Of 

ben jij meer iemand die het liefst in een paar 

uur de hele tekst op papier zet?

Schrijven als een moetje. Waarom zou je er niet 

wat meer lol mee hebben? Gebruik schrijven 

als een speeltuin die je onderzoekt. Voor een 

schilderij, beeld of digitale installatie maak 

je toch ook eerst schetsen? Schrijven werkt 

op precies dezelfde manier. Laat je verrassen 

door de associaties die er ontstaan, door de 

gedachten die er op papier verschijnen en 

onthoud: schrijven doe je, net als ontwerpen, in 

rondes.
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2HKU taalonderwijs nu



Veel studenten geven net als Fenna aan dat zij hun 

schrijfvaardigheid regelmatig willen oefenen. Dit 

hoofdstuk geeft ter inspiratie een aantal voorbeelden 

van succesvol schrijfvaardigheidsonderwijs binnen HKU.

Natuurlijk zijn goede schrijvers ‘ontwerpers met 

woorden’ die graag schrijven, terwijl veel beeldend  

kunstenaars en musici  ontwerpers in beeld en klank 

zijn. Vaak om die reden denken laatstgenoemden dat 

ze niet graag schrijven. Sommigen hebben (te) vaak 

te horen gekregen dat ze het niet kunnen en zijn dit 

gaan geloven. Die blokkades en (voor)oordelen kunnen 

door aantrekkelijke en passende oefeningen worden 

opgeheven, zodat ook deze studenten zich vertrouwd 

gaan voelen met woorden op papier. Doel van veel 

schrijfoefeningen is dat studenten zich vrij durven 

gaan uiten.

‘Volgens mij zijn er genoeg momenten waarop 

schrijfvaardigheid vrij simpel in te voegen is in 

de opleiding. Er wordt al veel aandacht besteed 

aan presenteren, we moeten best vaak ons werk 

toelichten. Het is eenvoudig om daaromheen wat 

meer groepsbesprekingen te organiseren, waarbij 

studenten vooraf hun reflectie op schrift zetten en 

deze geschreven stukken ook van elkaar serieus nemen. 

Ik zou graag tijdens de gehele opleiding meer aandacht 

voor schrijven willen, moeilijke dingen makkelijker 

leren opschrijven. Je zou bijvoorbeeld in jaar 1 een 

essay kunnen schrijven, in jaar 2 schrijfopdrachten 

kunnen krijgen over je creatieve processen en in jaar 

3 al kunnen beginnen met basisvaardigheden voor je 

onderzoek. Verder kan schrijven meer in bestaande 

opdrachten worden ingebed. Laat studenten 

bijvoorbeeld bij het bijhouden van een dummy ook 

schriftelijk rapporteren over hun proces. Je ziet dat 

daar onder studenten steeds meer behoefte aan is en 

ook in de opleiding steeds meer aandacht voor.’

Fenna Wenselaar, vierdejaarsstudent Fashion Design 

(Communication) 
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Hogeschooltaal gebruiken als basis geeft 
ruimte voor het stimuleren van taalgevoel

Het digitale leertraject Hogeschooltaal 

(www.hogeschooltaal.nl) helpt studenten 

om zelfstandig taaldeficiënties weg 

te werken. Hogeschooltaal neemt 

docenten het oefenen met 

de meest basale (spelling)

vaardigheden uit handen, 

waardoor er meer ruimte is 

om aandacht te besteden aan 

schrijven als onderdeel van het 

maakproces. Ruben Jacobs, 

docent bij Kunst en Economie en 

Design: ‘Omdat Hogeschooltaal 

er is, kan ik me meer richten 

op het idee dat schrijven 

leuk is, een creatief product 

– en dat geldt ook voor een 

formele tekst. Het ontwikkelen 

van taalgevoeligheid vind ik 

belangrijker dan het aanleren 

van de spellingsregels. Angst 

om spelfouten te maken kan 

een rem zijn op schrijven. 

Taalgevoeligheid stimuleer ik 

door veel met studenten over het 

werk te praten, daarmee groeit het gebruik van vaktaal. 

Een goed gebruik hiervan is belangrijk vanwege 

de verbindende rol die de afgestudeerde 

van Kunst en Economie vaak heeft 

binnen het vakgebied. Als studenten 

zelf gaan schrijven, probeer ik zo 

speels mogelijk te beginnen, zodat 

ze voorbij het vanzelfsprekende gaan 

kijken. Ik geef ze bijvoorbeeld de 

opdracht om een titel te bedenken 

die provocerend is, een die irritatie 

of verontwaardiging bij de lezer 

oproept. Daarmee dwing ik ze om 

hun standpunt scherp te formuleren, 

om voorbij de veilige barrières van het 

schrijven te gaan. Je ziet dan dat titels 

sterker en pakkender worden. Dan 

hebben ze hun draai gevonden. ‘



Schrijven rustig opbouwen (vanaf jaar 1)

Omdat veel HKU-studenten moeite hebben met 

schrijven, is het raadzaam het schrijfproces rustig op 

te bouwen. Pepijn van de Port, docent Research bij 

zowel Media als Design, beschrijft zo’n proces. Ook hij 

vertrouwt op Hogeschooltaal als basis, en ook hij begint 

bewust niet met het verbeteren van spelfouten. ‘Ik 

probeer bij de student de eigen ideeën over schrijven (‘ik 

kan het niet, ik heb het nooit geleerd’) te ontmantelen. 

Om het zelfvertrouwen te stimuleren, start ik met een 

tekst die de student zelf geschreven heeft en waar hij 

tevreden over is. Dat kan van alles zijn: een emailbericht 

of zelfs een boodschappenbriefje. Starten met wat 

de student wél kan, dicht bij zijn eigen werkelijkheid, 

geeft een gevoel van veiligheid. Door uitbreiden, 

wegstrepen, bespreken en bevragen ontstaat een 

tekst waar de student trots op is en waar zijn eigen 

stijl in doorschemert. Dit intensieve traject herhalen 

we in het propedeusejaar driemaal. Ook de dyslectici 

doen mee, ook zij leren zich uiten in (geschreven) taal. 

Studenten schrijven in een later stadium essays en 

ook betogen – teksten waaraan striktere eisen worden 

gesteld. Verder vragen we de studenten schriftelijk te 

reflecteren, waar weer andere vaardigheden voor nodig 

zijn. Veel studenten schrijven ter afronding van hun 

eindonderzoek een scriptie, terwijl ze de ruimte hebben 

om een andere vorm te kiezen. Maar vanwege het 

opgebouwde zelfvertrouwen, en de daarmee ontstane 

behoefte om correct met taal om te gaan, is het 

resultaat in het algemeen goed.’

Inge Raadschelders, docent bij Writing for performance, 

heeft veel ervaring met het stimuleren van studenten 

zich vrij te uiten in taal. Zij doet dit vooral door ze vanaf 

jaar 1 bewust te maken van het onderscheid tussen 

waarnemen en interpreteren. De eerstejaars studenten 

beschrijven korte voorvallen uit het dagelijks leven 

zo objectief mogelijk. Zij leren daardoor herkennen 

hoe taal, vaak op hele subtiele wijze, vol zit met 

interpretatie. Door op die manier te leren kijken leren ze 

de taal als medium en de schrijver als mens uit elkaar 

te halen. Vaak krijgen zij daardoor meer vrijheid in hun 

eigen taalgebruik.

Vierdejaars schrijfstudenten krijgen daarnaast ook les in 

communiceren en doceren over schrijven. In de reflectie 

hierop worden ze zich bewust van hun eigen leerproces. 

Dit geeft vaak nieuwe ontwikkelruimte in het schrijven 

zelf en bij het  overdragen daarvan (het doceren). 
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Schrijven verbinden met de praktijk van 
ontwerpen

Studenten willen dus graag hun schrijfvaardigheid 

oefenen, het liefst in verbinding met de praktijk. Gert 

Wessels, tweedejaars Design, vindt dat zijn opleiding 

het verbinden van theorie en praktijk, het schrijven 

en ontwerpen, te veel overlaat aan de studenten zelf. 

‘Ik ontwierp een bushokje dat een aantal maanden 

daadwerkelijk op straat gestaan heeft. Het ontwerp 

was gebaseerd op een tekst die ik bij filosofie had 

geschreven. Na plaatsing heb ik er nog eens over 

geschreven, maar ik kreeg er nul feedback op, omdat 

die reflectie tussen de vakken theorie en praktijk in 

viel. Verder wordt er wel veel feedback gegeven, maar 

dat is vooral mondeling. Ik breng de verbinding tussen 

theorie en praktijk nu zelf tot stand door over mijn werk 

te schrijven en dat als uitgangspunt te nemen in een 

volgend maakproces.’ 

Voor Tonnie Jobse, docent theorie en onderzoek bij 

Media en Design, is de praktijk de continue dialoog 

tussen woord en beeld. ‘De vraag voor iedere student 

is: wanneer verbaliseer je en wanneer visualiseer je. In 

sommige gevallen is taal helemaal niet nodig, spreekt 

het beeld voor zich. In andere gevallen helpt taal juist 

enorm’.

Tonnie vindt dat studenten meer keuzevrijheid nodig 

hebben. Sommigen zijn heel goed in schrijven en willen 

de ruimte daarvoor, anderen zijn er niet sterk in en 

vragen om hulp. Dat vraagt om differentiatie in het 

onderwijs. 
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heeft me geleerd telkens een stapje verder te gaan 

in mijn zoektocht naar kennis. En ik heb er per 

interview weer een contact bij voor mijn netwerk.’ De 

interviewverplichting geldt bij Muziek en Technologie 

voor zowel presentaties over beroepsprofielen en 

werkveld, als voor een reflectie in jaar 2, voor de 

paper in jaar 3 en bij het afstuderen in jaar 4. Docent 

Ewoud Scheifes: ‘Daarbij zijn lessen over interview- en 

presentatietechnieken natuurlijk een must.’

Adrien L’Honoré Naber, alumnus van de Muziek 

en Technologie wil hieraan toevoegen dat hij door 

schrijven vooral heeft leren structureren en daar nu als 

alumnus de vruchten van plukt, zowel nationaal als 

internationaal: 

’Ik geef met mijn afstudeerpaper dit jaar een presentatie 

op het ICMA 2016 (International Computer Music 

Association) in Utrecht en op het KEAMS 2016 (Korea 

Electro-Acoustic Music Society) in Seoul. Door het leren 

structureren van taal en tekst heb ik hiervoor een goed 

lopend verhaal kunnen maken.’

Ook vierdejaars studenten van het Utrechts 

Conservatorium gaan vanaf komend jaar 

interviewen. Met de uitkomsten ervan – én die van 

literatuuronderzoek – schrijven ze  vervolgens een artikel 

of essay.  ‘Schrijven is ook een muzische bezigheid, het 

is van invloed op het denken en musiceren. Als docent 

Oefenen in vragen stellen en praten over 
het werk 

‘Goed schrijven gaat over de juiste vragen stellen, 

samenvatten, informatie verwerken, verbanden 

leggen en hoofd- en bijzaken onderscheiden. 

Journalistieke elementen in de onderwijspraktijk zoals 

interviews helpen studenten om deze vaardigheden 

te ontwikkelen’, zegt Ewoud Scheifes, taaldocent bij 

Muziek en Technologie. ‘Doel is het leren schrijven van 

publieksgerichte teksten. Een tekst is niets meer en 

minder dan het beantwoorden van vragen die bij de 

doelgroep leven. Als je weet wat die vragen zijn, kun je 

gericht op zoek naar de antwoorden. Ook zijn er handige 

schrijftips. Het probleem is dat studenten in aanvang 

niet echt gewend zijn om gerichte, eenduidige vragen te 

stellen. Het ontbreekt sommigen sowieso aan praktische 

communicatieve vaardigheden. Door de training van 

die vaardigheden te koppelen aan projectopdrachten en 

door individuele feedback of  feedback in kleine groepen, 

snijdt het mes aan twee kanten.’ 

Studenten zien zelf heel goed het nut van vragen 

stellen. Tyco Hendriks, student Muziek en Technologie: 

‘Het interview met een professional als informatiebron 

heeft voor mij een grote toegevoegde waarde. Ik krijg 

informatie uit de eerste hand en kan doorvragen 

als ik iets niet goed begrijp. Het interview afnemen 
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Zoeken naar woorden bij beelden

Er zijn nog veel meer oefeningen voor studenten waarbij 

gezocht wordt naar vergroting van de vakmatige 

woordenschat. Zo ontwierp Marleen de Lange, docent 

bij Illustratie, voor studenten een waaier met woorden 

uit het ontwerpproces, waardoor taal een expliciete 

rol krijgt in het ontwerpproces zelf. Studenten leren 

hiermee hun eerste reacties, zoals ‘gaaf’, ‘vet’ of ‘cool’ 

te onderbouwen. De verschillende woorden op de waaier 

staan in sterkte geordend (zoals een verfwaaier) en 

helpen zo studenten met elkaar in gesprek te gaan. 

Daarnaast werken studenten Beeldende Kunst in 

het eerste en tweede jaar met blogs, die met enkele 

heldere en speelse richtlijnen voor het schrijven, kunnen 

uitgroeien tot goede oefenbroedplaatsen voor taal. 

is mij dat duidelijk, maar studenten moeten dat ook 

gaan beseffen’, zegt Annemarie Maas, werkzaam als 

docent zang en als methodiekdocent, op het Utrechts 

Conservatorium. ‘Sinds twee jaar geven we binnen 

diverse studierichtingen gelijke methodiekopdrachten, 

waarbij studenten beschrijven hoe ze werken. In jaar 

3 krijgen ze een uitgebreidere opdracht waarin ze ook 

bronnen verwerken en een schriftelijke visie geven.’ 

Praten over het werk – goed formuleren als basis 

voor beter schrijven – kan ook in andere vormen dan 

interviews. Veel docenten laten hun studenten eerst 

hardop uiten wat ze denken en dan opschrijven wat ze 

hebben gezegd. Ruben Jacobs zei het al: door met de 

studenten over hun werk te spreken, groeit bovendien 

het gebruik van vaktaal. Kees Went, docent Muziek en 

Technologie voegt toe: ‘Ik vertel de studenten altijd dat 

ze simpele woorden kunnen gebruiken. Dan kijken ze 

me met grote ogen aan: mag dat? Ja, dat mag. In jaar 

2 moeten de studenten over hun vakgebied vertellen 

en daar een handgeschreven verslag van schrijven. 

Daarmee voorkom je dat studenten zich gewichtiger 

gaan uitdrukken dan nodig is. Er valt niks te knippen 

en te plakken, ze worden gedwongen om het zo direct 

mogelijk op papier te zetten.’
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Opiniestukken en vakliteratuur lezen

Net als vragen stellen en praten over je werk is lezen 

onlosmakelijk verbonden met schrijven. Dat weten ze 

bij de opleiding Writing for Performance van Theater als 

geen ander. Leeslijsten zijn daar al jaren de gewoonste 

zaak van de wereld. 

Ruben Jacobs, docent bij Kunst en Economie, gebruikt 

in zijn lessen voorbeelden van goed geschreven 

opiniestukken (te vinden via internet). ‘Studenten 

krijgen zo gevoel voor de formele vorm van een tekst. De 

opiniestukken zijn makkelijk bereikbaar, en structuur en 

stijlfiguren zijn goed te doceren.’ 

Ook Jochem Naafs, onderzoeksdocent bij Docent 

theater, ziet de meerwaarde van lezen en het praten 

erover met elkaar. Studenten worden zo ‘gedwongen’ 

tot formuleren. Over het algemeen spreken 

theaterstudenten beter dan dat ze schrijven en zo 

kan de overgang van spreken naar schrijven worden 

gestimuleerd worden.

Anderen raken

Helder schrijven voor je publiek vraagt teksten waarmee 

studenten anderen kunnen raken of overtuigen: van het 

bordje naast het kunstwerk tot een ondernemingsplan 

of een subsidieaanvraag. Een voorbeeld is de ‘wat-

bedoel-je oefening’, waarbij studenten in duo’s of 

groepjes elkaar vragen blijven stellen. Ze doen niet hun 

best de ander te begrijpen, maar blijven ‘domme’ vragen 

stellen totdat het verhaal of de boodschap echt helder 

is en opgeschreven kan worden. Een ander voorbeeld is 

een oefening waarbij de student op de stoel van de lezer 

gaat zitten en schrijft vanuit het jij-perspectief. Dan 

staat niet ‘wat wil ik vertellen?’ centraal, maar ‘schrijven 

om de ander te laten begrijpen wat je bedoelt’. 

Leuke en leerzame taaloefeningen die helpen jezelf uit te 

drukken in taal zijn ook  te vinden in het schrijfhandboek 

Dansende tongen van Annet Bremen, Marjolijn van den 

Berg, Eva Gouda, Ninke Overbeek en Rick Steggerda, 5 

alumni van de opleiding Writing for Performance. Het is 

een handboek over taal als materiaal en laat zien hoe je 

schrijfprocessen kunt beïnvloeden. 
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in de hersenen aan de gang zet en je daardoor beter 

gaat schrijven en structureren. ‘Schrijven met de hand 

dwingt tot bedachtzaamheid - het gaat langzaam - en 

leidt tot reflectie - iedere actie is en blijft zichtbaar voor 

het oog. Het is een traag, stroef en ‘irreparabel’ proces 

waardoor geen informatie verloren gaat. Maya gaf ook 

als experiment een groep studenten begeleiding bij het 

schrijven van hun persoonlijk ontwikkelplan. ‘Dat was 

volgens de studieleider zichtbaar in het eindresultaat. 

Alleen al de printjes lezen en controleren maakt verschil.’

Herhalen en trainen

Er is een verschil tussen het maken van schrijffouten 

en het niet goed kunnen verwoorden van wat je 

wilt zeggen. Op het laatste moet wat mij betreft in 

het kunstonderwijs de nadruk liggen’, zegt Daniela 

Moosmann, docent aan de opleidingen Writing for 

Performance en Docent theater. ‘Veel doen is dan de 

remedie. De schrijfspier moet geoefend. Bij oefening is 

individuele begeleiding ook belangrijk. Startpunt voor 

beter schrijven is vaak leren hardop te formuleren wat je 

denkt. De volgende stap is opschrijven wat je zegt. In het 

onderwijs moeten het schrijven zelf en het krijgen van 

ondersteuning elkaar afwisselen. Het gaat daarbij om 

onderzoekend schrijven. Doel is overstijgend schrijven en 

denken. Ik kan mijn collega’s van harte het boek 

‘Writing without teachers’ van Peter Elbow aanraden. 

Het bevat handvatten om schrijfangst te lijf te gaan.’ 

Ook Maya Rasker, docent Media, is ervan overtuigd dat 

repeteren en trainen helpt.

Zij heeft volop ervaring met het begeleiden van 

studenten bij schrijven en krijgt met haar ‘methode 

creatief schrijven’ illustratoren, fotografen en 

audiovisuele studenten in de pen. Zij laat studenten 

daarbij ook echt met een pen of potlood schrijven (dus 

niet op de computer), omdat zij ervan overtuigd is dat 

de fysieke activiteit van het schrijven allerlei processen 
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en problemen van zowel studenten als docenten.  Zo 

heeft het bijvoorbeeld succesvolle bijeenkomsten 

georganiseerd met kleine groepjes dyslectische 

studenten. Ook enkele ouderejaars studenten die 

meermalen een negatief oordeel ontvingen over een 

essayopdracht, konden van advies worden voorzien. 

Het bureau begeleidt niet alleen individuele student 

bij het schrijven, maar voert ook onderzoek uit. Op 

verzoek van de onderwijskundige Arjan Moerbeek heeft 

het Taalbureau onderzocht of alle opdrachten van 

eerstejaarstentamens correct en eenduidig genoeg 

geformuleerd zijn. De uitkomsten werden door de 

betreffende docenten zeer ter harte genomen. Sommige 

collega’s zijn wat onzeker over hun taalgebruik en ook zij 

kunnen bij het Taalbureau terecht, bijvoorbeeld om de 

tekst van hun modulehandleidingen te bekijken. Wellicht 

is op termijn een taalbureau mogelijk dat HKU-breed 

diensten verleent.

Dit hoofdstuk laat zien dat op veel plekken binnen 

HKU docenten al volop aandacht geven aan 

schrijfvaardigheid. De stap naar een integrale aanpak 

binnen de verschillende HKU-opleidingen ligt dichtbij, 

studenten vragen er immers om. 

Kennis en ervaringen uitwisselen 

Geïnterviewde docenten geven aan dat ze behoefte 

hebben aan kennisuitwisseling over schrijven. Als 

zij meer aandacht willen geven aan (schriftelijke) 

taalvaardigheid, is het prettig om te weten wat (nog 

meer) werkt in het kunstonderwijs. Robbert-Jan 

Schravenhoff, onderwijskundige bij Games en Interactie 

en zijn collega en researchdocent Harald Warmelink zijn 

druk doende de schrijfvaardigheid van hun studenten 

te verbeteren. ‘We hebben daarbij veel behoefte aan 

schrijfdidactiek voor en tijdens ontwerpprocessen en 

willen graag  binnen HKU kennis en ervaring delen’.

Collega Sander Huiberts, docent bij Games en Interactie 

en bij Muziek en Technologie, zegt hierover: ‘Elke 

school binnen HKU moet zelf het belang bepalen van 

communicatie, en dus van taalonderwijs, want dat 

is afhankelijk van de insteek van het vakgebied en 

de discipline. Het is wel verstandig om over de eigen 

grenzen heen te kijken. Er wordt immers steeds meer 

interdisciplinair gewerkt en dan is het van belang dat 

men elkaar ‘verstaat’.

Het taalbureau van Kunst en Economie

Kunst en Economie beschikt sinds begin dit jaar over 

een Taalbureau, dat voorlopig de status heeft van een 

pilot. Het Taalbureau richt zich op individuele vragen 
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Wat werkt

• Hogeschooltaal gebruiken als basis 

• Schrijven rustig opbouwen (vanaf jaar 1)

• Schrijven verbinden met de praktijk van ontwerpen

• Oefenen in vragen stellen en praten over het werk

• Zoeken naar woorden bij beelden

• Anderen raken

• Opiniestukken en vakliteratuur lezen 

• Herhalen en trainen

 

Schrijfopdrachten kunnen verschillende doelen dienen. 

Ze kunnen de student helpen bij het wegnemen van 

schrijfblokkades, bij het ontwerpen, het ordenen 

van gedachten of het overbrengen van een heldere 

boodschap. Binnen HKU-opleidingen en per student 

kan het accent verschillen. Zo zal bij Kunst en 

Economie schrijven vooral ten dienste staan van 

creatief ondernemen (het overbrengen van een 

boodschap. Bij Beeldende Kunst, Theater en het 

Utrechts Conservatorium kunnen schrijfopdrachten het 

ontwerpen versterken. Belangrijk is dat HKU-studenten 

schrijfervaring opdoen, hun eigen stem durven laten 

horen, merken dat je door doen beter wordt én schrijven 

leuk gaan vinden. 
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Ik schenk de koffie net tot onder de scheur, 

anders sijpelt de koffie er langs de zijkant uit. 

Mijn vriend schudt zijn hoofd. ‘Moet dat kopje 

niet gewoon vervangen?’ Ik kijk naar de scheur, 

naar het oortje dat ik heb vastgelijmd. ‘Nee, zo 

denk ik elke ochtend aan haar.’ 

Soms heb je iets dat niet veel waard lijkt, maar 

voor jou – vanwege het verhaal, de herinnering 

– heel waardevol is. Maar kan een verhaal 

datzelfde effect hebben voor iets dat niet van 

jou is? Het project Significant Objects (uitleg? 

door wie?)draait om die vraag: zijn mensen 

bereid om meer voor iets te betalen als er een 

verhaal bij zit?

Significant Objects kocht voor $ 128,74 aan spullen 

en verdeelde ze onder fictieschrijvers. Die schreven 

voor elk object een kort verhaal. De uiteindelijke 

opbrengst via eBay was $ 3.612,51. De verhalen 

hebben de gemiddelde prijs van de objecten dus met 

zo’n 2800 % verhoogd. Een resultaat dat nieuwsgierig 

maakt naar de mogelijkheden. Want welk verhaal 

hoort er bij het werk dat jij maakt? Waarom is het 

voor jou belangrijk? Op welke manier zou je jouw 

verhaal willen en kunnen delen?
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3HKU taalonderwijs morgen
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Elke opleiding of discipline een eigen taal

Binnen elke opleiding van HKU heeft taalgebruik een 

eigen functie en urgentie. Tegelijkertijd is het de kunst 

om elkaar binnen en buiten HKU te verstaan. Het belang 

van taal – en in het bijzonder van schriftelijke taal – 

wisselt daarbij per vakgebied. Schrijfonderwijs begint 

dan ook bij voorkeur bij het eigen vak en is daarbij 

gericht op de snel veranderende (hybride) praktijk. 

Elke opleiding kan haar eigen visie hierop ontwikkelen, 

met  aandacht voor onderlinge verstaanbaarheid. Veel 

opleidingen hebben één of meer docenten in dienst 

die affiniteit hebben met schrijven en regelmatig over 

dit onderwerp overleggen met collega’s van andere 

opleidingen (onder andere via het HKU programma 

Kunst en Taal van het Expertisecentrum Educatie). 

De expertise van deze ‘taalambassadeurs’ kan door 

opleidingen worden benut voor het ontwikkelen van een 

visie op de taal en taalonderwijs. Hun contactgegevens 

zijn te vinden via de website van HKU (Expertisecentrum 

Educatie).  

    

Voor wie het nodig heeft, zou schrijven een 

keuzevak kunnen zijn. Maar ik kan me ook 

voorstellen dat er meer schrijfopdrachten 

standaard in het gehele curriculum opgenomen 

worden.  ‘Mij hebben de extra schrijflessen vanuit 

Kunst en Taal enorm geholpen. Losse zinnen 

schrijven kon ik al, maar ik kan nu een duidelijke 

opbouw in mijn verhaal maken. Het zou fijn zijn 

als er vanuit de opleiding meer aandacht wordt 

besteed aan hoe je een verhaal (in woorden) 

opbouwt. Daar heeft iedere beeldend kunstenaar 

wat aan.  Een goed geschreven en doordacht 

concept kan een ontwerp namelijk versterken.’

Merel Schotten, alumnus Beeldende Kunst

Het vorige hoofdstuk gaf een overzicht 

van (succesvolle) voorbeelden van 

schrijfvaardigheidsonderwijs binnen HKU, bedoeld 

om je te inspireren. Voor wie al veel doet op dit 

gebied én voor wie zich verder wil verdiepen, 

beschrijft dit laatste hoofdstuk de wensen voor de 

toekomst. Wat is er nog meer mogelijk om studenten 

beter te laten schrijven?
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Structurele aandacht voor taal inbouwen in het 

curriculum 

Een visie op schrijfvaardigheid leidt idealiter tot meer 

structurele aandacht hiervoor in het curriculum. 

Daniela Moosmann van Theater zei het al in het vorige 

hoofdstuk: ‘De schrijfspier moet geoefend.’ Zij verwoordt 

haar wensen voor de toekomst als volgt: ‘Volgens mij 

is het belangrijk dat schrijfbegeleiding al start in het 

eerste jaar, bijvoorbeeld bij het maken van (reflectie)

verslagen. In het tweede jaar zou dan ‘beschouwend 

schrijven’ in het curriculum kunnen worden opgenomen, 

waarbij studenten leren hoe ze hun gedachten helder 

kunnen verwoorden. In hetzelfde jaar kunnen studenten 

oefenen met volzinnen en structuren bij het schrijven 

van concepten. Voor het derde jaar is het belangrijk 

dat er individuele schrijfcoaching plaatsvindt bij het 

schrijven van een artikel. Ik ben ervan overtuigd dat als 

schrijfvaardigheid in de eerste drie studiejaren goed in 

het onderwijs is ingebed, een student beter voorbereid is 

op het schrijven van het eindwerk in het vierde jaar – en 

daarmee ook op het werkveld.’

Robbert-Jan Schravenhoff, onderwijskundige en docent 

bij Games en Interactie, is bezig om met zijn collega’s 

schriftelijke vaardigheden structureler te doceren en 

in het curriculum op te nemen. Hij licht toe: ‘Collega 

en researchdocent Harald Warmelink heeft vorig 

jaar een format ontwikkeld voor het schrijven van 

onderzoeksrapporten. Het format is voor docenten en 

studenten beschikbaar. Het is een  tool waarin zowel 

studenten  en docenten werk kunnen bekijken en van 

feedback voorzien. Wij zijn net gestart met een tweede 

lezer voor het onderzoeksverslag dat studenten in het 

derde jaar maken van hun project voor een externe 

opdrachtgever. Wij merken dat verschillende lezers 

beoordelingscriteria verschillend interpreteren. Het 

gesprek hierover is heel waardevol, want zo kunnen we 

een begin maken met het ontwikkelen van een visie. We 

zijn van plan om de criteria aan te passen en deze meer 

te laten aansluiten bij de belevingswereld van studenten. 

We stimuleren studenten om een stuk te schrijven dat 

daadwerkelijk door medestudenten gebruikt kan worden 

voor vooronderzoek. Met concrete aanbevelingen voor 

peers en andere professionals, zodat ze voortbouwen 

op elkaars research en elkaar (schriftelijk) inspireren. 

Het is nog een lange weg, maar een mens moet kunnen 

dromen. De komende tijd gaan we in ieder geval de 

leerlijn herschrijven voor research en voor het schrijven 

van verslagen. Ook willen we meer inzicht krijgen in wat 

we nog beter kunnen organiseren.’ 



52 53

en studenten oefenen daarmee. Verder komen het 

samenstellen van een literatuurlijst en methodisch 

verwijzen naar bronnen aan de orde. De taalkwaliteit 

van een tekst wordt consequent bij ieder ingeleverd 

werkstuk beoordeeld, meestal door de docenten van 

de betreffende module. Zij kennen een ‘go’ of ‘no go’ 

toe. In het laatste geval beoordelen ze de tekst nog niet 

inhoudelijk, dit gebeurt pas als het taalniveau verbeterd 

is. Bij een tweetal grote groepsopdrachten bekijk 

ik of ik me kan vinden in het oordeel van de diverse 

docenten over de basistaalvaardigheid. Daarnaast 

bekijk ik de output van de lessen schrijfvaardigheid. Het 

schrijfvaardigheidsniveau weegt voor 20% mee in het 

eindcijfer.’

Kunst en Economie heeft taalvaardigheid verankerd in 

het eerstejaars curriculum 

Bij Kunst en Economie staat taal al volop in de 

belangstelling. Taalvaardigheidsdocente Willemieke 

van Rooy: ‘Voor onze studenten is taal een belangrijk 

instrument. Ondernemingsplannen, adviesnota’s, 

projectplannen en publiciteitscampagnes worden 

door het beroepenveld pas serieus genomen als ze 

overzichtelijk zijn, zorgvuldig geformuleerd en correct 

gespeld. Hogeschooltaal is bij ons in het eerste jaar een 

verplicht onderdeel. Aan het einde van het jaar toetsen 

we of de studenten op hogeschoolniveau zitten, het 

Europese C1-niveau. Omdat het voor veel studenten 

hoog gegrepen is, bieden we ondersteunende lessen 

Hogeschooltaal aan. Daarnaast zijn er andere taallessen 

met aandacht voor specifieke schrijfvaardigheden, 

zoals het ordenen van informatie, structuurschema’s 

ontwerpen, verbanden binnen teksten duidelijk maken 

en logisch redeneren. Er wordt besproken uit welke 

elementen een heldere en prettige schrijfstijl bestaat 
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Differentiëren: elke student zijn of haar ‘eigen’ taal

Docenten die al veel doen aan taalvaardigheid, uiten 

de wens om studenten beter op verschillende niveaus 

te kunnen begeleiden. Pepijn van de Port bijvoorbeeld 

zegt daarover: ‘Hoe je differentieert – dat is een vraag 

waar ik het antwoord nog niet op heb gevonden. Je 

wilt iedereen bedienen, ook de goede student. Dat 

kan bijvoorbeeld via het aanbieden van verdiepende 

programma’s, zoals een poëzieworkshop. Ook is het 

volgens mij goed om de profielen in het derde en vierde 

jaar (ondernemer, manager of curator) te voorzien 

van eigen skills met de daarbij behorende vocabulaire. 

Daarnaast staat aandacht voor nieuwe geletterdheid op 

mijn wensenlijst.’

Aan de slag met lezen, bespreken van het gelezen werk 

en publiceren

Ruben Jacobs vindt, zoals hij al aangaf in hoofdstuk 

2, dat lezen onlosmakelijk is verbonden met schrijven. 

Hij uit de wens om in hogere jaren meer leestijd in te 

bouwen, bijvoorbeeld door aan de slag te gaan in kleine 

werkgroepjes met het bespreken van leeslijsten. ‘Zo 

verleiden we de studenten tot diepgang.’ Verder vindt 

Ruben het jammer dat HKU geen publicatietraditie 

heeft: ‘Het zou de studenten het goede voorbeeld geven 

en het kan het publieke debat binnen HKU stimuleren.’

Inzetten van een taalbureau 

Het is al beschreven in hoofdstuk 2: Kunst en Economie 

beschikt over een Taalbureau, dat de status van een 

pilot heeft, opgezet is in samenwerking met het 

ontwikkelprogramma Kunst en Taal. Het Taalbureau 

richt zich op individuele vragen en problemen van 

zowel studenten als docenten. Zo’n bureau kan, naast 

de reguliere aandacht binnen de opleidingen voor 

geschreven taal,  meer individuele begeleiding en 

groepsschrijfcoaching aanbieden, want daar is volgens 

zowel studenten als docenten behoefte aan. 

Taaltechnologie gebruiken in het onderwijs 

Kunstmatige intelligentie maakt het, in combinatie met 

krachtige, vaak mobiele technologie, steeds gewoner 

om in normale taal met onze digitale omgeving te 

converseren. Taaltechnologie probeert de computer 

menselijke taal te laten begrijpen en te produceren. 

Deze technologie vindt meer en meer 

haar weg, ook naar kunstenaars 

en naar het onderwijs. De 

Taalunie maakt zich sterk voor 

taaltechnologietoepassingen 

in het Nederlands. Dit 

om basisvoorzieningen te 

maken waarmee producten 

geoptimaliseerd kunnen 

worden voor de Nederlandse taal. 
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Arnold Hoogerwerf, onderzoeker bij Media, ziet 

creatieve mogelijkheden voor het onderwijs binnen 

HKU Media, bijvoorbeeld voor lessen Image en Media 

Technology (in jaar 1 en 2  ‘Concept en Productie’ 

en ‘Creative Coding’). Op dit moment doet hij een 

proef met ontwikkelsoftware en een toolkit om een 

automatische ‘modulebeschrijvingsgenerator’ te 

maken. Deze generator kan op basis van bestaande 

modulebeschrijvingen een nieuwe leesbare tekst 

maken, waardoor je in één oogopslag een indruk krijgt 

van de daar gehanteerde taal. Zo’n gegenereerde 

tekst kan helpen in het expliciet maken van patronen 

in taalgebruik. Langs deze weg kan wellicht ook de 

gemeenschappelijke taal (de tone of voice) van een 

opleiding getoond worden. Tegelijkertijd is het een 

creatieve, visuele toepassing van taal. 

Wat werkt mogelijk in de toekomst

• Elke opleiding of discipline een eigen taal 

•  Structurele aandacht voor taal in ieder HKU 

curriculum

• Differentiëren: elke student zijn of haar ‘eigen’ taal

• Aan de slag met lezen, bespreken en publiceren

• Taaltechnologie gebruiken in het onderwijs
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