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• Vb Nederlands (VU) en Belgische studente Frans



www.platformtalen.nl

Onderzoek en actieplan

http://www.platformtalen.nl/


Vergelijkende probleemanalyse

Literatuuronderzoek in opdracht van Nationaal Platform voor 
de Talen: “Hoe ontwikkelt de belangstelling voor de moderne 
talen in het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs zich 
in Nederland en omringende landen?”

Hoe zijn de moderne talen in de curricula ingebed?

Wat is het keuzegedrag van jongeren als het aankomt op vakkenpakket-

en studiekeuze?

Wat zijn de belangrijkste trends per taal per land?

Hoe zijn die trends te verklaren?



Nederland: profielkeuze

Ontwikkeling van de profielkeuze van 
havo- en vwo-leerlingen, 2003-2018. 
LKCA: 2019. 



Nederland: instroom talenbachelors

. Instroom in drie typen universitaire talenopleidingen, 2008-2018. Bron: Talen Centraal, 2019.



Nederland: taal- en cultuuropleidingen 
in de ‘schooltalen’
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Instroom in bachelors Duitse / Engelse / Franse / Nederlandse / Spaanse taal en cultuur,  2007-2021. 



Situatie in omringende landen

• Verschillende inbedding in curricula; in Nederland en 
Vlaanderen een relatief groot aanbod 

• Overal een verminderde belangstelling voor moderne 
(Europese) talen en voor de eigen landstaal

• Duits en Frans het hardst geraakt, Spaans wint aan populariteit 
(maar niet in het hoger onderwijs)

• Gevolgen: m.n. lerarentekort, maar het schaadt ook andere 
economische en maatschappelijke belangen



Mogelijke oorzaken
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• Jongeren willen hun opties openhouden
• Het taal- en cultuurdomein heeft weinig aanzien bij 

studiekiezers en hun omgeving
• Jongeren hebben een beperkt beeld van de inhoud en 

arbeidsmarktperspectieven van talenstudies
• Het taalonderwijs in het vo maakt leerlingen niet 

enthousiast voor talenstudies

Mogelijke oorzaken



• Vernieuwing universitaire taal- en cultuuropleidingen
• Schooltaalonderwijs inhoudelijk verrijken (kennisinhoud, 

uitdaging, onderzoeksvaardigheden)
> www.curriculum.nu
> www.vakdidactiekgw.nl
> www.taalwijs.nu
> www.pws-wereld.nl
> www.platformtalen/taalportaal

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

landelijke campagne (www.talenstudievoorjou.nl en 
www.instagram.com/talenstudie )

Aanbevelingen Talen centraal

https://www.curriculum.nu/
http://www.vakdidactiekgw.nl/
http://www.taalwijs.nu/
http://www.pws-wereld.nl/
http://www.pws-wereld.nl/
http://www.talenstudievoorjou.nl/
https://www.instagram.com/talenstudie/
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