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Voorwoord
“Het Talencentrum heeft zich in de noordelijke regio en binnen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de
afgelopen decennia bewezen als trainings- en expertisecentrum. Het sterk gemotiveerde, innovatieve en
internationale team van het Talencentrum speelt in het huidige tijdsgewricht een centrale rol bij
inburgeringstrajecten, in het maatschappelijke leven, en bij de internationalisering van het hoger
onderwijs en het bedrijfsleven in Noord-Nederland.
Taal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Meer dan voorheen merken wij de behoefte
aan trainingen en workshops die zich richten op het ontwikkelen van interculturele vaardigheden.
Vaardigheden die mensen kunnen inzetten in situaties waar verschillende nationaliteiten en culturen bij
elkaar komen. Het Talencentrum wil ertoe bijdragen dat mensen in deze steeds internationaler
wordende wereld betekenisvolle academische, professionele en sociale relaties kunnen aangaan zonder
dat taalachtergrond of culturele verschillen daarbij een belemmering vormen. Deze ambitie komt tot
uitdrukking in ons motto:

express yourself < > understand the world
We zijn er trots op dat we met onze adviezen en ons aanbod van taalcursussen, interculturele
trainingen, toetsen, communicatietrainingen en vertaaldiensten een actieve rol kunnen spelen in de
internationaliseringsambitie van onze opdrachtgevers en van al onze particuliere klanten.
In dit verslag geven we een terugblik op de afgelopen drie jaren, schetsen we actuele ontwikkelingen en
beschrijven we onze ambities voor de komende periode.”

Anje Dijk, Directeur Talencentrum
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1. Activiteiten en nieuw aanbod
Het aanbod van het Talencentrum is voortdurend in ontwikkeling. Dat geldt voor de taalcursussen uit
het open aanbod, voor de vertaaldiensten, voor onze nieuwe interculturele trainingen en voor
cursussen die we op maat aanbieden. We zijn ervan overtuigd dat verschillen in taal- en culturele
achtergrond een verrijking kunnen zijn voor het onderwijs, voor de samenleving en voor het zakelijke
verkeer. Met onze diensten gericht op interculturele sensitiviteit, heldere communicatie en goede
taalvaardigheid willen we die verrijking concretiseren en daarmee bijdragen aan een sociaal duurzame
economie en samenleving. In onderstaande paragrafen lichten we de belangrijkste nieuwe diensten van
het Talencentrum toe en beschrijven we onze belangrijkste activiteiten van de afgelopen drie jaar. Voor
uitgebreider omschrijvingen en cijfermatige informatie, zie ook de Bijlagen van dit verslag:
1.
2.
3.
4.

Bijlage 1: Overzicht van ons aanbod voor een beschrijving van onze diensten;
Bijlage 2: De cijfers over 2013 t/m 2015 voor een kwantitatief overzicht;
Bijlage 3: Bedrijfsprofiel van het Talencentrum de visie en kernwaarden van het Talencentrum;
Bijlage 4: Vijf pijlers van effectief taalonderwijs Ons taalonderwijs is consistent, effectief en
voldoet aan internationale standaarden. Het Talencentrum maakt gebruik van vijf
sleutelconcepten, die de pijlers vormen onder onze taalcursussen en taaltoetsing;
5. Bijlage 5: Congresbezoek en lezingen door onze medewerkers.
6. Bijlage 6: Artikelen van medewerkers.
Veel informatie is uiteraard ook te vinden op de website van het Talencentrum.

Nieuwe sectie Interculturele Communicatie
Taal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In een internationaliserende wereld ontstaat er
steeds meer behoefte om elkaar te leren kennen en begrijpen. Het is steeds meer nodig om verschillen
te kunnen duiden en om inzicht te krijgen in de vraag welke invloed culturele achtergrond heeft op
onderwijs, academische vaardigheden en zaken doen. Hoe kan in al deze situaties onderling begrip en
respect worden gewaarborgd?
Sectie Interculturele Communicatie
Het jubileumseminar en de RUG-projecten International Classroom en Language and Culture Policy /
Taal- en cultuurbeleid (TCB) hebben het Talencentrum gesterkt in de veronderstelling dat
internationalisering de behoefte aanwakkert aan ontwikkeling van interculturele competenties. In de
loop van 2013 is het Talencentrum daarom gestart met aanbod dat gericht is op het vergroten van
interculturele competenties voor mensen in het onderwijs en in het bedrijfsleven, die in een
internationale en interculturele omgeving werken en studeren. Aanvankelijk gebruikten we
voornamelijk de Interculturele Effectiviteit Training (IET, zie hierna), maar gaandeweg hebben we ons
aanbod uitgebreid met workshops en trainingen en de volgende instrumenten:


Cultural Detective© is een procesgebaseerde tool waarmee interculturele competenties
worden ontwikkeld én cultuurverschillen ontdekt;
1
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Intercultural Development Inventory© genereert een individueel profiel en een feedback- en
coachingsessie met de mogelijkheid om te werken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan;
Intercultural Competence Learning Laboratory (ICLL) © is in 2012 door de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) uitgeroepen tot Best Practice in internationalisering. Het ICLL is
een omgeving waarin de deelnemers, onder begeleiding van een interculturele
trainer/begeleider, van elkaar kunnen leren hoe interculturele competentie zich ontwikkelt.
Deelnemers delen er hun persoonlijke interculturele ervaringen en best practices, verkennen
samen de complexe materie van interculturele competentie, en zoeken naar de toegevoegde
waarde van de ontwikkeling van interculturele competenties in hun vakgebied.

Begin 2015 is Michaela Carrière aangetrokken om het aanbod van de nieuwe sectie Interculturele
Competenties (IC) verder vorm te geven. Het IC-aanbod staat sinds 2015 online en wordt steeds verder
uitgebreid. Voor een compleet overzicht, zie onze website en Bijlage 1, Overzicht van diensten >
Interculturele Communicatie.
Interculturele Effectiviteit Training (IET)
Sinds 1 februari 2013 is het Talencentrum de enige aanbieder van de Interculturele Effectiviteit Training
(IET). De IET is ontwikkeld bij de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen (GMW) van de RUG
op initiatief van prof. dr. J.P. van Oudenhove. De IET richt zich op het ontwikkelen van 3 competenties,
die ertoe bijdragen dat deelnemers hun interculturele sensitiviteit vergroten:
1. Culturele empathie: het vermogen om zich in te leven in de gedragingen, de gedachten en de
gevoelens van mensen uit andere culturen;
2. Open mindedness: een open en onbevooroordeelde houding ten opzichte van andere culturen
en andere normen en waarden;
3. Sociaal initiatief: de vaardigheid om in een andere cultuur naar buiten te treden en bijvoorbeeld
actief deel te nemen aan gesprekken of vragen te stellen.
De IET bestaat uit een interactief multimediaal programma met een reeks filmpjes over verschillende
intercultureel lastige situaties. Aan de hand van die situaties trainen IET-deelnemers bovenstaande
competenties. De filmpjes zijn startpunt en warming up voor het vervolg, waarin deelnemers onder
begeleiding van een ervaren trainer opdrachten uitvoeren, vaardigheden oefenen, demonstraties
krijgen en rollenspellen doen en feedback krijgen op hun interculturele sensitiviteit.

25-jarig jubileum - Seminar
In november 2013 organiseerden we ter ere van ons 25-jarig jubileum een seminar voor bedrijven die in
een internationale setting opereren. In die 25 jaar hebben wij ons ontwikkeld tot een steeds
internationaler expertisecentrum met diensten op het gebied van integratie en internationalisering via
taalcursussen, communicatietrainingen en vertaalservices voor Nederlands, Engels en Moderne
Vreemde Talen. Daarbij richten we ons ook meer op interculturele competentietrainingen en
academische communicatieve vaardigheden in het Engels en het Nederlands (schrijven, spreken,
presenteren, publiceren).
2

Jaarverslag 2013-2015 | 1. Activiteiten en nieuw aanbod
Onze opdrachtgevers zijn verbreed van de RUG naar een scala aan hogeronderwijsinstellingen (hbo,
universiteit), bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Naast een open aanbod van
cursussen kan voor elke cliënt en opdrachtgever maatwerk worden geleverd, zowel individueel als in
groepen, op locatie bij ons of in company. De combinatie van toegenomen internationalisering en het
belang van taal en interculturele competenties in het bedrijfsleven heeft ons doen besluiten ons lustrum
te vieren met een bedrijvenseminar.
Het programma startte met de gastpresentatie ‘Cultuur of karakter?’ van professor Fons van de Vijver
(hoogleraar Cross-Culturele Psychologie, Tilburg University). Daarna was er een paneldiscussie met een
zestal businessexperts uit het noordelijk bedrijfsleven, ervaren op het gebied van internationale
(energie)industrie, consultancy, hotelbranche, export en medische materialen. De dag is afgesloten met
diverse workshops. Lees hier een verslag van het seminar [PDF].

Café de las Lenguas
In juni 2014 is Talencentrumdocent Nederlands Jeroen van Engen begonnen met Café de las Lenguas in
PS! Koffie, kunst en chocola (Oude Kijk in't Jatstraat 24). Het talencafé heeft de vorm van een
carrousel. Dit houdt in dat taalleerders onder het genot van een kop koffie of thee in verschillende
rondes hun talenkennis kunnen onderhouden. Het talencafé biedt een ongedwongen manier om
bijvoorbeeld Russisch, Duits, of Nederlands te oefenen of op peil te houden. Het café wordt losjes
begeleid: op de website zijn bijvoorbeeld verschillende spreekactiviteiten te vinden.
Het Talencafé is een ideale manier om nieuwe mensen te leren kennen, talen te spreken en nieuwe
culturen te ontdekken. Het Café de las lenguas wordt iedere donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
georganiseerd. Meer informatie is te vinden op de website van Café de las Lenguas en op de
Facebookpagina Café de las Lenguas Groningen.

Uitbreiding aanbod Engels en Moderne Vreemde Talen
In het kader van het RUG-internationaliseringsproject International Classroom is sinds 2013 het aanbod
aan cursussen Engels binnen de RUG flink uitgebreid.
Sinds februari 2013 bieden we in samenwerking met het Groningen Confucius Instituut (GCI) cursussen
Chinees aan. Deze cursussen zijn alleen toegankelijk voor RUG-studenten, waardoor de cursisten in een
hoog tempo kennis op kunnen doen van de Chinese taal.
Vanaf april 2013 bieden wij in samenwerking met de afdeling Midden-Oostenstudies cursussen
Hebreeuws op maat aan.
Het aantal standaardcursussen Moderne Vreemde Talen (MVT) is toegenomen; steeds meer mensen
weten onze cursussen te vinden (zie ook Bijlage 2: De cijfers over 2013 t/m 2015). Door de toegenomen
aantallen cursisten is meer doorstroom mogelijk, wat heeft geleid tot hogere niveaus Arabisch, Duits,
Frans, Italiaans, Russisch en Spaans. Ons aanbod MVT bestaat nu uit Arabisch, Bahasa Indonesia
(Indonesisch), Chinees, Duits, Frans, Hebreeuws, Italiaans, Japans, Portugees, Russisch en Spaans.
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Uitbreiding aanbod academische en zakelijke cursussen Nederlands voor
moedertaalsprekers
Het Talencentrum is tussen 2013-2015 binnen en buiten de RUG actiever geworden met trainingen
Nederlands voor moedertaalsprekers dan voorheen. Binnen de RUG verzorgden we colleges
presenteren en schrijfvaardigheid voor de bachelorstudie Technische Bedrijfskunde (TBK) van de
Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Verder ontwikkelden we een taaltoets Nederlands voor Farmacie.
Deze taaltoets kreeg een vervolg in de vorm van een reeks werkcolleges schrijfvaardigheid. Buiten de
RUG verzorgden we schrijfvaardigheidscursussen voor onder andere BENK- Advocaten en voor TKP. Uit
de positieve reacties van de deelnemers mag worden afgeleid dat we een goede vorm hebben gevonden
voor onze schrijfvaardigheidscursussen.
Naast ons bestaande aanbod van opfrisworkshops Spelling en Stijl zijn we in 2015 begonnen met de
cursus Academische schrijfvaardigheid Nederlands en de workshop Academisch presenteren. De
cursus en workshop zijn gericht op cursisten die teksten schrijven op academisch niveau. We besteden
aandacht aan alineastructuren met heldere kernzinnen en signaalwoorden en bekijken of de geschreven
teksten voldoende doel- en doelgroepgericht zijn. Het doel is (opnieuw) tot goede teksten te komen. Dat
is belangrijk, want schrijven is voor elke hoogopgeleide een basisvaardigheid die tijdens de studie en
daarna in de beroepspraktijk niet mag ontbreken.

Groei aantal inburgeringscursussen en cursussen Nederlands voor anderstaligen
Chinese studenten Nederlands in Groningen
Boekbesprekingen, interviews met vertegenwoordigers van politieke partijen, literaire columns over
Groningen, taalcursussen NT2, eigen blogs en filmpjes. Dit zijn enkele onderdelen van het eenjarige
intensieve studieprogramma dat studenten Nederlands van de Communication University of China
(CUC) uit Beijing volgden bij het Talencentrum in Groningen.
Wat hebben ze geleerd?
Op 28 mei 2014 vond de slotceremonie plaats van het intensieve programma Nederlandse taal en
cultuur voor studenten Nederlands van de CUC. Deze tweedejaarsstudenten Nederlands zijn in
september 2013 in Groningen begonnen op CEFRniveau A2/B1 en hebben het programma afgesloten
met CEFR-niveau B2/C1. Driekwart heeft in het voorjaar
van 2014 in één keer het Staatsexamen Nt2 II gehaald.
Behalve algemene taalcursussen hebben ze ook
cursussen schrijf- en spreekvaardigheid gevolgd,
gewerkt aan woordenschatuitbreiding en colleges
Nederlandse geschiedenis en literatuur gevolgd. In
totaal omvatte het programma 560 contacturen en
evenveel uren zelfstudie.
Bekijk een video over de cursus van Unifocus
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Nederlands studeren in China
Er zijn in China drie universiteiten waar Nederlands gestudeerd kan worden: een universiteit in Shanghai
en twee universiteiten in Beijing. De Communication University of China (CUC) in Beijing biedt een
voltijdstudie Nederlands aan. De helft van de circa 20 studenten die in 2013/2014 Nederlands
studeerde, deed dit in Groningen. De samenwerking tussen de RUG en de CUC is mede tot stand
gekomen dankzij het Groningen Confucius Instituut (GCI).
Cursussen Nederlands voor internationale studenten en medewerkers vergoed door de RUG
Ingegeven door het actieplan Make it in the Netherlands (zie hierna) heeft het College van Bestuur van
de RUG in 2013 besloten om de kosten te vergoeden van cursussen Nederlands tot CEFR-niveau A2 voor
nieuw instromende internationale bachelor-, master- en PhD-studenten. Deze maatregel zorgde voor
een grote toeloop van studenten en een sterke groei van het aantal cursussen Nederlands voor
anderstaligen (zie ook Bijlage 2: De cijfers over 2013 t/m 2015).
Eind 2014 besloot het College van Bestuur, na een positieve evaluatie van de organisatie en resultaten
van de cursussen, dat internationale studenten voortaan cursussen Nederlands vergoed krijgen tot
CEFR-niveau B1. Hoewel de groei van het aantal cursisten druk legt op de beschikbare lokalen en op de
personele capaciteit, is het tot nu toe goed gelukt om het gevraagde aanbod te realiseren zonder dat
studenten geconfronteerd worden met lange wachttijden. Ook de studenten zelf lijken erg tevreden: in
onze cursusevaluaties van het najaar 2015 beoordeelden zij onze cursussen met een gemiddelde van
een 8,6.
Inburgeringscursussen Nederlands
Bij het Talencentrum kunnen inburgeraars zich via taalcursussen Nederlands voorbereiden op het
Staatsexamen NT2 als onderdeel van hun inburgeringstraject. Sinds 2014 is het Talencentrum een door
Blik op Werk (zie hierna) gecertificeerd aanbieder van inburgeringscursussen en duale trajecten. In 2014
behaalde het Talencentrum het keurmerk voor het eerst, met een klanttevredenheidsscore van 8,4 (uit
10).
In het meetjaar januari 2014 – juni 2014 hebben 27 cursisten in het kader van het Blik op Werk
Keurmerk een cursus Nederlands gevolgd bij het Talencentrum. In het meetjaar juli 2014 – juni 2015 is
dit aantal al gegroeid tot bijna 200 individuele cursisten.
Activiteiten voor vluchtelingen
Het onderwijs Nederlands aan vluchtelingen is in 2015 sterk toegenomen in lijn met de toestroom van
vluchtelingen naar Nederland uit voornamelijk Syrië. Voor vluchtelingen die anders geen onderwijs bij
ons kunnen volgen, hebben we de succesvolle MOOC Introduction to Dutch (zie hierna) bij
asielzoekerscentra onder de aandacht gebracht. We hebben via verschillende kanalen contact gezocht
met Vluchtelingenwerk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Via de Stichting voor
Vluchtelingstudenten UAF, waarmee we intensief samenwerken, bieden we cursussen aan
hoogopgeleide vluchtelingen aan.
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Naast onderwijs neemt het Talencentrum ook deel aan andere activiteiten voor vluchtelingen. Zo heeft
docent Nederlands Birgit Lijmbach in 2015 een workshop verzorgd voor taalvrijwilligers van Humanitas.
De vrijwilligers ondersteunen de vluchtelingen in hun taalleerproces. Birgit heeft de taalvrijwilligers
handvatten gegeven voor begeleiding van taalleerders. Het Talencentrum gaat deze ondersteuning aan
taalvrijwilligers van Humanitas jaarlijks aanbieden.
Het Talencentrum is betrokken bij het RUG-initiatief: ‘University of Groningen welcomes you’. Er is een
programma opgesteld met als doel om vluchtelingen kennis te laten maken met de stad, de universiteit,
de taal en de gewoontes van Nederlanders en om hen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. In dit
kader heeft onze docent Nederlands Ronald Ohlsen een workshop Social Dutch verzorgd, en onze
trainer Interculturele Communicatie Michaela Carrière een workshop Getting to know the Dutch.
Specialisatie tot docent NT-II
Steeds meer buitenlandse studenten, universiteitsmedewerkers en vluchtelingen komen naar
Nederland. Wij en andere instellingen zien dit terug in groeiende aantallen inschrijvingen voor
taalcursussen Nederlands voor anderstaligen. Het aantal docenten Nederlands is nu nog maar net
voldoende om deze groei op te kunnen vangen. Om deze reden is het Talencentrum in 2016 begonnen
met een specialisatie voor docenten die Nederlandse taalles willen gaan geven aan hoogopgeleide
anderstaligen. Het Talencentrum is hiermee de eerste instelling in het noorden des lands die een
dergelijke specialisatie is gestart. Doel van de specialisatie is om de deelnemers uit te rusten met de
kennis en ervaring die nodig zijn om zelfstandig te werken als docent Nederlands als tweede taal,
specifiek voor hogeropgeleiden. Margaret van der Kamp, docent Nederlands aan het Talencentrum en
coördinator van de nieuwe specialisatie: “Er komen veel hoogopgeleiden ons land binnen en dit is nu
eenmaal de groep die wij van huis uit het beste kennen. Daarom zijn wij als Talencentrum binnen de
universiteit ook bij uitstek gekwalificeerd om docenten te scholen voor deze groep”.

Internationalisering van de RUG
De RUG heeft in het strategisch plan voor de komende jaren de ambitie vastgelegd om in brede zin een
internationale universiteit te worden. Dit houdt in dat curricula geïnternationaliseerd worden en dat er
meer gebruik gaat worden gemaakt van innovatieve lesmethoden. Het Talencentrum speelt een
belangrijke rol in zowel de vormgeving als uitvoering van deze internationaliseringsslag. De RUGontwikkelingen van directe invloed op het Talencentrum zijn Language and Culture Policy / Taal- en
cultuurbeleid (TCB), International Classroom en University of Groningen Yantai.
Language and Culture Policy / Taal- en cultuurbeleid (TCB)
Binnen de RUG is vanaf 2014, in overleg met studenten en medewerkers uit alle lagen van de
organisatie, een Taal- en Cultuurbeleid (TCB) vastgesteld. Het Talencentrum was nauw betrokken bij de
beschrijving en concretisering van dit beleid en levert in de periode 2014-2018 een wezenlijke bijdrage
aan de uitvoering van dit beleid door actief gerichte ondersteuning te bieden aan faculteiten en
diensten, ondersteunde staf, docenten en studenten. De ondersteuning betreft dan vooral
taalvaardigheden en interculturele competenties.
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International Classroom
Het Talencentrum participeert in het RUG-project International Classroom. Dit project heeft als doel het
onderwijs binnen de RUG zodanig vorm te geven, dat er daadwerkelijk sprake is van een internationale
leeromgeving waarin studenten en docenten binnen studieprogramma’s optimaal gebruik maken van de
rijkdom die diversiteit met zich meebrengt. Het Talencentrum werkt mee in de algemene Projectgroep
en in de werkgroep Taalbeleid. In het kader van het project International Classroom zijn 3 brochures
verschenen:
1. ‘Teaching & Learning in the International Classroom. Best practices from the University of
Groningen’;
2. ‘Studying in the International Classroom. Experiences from students in Groningen’;
3. ‘Supporting the International Classroom. Experiences of support staf’.
De laatste brochure is onder redactie van het Talencentrum in september 2015 verschenen.
University of Groningen Yantai
De Rijksuniversiteit Groningen wil als eerste Nederlandse universiteit een branch campus in China
beginnen. In samenwerking met de China Agricultural University uit Beijing wil de RUG zich vestigen in
de stad Yantai op een nu reeds grotendeels ontwikkelde campus. Zo kan de RUG zich ontwikkelen tot
een echt mondiale universiteit. De branch campus biedt kansen aan studenten en docenten uit
Groningen om buitenlandervaring op te doen en voor onderzoekers om in China baanbrekend
onderzoek te doen. Tenslotte kunnen de onderzoeksfaciliteiten leiden tot samenwerkingen met
Nederlandse en internationale bedrijven. Het Talencentrum speelt een rol in de voorbereidingen.

7

Jaarverslag 2013-2015 | 2. Innovatie: projecten

2. Innovatie: projecten
Massive Open Online Course (MOOC) ‘Introduction to Dutch’
In 2014 heeft de RUG zich aangesloten bij het online onderwijsplatform Futurelearn. Instellingen voor
hoger onderwijs publiceren op dit platform cursussen die wereldwijd kosteloos worden aangeboden,
zogenoemde MOOCs (Massive Open Online Courses). Met de subsidie die het Talencentrum ontving
vanuit de e-learning gelden van de RUG hebben we de succesvolle MOOC Introduction to Dutch
gemaakt. De gratis online cursus trok de eerste ronde (maart 2015) bijna 34.000 cursisten, de tweede
ronde (juni 2015) meer dan 16.000 en de derde ronde (november 2015) meer dan 20.000. Zie ook
Bijlage 2: De cijfers over 2013 t/m 2015 > MOOC). De hoge aantallen inschrijvingen voor de eerste ronde
leidden tot veel aandacht in de pers:
 Werken.fm, 27 februari 2015, De Middaguren (het interview begint op 36 minuut 16);
 NOS.nl, 26 februari 2015, '20.000 mensen willen 'hallo' en 'tot ziens' leren zeggen';
 RTV Noord, 26 februari 2015, 'RUG-cursus Nederlands krijgt 20.000 aanmeldingen uit hele

wereld';
 NU.nl, 26 februari 2015, 'Gratis online cursus Nederlands van RUG wereldwijd gewild';
 Telegraaf, 26 februari 2015: 'Nederlandse les is wereldwijd gewild';
 Unifocus, 25 februari 2015, 'Cursus Nederlands verovert de wereld';
 UK Rijksuniversiteit Groningen: 2 februari 2015: 'Dutch MOOC prepares new students';
 Dagblad van het Noorden, 29 januari 2015: interview met projectleider Margriet Hidding.

Inschrijven
Introduction to Dutch is bedoeld voor
toekomstige studenten en medewerkers van
de universiteit, voor professionals die in
Nederland willen werken en wonen en voor
buitenlanders die geïnteresseerd zijn in de
Nederlandse taal. Naast kennismaking met de
Nederlandse taal is de cursus een
kennismaking met de stad Groningen, de RUG
en de regio. De MOOC is de eerste cursus op
Futurelearn waarin een taal vanaf het
beginnersniveau
wordt
aangeboden.
Inschrijven kan op: www.futurelearn.com.
Bekijk de trailer van de MOOC Introduction to Dutch
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Succes! Reruns
Docenten Nederlands van het Talencentrum Margriet Hidding (projectleider), Birgit Lijmbach en Jeroen
van Engen hebben de MOOC ontwikkeld en tot een onverwacht succes gebracht. Na de eerste ronde
volgen om de circa 4 maanden reruns, waarvoor mensen zich opnieuw in kunnen schrijven. Futurelearn
heeft aangegeven de reruns te blijven organiseren. In 2015 hebben in totaal meer dan 70.000 cursisten
zich ingeschreven voor de MOOC. Het succes van de online taalcursus heeft de makers op een positieve
manier overvallen. Projectleider Magriet Hidding: ‘Deze aantallen hadden we nooit verwacht, maar we
zijn blij dat er zoveel aandacht is voor het Nederlands en deze innovatieve vorm van taalonderwijs.’
Reacties van cursisten
Er waren veel positieve reacties van cursisten:





"Sincerely this is one of the best language online courses I have attended. It is all very simple and
easy to get and practice. As a linguist I find no remarks for now. So good luck and Godspeed to
all of you vriende!”;
“The course goes at a good pace and, of course, anything you haven't quite understood you have
the opportunity to review. Dank u veel voor uw help!”;
“It's going well so far. The course is well structured and I think it is also a matter of practice as
some words and phrases need to be internalised before moving on with the further teaching
material.”.

Introduction to Dutch wint Europees Talenlabel 2015
Op vrijdag 6 november 2015 werden op de Landelijke Studiedag
Levende Talen in Utrecht de prijzen van het Europees Talenlabel
uitgereikt. Het Europees Talenlabel is een Europese prijs ter
aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Deze prijs wordt
jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. Aan de prijs is een
bedrag verbonden van € 2.000,-. Het label beloont het gebruik van
nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van
kennis en daarbij het promoten van good practices. De Language
MOOC Introduction to Dutch was samen met zeven andere
innovatieve taalprojecten genomineerd. De MOOC van het
Talencentrum ontving de tweede prijs. Projectmedewerker Jeroen
van Engen en projectleider Margriet Hidding hebben de prijs met
plezier en trots opgehaald.
Uit het juryrapport: ”Deze online cursus, ofwel MOOC, heeft een
sterke en goed gewaardeerde samenwerkend leren component.
Door het leren van Nederlands wordt de integratie en deelname van
de deelnemers aan de samenleving bevorderd.”
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Cursussen Online Dutch
Als vervolg op de MOOC Introduction to Dutch is het Talencentrum vanaf begin 2015 met online
cursussen Nederlands gestart. De cursussen, waaraan cursisten van over de hele wereld deelnemen,
staan onder leiding van docenten die regelmatig via Skype contact hebben met de cursisten. Ook voeren
cursisten op afstand samenwerkingsopdrachten uit en ontvangen ze feedback van docenten op teksten
die ze hebben geschreven of hebben ingesproken. Binnen Online Dutch wordt gebruik gemaakt van de
instrumenten uit het project SpeakApps (zie hierna) en van de boeken die ook in onze reguliere
cursussen Nederlands worden gebruikt. De online cursussen worden doorontwikkeld en er worden
cursussen op steeds hogere niveaus aangeboden, afhankelijk van de vraag en het aantal deelnemers dat
doorstroomt vanuit de voorgaande online cursussen. De MOOC en de cursussen Online Dutch zijn in
overleg met het COA ook ingezet voor voorbereiding en taalonderwijs van vluchtelingen.
Make it in the Netherlands / Make it in Groningen
Met de MOOC Introduction to Dutch en de cursussen Online Dutch is het doel van het project om
mensen enthousiast te maken voor het Nederlands én voor Groningen volledig gerealiseerd. De MOOC
sluit daarbij goed aan bij de doelstellingen van het Actieplan Make it in the Netherlands dat begin 2014
is gelanceerd door minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en dat werd
gecoördineerd door de Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC). Dit
actieplan, waarvan de activiteiten worden uitgevoerd door of in samenwerking met universiteiten,
hogescholen, medewerkers en bedrijven, heeft tot doel ervoor te zorgen dat internationale studenten
zich welkom weten in Nederland, Nederlands leren, hier een internationale carrière kunnen starten en
na hun studie een band met Nederland houden of in Nederland blijven. Een van de succesfactoren
daarbij is het snel leren van de taal.
Make it in Groningen is een subproject van de RUG, deels uitgevoerd door het Talencentrum, specifiek
gericht op het aantrekkelijker maken van Groningen en de RUG voor buitenlandse studenten en
medewerkers. Onder andere door het in een vroeg stadium leren van Nederlands door middel van de
MOOC en de cursussen Online Dutch. Het uiteindelijke doel van Make it in Groningen is dat buitenlandse
studenten en medewerkers die overwegen naar Groningen te komen er vaker voor zullen kiezen dat ook
daadwerkelijk te doen.
MOOC Introduction to Frisian language and culture
De afdeling Friese taal en cultuur van de RUG is in 2015 gestart met de ontwikkeling van een 3-weekse
MOOC Introduction to Frisian language and culture, gebaseerd op de MOOC Introduction to Dutch. De
MOOC Fries zal hetzelfde patroon volgen en het team achter Introduction to Dutch speelt een
belangrijke rol in de totstandkoming. Introduction to Frisian language and culture is gericht op
internationale studenten en medewerkers die overwegen om naar Noord-Nederland te komen,
Nederlandse studenten die nieuwsgierig zijn naar Friese taal en cultuur, mensen met Friese roots en op
iedereen die geïnteresseerd is in de taal en cultuur van minderheden in het algemeen. Bovendien sluit
de MOOC mooi aan op de status van Leeuwarden als Culturele hoofdstad van Europa in 2018. De
lancering van de MOOC Fries staat gepland voor het najaar van 2016.
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Portals Academische Communicatievaardigheden & Academic Communication
Skills
Het Talencentrum heeft in 2014/2015 als e-learning pilot een platform ontwikkeld voor de
communicatieve academische vaardigheden 'schrijven' en 'presenteren'. Een grote hoeveelheid online
hulpmiddelen is geselecteerd en gratis via portals beschikbaar gesteld aan iedereen die op academisch
niveau moet presenteren en schrijven: bachelor-, master- en PhD-studenten en medewerkers van
hogescholen en universiteiten. De Nederlandstalige en Engelstalige portals zijn vanaf februari 2015
online en gratis beschikbaar:



portal Academische Communicatievaardigheden (Nederlands)
portal Academic Communication Skills (Engels)

Doel
Goed schrijven en presenteren vraagt
aandacht. Hoe structureer je je informatie?
Hoe maak je een scriptieopzet? Hoe zet je een
logisch betoog op? Hoe schrijf je een
overtuigende paper? Hoe presenteer je een
onderzoeksvoorstel? Doel van de portals is
studenten in het hoger onderwijs actief te
ondersteunen bij de ontwikkeling van hun
academische schrijfvaardigheid en presentatievaardigheden. De portals willen een doorlopende leerlijn
bieden aan studenten die daar in het Nederlands en/of in het Engels problemen mee ervaren. In de
portals worden materialen ontsloten waarmee studenten gericht kunnen oefenen. Ook zijn er korte
instructies in het Nederlands en het Engels beschikbaar en verwijzingen naar gerichte ondersteuning,
online via zorgvuldig geselecteerde bronnen of via cursussen van het Talencentrum.
Werkwijze
Via de portals en Nestor, de elektronische leeromgeving van de RUG, stellen we steeds nieuw
hulpmateriaal beschikbaar. De doelgroep krijgt daarmee een beter begrip van wat academisch schrijven
en presenteren behelst. We gebruiken filmpjes en opdrachten met geautomatiseerde feedback, peer
feedback en teacher feedback.
De basis van het materiaal op de website en de elektronische leeromgeving is het Handboek
Academische Communicatieve Vaardigheden (HACV, zie hierna). Het HACV is ontwikkeld door de
vakgroep Nederlands van de RUG, in reactie op de toenemende zorg over communicatieve
vaardigheden van afgestudeerde academici. Inmiddels is het HACV onder beheer van het Talencentrum
en opgenomen in de portal Academische Communicatievaardigheden. Daarnaast putten we uit het
Conceptual Framework van MAGICC (zie hierna).
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Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden (HACV)
Het Talencentrum beheert in samenwerking met de leerstoelgroep Taalbeheersing van de RUG het
online Handboek Academische Communicatieve Vaardigheden (HACV), voorheen bekend als Noordster.
Het Handboek geeft online ondersteuning voor studenten en docenten in het Hoger Onderwijs.
Voor studenten bevat het HACV een groot aantal hand-outs met richtlijnen voor de aanpak van
schrijfopdrachten en andere communicatieve taken, zoals presenteren, interviewen, schrijfstrategieën
en bronverwijzing. Voor docenten bieden we hulpmiddelen om studenten training te geven in
communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling), en ideeën en suggesties om opdrachten te
integreren in het vakonderwijs.
Het HACV is gericht op functionele en realistische oefening in academische vaardigheden; dat wil zeggen
dat het communicatieonderwijs zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan het vakonderwijs. De didactische
ondersteuning is dus vooral gericht op vakdocenten, die weinig tot geen schrijf-didactische of
communicatie-didactische achtergrond hebben.
Het HACV telt maandelijks duizenden gebruikers binnen en buiten de RUG. Docenten uit het hele land
wijzen hun studenten op de site, of nemen het materiaal op in hun syllabi.

Erasmus+ CoHELP: terminologie en style guide voor Europees hogeronderwijs
In 2015 heeft de Translation Focus Group van CercleS (zie hierna) een Erasmus+ aanvraag ingediend met
als doel het opzetten van een gezamenlijke terminologie en style guide voor instituties in het Europese
hoger onderwijs. Dit project heet CoHELP.
Goede samenwerking tussen Europese hogeronderwijsinstellingen vereist effectieve interactie tussen
talen en taalgroepen. Op het gebied van terminologie en stijl bestaan er nog grote verschillen tussen
instellingen, zowel nationaal als internationaal. Het CoHELP-team heeft de gapende gaten opgespoord in
de gespecialiseerde communicatie- en informatiediensten van de meertalige omgevingen in het hoger
onderwijs in Europa. CoHELP wil een online database van terminologie en stijlgidsen aanleggen waarbij
nationale talen aan het Engels worden gekoppeld, en via het Engels aan elkaar. De volledigheid en
betrouwbaarheid van de database wordt gewaarborgd doordat alleen geregistreerde gebruikers mogen
bewerken en voorgestelde toevoegingen altijd eerst worden gevalideerd en gecontroleerd. De onderling
verbonden koppelingen worden open-source en zonder kosten aangeboden.
Deelnemers zijn de universiteit van Triest (projectleider), de RUG en Universitat Autònoma de
Barcelona. Het uitvoerende ICT-bedrijf is MMP. De CoHelp-database zal bijdragen aan het werk van
studenten, academici en ondersteunend personeel van Europese hogeronderwijsinstellingen, maar in
bredere zin ook het zakenleven, media en de EU. De aanvraag wordt in 2016 beoordeeld.
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MAGICC
Het Talencentrum was van 2011 tot 2014 betrokken bij het door de
Council of Europe bekostigde Life Long Learning project MAGICC (EU LLP
2011-2014). Het Talencentrum heeft als een van de negen Europese
partners aan het MAGICC-project deelgenomen. Het hoofddoel van dit
driejarige project was modules in te richten op bachelor- en masterniveau, waardoor studenten met
meerdere talen en culturen tegelijkertijd leren werken. Daardoor bouwen ze vaardigheden en
competenties op die na hun studie relevant zullen zijn binnen hun werk. De resultaten van het project
zijn te vinden op de projectwebsite van MAGICC.
MAGICC-project door de Europese Commissie geselecteerd als success story
Het MAGICC-project is geselecteerd als success story door een panel van experts van het DirectoraatGeneraal voor Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie. Success stories zijn afgeronde
projecten die zich onderscheiden door hun impact, bijdrage aan beleid, innovatieve resultaten en/of een
creatieve benadering en een bron van inspiratie kunnen zijn voor anderen. Het is ook als zodanig
omschreven op het Erasmus+ Project Results Platform, een database waar informatie te vinden is over
projecten gesteund door de Europese Commissie die vallen onder het Erasmus+ Programme for
Education, Training, Youth and Sport en voorgaande programma's.

Overige projecten
International University (IntlUni)
Bekijk de projectwebsite.
Als gevolg van de internationalisering in het hoger onderwijs in Europa, worden de groepen waarin
zowel studenten als docenten zich bewegen steeds heterogener. Ze spreken verschillende talen en
hebben andere culturele achtergronden. IntlUni is een doorlopend EU-project dat zich richt op The
Multilingual and Multicultural Classroom. IntlUni stelt vast aan welke kwaliteitsstandaarden de
taalvaardigheid in het hoger onderwijs moet voldoen in het kader van het proces van
internationalisering. Hier zijn twee trends te herkennen:
1. Een English only-omgeving, waarin Engels de primaire vreemde taal is geworden en waar
opleidingen in het Engels worden aangeboden;
2. Een hernieuwde belangstelling voor het leren van vreemde talen.
IntlUni richt zich op de eerste van deze twee trends, en heeft drie hoofddoelen:
1. Het in kaart brengen van de taalkundige, culturele en onderwijskundige trends die zich in
Europa ontwikkelen;
2. Het definiëren van referentiepunten die de kwaliteit bepalen van de programma’s die binnen de
context van deze ontwikkelingen worden aangeboden;
3. Bepalen wat er moet worden gedaan om hoogwaardig onderwijs en een hoogwaardige
leerervaring mogelijk te maken in deze relatief nieuwe, complexe leeromgeving.
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TANG-toetsen Nederlands
Uitgeverij Boom heeft samen met de talencentra van Tilburg University, de Universiteit van Amsterdam,
Radboud Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen, methodeonafhankelijke niveautoetsen
ontwikkeld voor Nederlands als Tweede Taal (NT2) voor de niveaus A2 en B1 van het CEFR. De toetsen
zijn in 2014 uitgegeven bij uitgeverij Boom en dragen de naam TANG-toetsen.
E-learning in Afrika
Vanaf 2009 heeft het Talencentrum in samenwerking met de afdeling Research & Valorisation van de
RUG, de Walter Sisulu University (Zuid-Afrika), de Tshwane University of Technology (Zuid-Afrika) en de
Universidade Católica de Moçambique (Beira, Mozambique) het project e-Learning Leadership
uitgevoerd. Dit project valt binnen het kader van The Netherlands Initiative for Capacity development in
Higher Education (NICHE). Het doel van het project was om universiteiten in Afrika te ondersteunen in
het gebruik van nieuwe en vooruitstrevende lesmethoden, waaronder e-learning. Dit betrof
technologische capaciteiten, training van docenten en het ondersteunen van projectleiders.
Docenten Ruben Comadina Granson en Margaret McKinney van het Talencentrum hebben onder meer
series workshops georganiseerd in Groningen, Mozambique en Zuid-Afrika, op basis waarvan de
docenten in Afrika online hulpmiddelen in hun curriculum hebben opgenomen. Meer informatie
Skype-samenwerking Groningen-Padua
Veel studenten zouden graag meer willen oefenen met spreekvaardigheid, maar vinden het eng om een
gesprek in het Engels met hun eigen klasgenoten te beginnen. In dit project kregen studenten die in
Groningen en Padua Engels leren, opdrachten aangeboden waarmee ze gestructureerde gesprekken
konden aangaan met andere studenten die op ongeveer hetzelfde niveau zitten. Als
communicatiemiddel werd Skype gebruikt.
Op beide universiteiten is in de lokalen niet alleen Skype geïnstalleerd, maar ook een programma
waarmee alle gesprekken op video kunnen worden opgenomen. Bovendien is een elektronische
leeromgeving opgezet, waarin de studenten opdrachtomschrijvingen en gebruiksinstructies voor de
diverse media konden vinden. Na het opnemen van de opdrachten werd de studenten gevraagd hun
eigen prestaties te beoordelen aan de hand van het beoordelingsinstrument WebCEF. Vervolgens
ontvingen ze feedback van de docent op hun zelfbeoordeling. De studenten waren over het algemeen
erg enthousiast over de oefening en vonden het leuk om buiten hun eigen klaslokaal hun Engels te
kunnen oefenen.
SpeakApps
Bij het leren van een vreemde taal is spreken een van de moeilijkste vaardigheden om goed onder de
knie te krijgen. Vaak biedt het formele tweede- en vreemdetaalonderwijs niet genoeg ruimte om de
spreekvaardigheid te oefenen. Als men een vreemde taal leert met behulp van een online cursus, is de
spreekvaardigheid veelal ondergeschikt aan de andere taalvaardigheden als schrijven, lezen en luisteren.
SpeakApps is een Europees project dat zich ten doel stelt met behulp van nieuwe media docenten en
studenten de mogelijkheid te bieden om op afstand en buiten het klaslokaal hun spreekvaardigheid te
verbeteren.
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Het Talencentrum heeft deelgenomen aan SpeakApps in samenwerking met het centrum voor ICT &
Onderwijs Letteren van de RUG (ICTOL). De activiteiten en taken die in het SpeakApps-project worden
aangeboden, worden ontwikkeld voor zowel face-to-face onderwijs als voor een online cursus. Het
project is in januari 2011 gestart en in 2013 afgerond. Het materiaal van SpeakApps is in zes talen
beschikbaar: Catalaans, Nederlands, Engels, Iers, Pools en Zweeds.
Het project werd gesubsidieerd door het Lifelong Learning Programme, KA2 Languages 2010. De
coördinerende universiteit van het project is de Universitat Oberta de Catalunya (Spanje). De andere
deelnemende universiteiten zijn Dublin City University (Ierland), Universiteit van Jyväskylä (Finland),
Jagiellonian Universiteit in Krakow (Polen) en de RUG. Lees meer over SpeakApps
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3. Publicaties: lesmateriaal
Middels de hiervoor beschreven projecten werken medewerkers van het Talencentrum mee aan het
vernieuwen en verbeteren van onderwijs. Daarbij ligt de nadruk steeds meer op het inpassen van elearning in onze cursussen en trainingen binnen een steeds diverser kader van blended learning. We
gebruiken oude en nieuwe methoden, daar waar ze het best tot hun recht komen. Onze ervaringen
hiermee nemen wij mee in de ontwikkeling van ons lesmateriaal, dat hieronder wordt beschreven.
Door het schrijven van wetenschappelijke artikelen, bezoek aan congressen en het geven van lezingen
delen wij onze ervaringen en de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Zie daarvoor: Bijlage 5:
Congresbezoek, lezingen, presentaties, workshops en Bijlage 6: Artikelen.
De spijker op de kop. Nederlandse uitdrukkingen voor anderstaligen,
Berna de Boer, Birgit Lijmbach, 2014, 2e druk, 80 pp., ISBN:
9789046904510
In de Nederlandse taal hoor of lees je ‘om de haverklap’ uitdrukkingen:
je collega’s gaan ‘aan de slag’, mensen vragen of je Nederlands al
‘onder de knie hebt’ en je docent vraagt of je met zijn instructie ‘uit de
voeten kunt’. Als Nederlands niet je moedertaal is, is daar vaak ‘geen
touw aan vast te knopen’! Het is handig om uitdrukkingen te begrijpen,
en bovendien is het leuk: ze kleuren de taal. De spijker op de kop biedt
ruim honderd uitdrukkingen die veel voorkomen in het dagelijks
taalgebruik en in de media. Deze uitdrukkingen worden in een
verhelderende context gepresenteerd. Ze zijn voorzien van
verschillende soorten oefeningen om het begrip van de uitdrukkingen
te trainen en te leren hoe je ze actief kunt gebruiken. In deze herziene
uitgave zijn alle verouderde mediafragmenten vervangen en qua
inhoud zoveel mogelijk tijdloos gemaakt, zodat het boek altijd actueel
blijft. Ook de oefeningen bij de aangepaste fragmenten zijn opgefrist.
Nederlands in gang, Berna de Boer, Margaret van der Kamp, Birgit
Lijmbach, 2015, 1e druk 4e oplage, 287 pp. met 2 cd's, ISBN:
9789046902257
Nederlands in gang is een beginnersmethode NT2 voor hoogopgeleide
anderstaligen. Verdeeld over achttien hoofdstukken komen alledaagse
situaties aan bod. Alle taalvaardigheden worden hierbij geoefend:
lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast is er aandacht voor
grammatica, uitspraak en intonatie, cultuur, praktijkopdrachten en
reflectie. Bij alle onderdelen ligt het accent op het gebruik van het
Nederlands in het dagelijks leven. Op een afwisselende manier legt de
beginnende student de basis van het Nederlands. Aan de hand van
levensechte dialogen, spreek- en schrijfopdrachten, vormoefeningen,
teksten, filmpjes en liedjes werkt de student toe naar niveau A2 van het
Europees Referentiekader. Samen met de vervolgdelen Nederlands in
actie en Nederlands op niveau vormt dit boek een complete leergang
voor het leren van de Nederlandse taal.
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Nederlands in actie, Berna de Boer, Margaret van der Kamp, Birgit
Lijmbach, 2014, 3e herziene druk, 287 pp.
ISBN: 9789046902981
Nederlands in actie is een totaalmethode NT2 voor hoger opgeleiden,
van niveau A2 naar B1. Bij alle onderdelen ligt het accent op het actief
gebruik van de taal in betekenisvolle situaties. Het boek bevat acht
hoofdstukken, elk met een eigen thema. Aan bod komen: werk, studie
en vrije tijd, reizen, gevoelens, onderwijs, buitenlanders in Nederland,
relaties, economie en kunst. De auteurs bieden de leerstof zeer
gevarieerd aan. Er is gekozen voor herkenbare teksten en
beeldfragmenten uit het dagelijks leven, met aansprekende opdrachten
en actieve werkvormen. Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen
waarmee de cursist kan reflecteren op zijn vaardigheden.
Nederlands op niveau, Berna de Boer, Ronald Ohlsen, 2015, 2e druk,
312 pp. ISBN: 9789046904411
Nederlands op niveau is een totaalmethode Nederlands voor
hoogopgeleide anderstaligen, van niveau B1 naar niveau B2. De
hoofdstukken zijn gebaseerd op culturele en actuele thema’s: positief,
sociaal, progressief, (inter)nationaal, creatief en duurzaam. Bij het boek
is een uitgebreide website met beeldfragmenten, audiofragmenten,
liedjes, ingesproken leesteksten en vocabulaire, grammatica-,
prepositie- en vocabulaireoefeningen en oefeningen met onregelmatige
werkwoorden. Ook zijn uitgeschreven teksten van het luistermateriaal
opgenomen en frequentielijsten voor de autonome leerders. Bovendien
zijn er specifieke staatsexamenopdrachten opgenomen. Er zijn
verrassende teksten en beeldfragmenten met aansprekende
opdrachten en actieve werkvormen. Daarnaast zijn er ook in het boek
opdrachten en belangrijke tips opgenomen waarmee de cursisten zich
kunnen voorbereiden op het Staatsexamen II.
Academic writing in English. A process-based approach, Janene van
Loon, Arnoud Thuss, Nicole Schmidt, Kevin Haines, te verschijnen in
2016, 2e druk, 240 pp., ISBN: 9789046905159
Academisch schrijven in het Engels is voor niet-Engelstalige studenten
een grote uitdaging. Ze moeten niet alleen een goede tekst creëren, ze
moeten dit ook nog eens doen in een taal die niet hun moedertaal is.
Engelse boeken over het academische schrijfproces behandelen niet de
specifieke problemen voor anderstaligen. Academic Writing in English
biedt de uitkomst: een Engelstalig boek over academisch schrijven,
gericht op Nederlandse en andere niet-Engelstalige studenten. Korte
uiteenzettingen over inhoud en structuur worden afgewisseld met een
grote diversiteit aan oefeningen en vele voorbeeldteksten van hoge
kwaliteit. De oefeningen zijn gericht op reflectie, structureren,
taalgebruik en woordenschat. De Developing your text-oefeningen laten
de student werken aan één doorlopende schrijfopdracht. Ook wordt er
gewerkt met peer review, waarbij studenten leren om kritisch naar
elkaars teksten te kijken.
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4. Netwerken, partners en vaste klantrelaties
Deelname van het Talencentrum aan netwerkorganisaties
NUT
Het Talencentrum is lid van de Vereniging van Nederlandstalige Universitaire Talencentrum (NUT),
waarin talencentra uit Nederland en Vlaanderen zijn verenigd. Naast het faciliteren en versterken van
uitwisseling van kennis en ervaringen tussen Talencentra onderling, organiseert de NUT jaarlijks een
themabijeenkomst voor directeuren en een studiedag voor docenten. Binnen de NUT zijn themagroepen
actief, waarbij namens het Talencentrum de volgende medewerkers actief zijn:








Anje Dijk (Directeur) is voorzitter van het NUT-bestuur sinds 2013;
Themagroep NT2 | voorzitter: Berna de Boer (Hoofd sectie Nederlands);
Themagroep Moderne vreemde talen;
Themagroep Academische vaardigheden | Estelle Meima (docent Engels, coördinator Language
Centre Testing Unit);
Themagroep Interculturele Communicatie;
Themagroep vertaal- en correctiediensten;
o De diensten organiseren beurtelings de jaarlijkse universitaire vertaal- en terminologiedag.
Themagroep Directeuren.

CercleS
Het Talencentrum is lid van CercleS, de federatie van Europese talencentra. CercleS organiseert onder
andere een tweejaarlijkse conferentie; het Talencentrum nam in 2014 met zeven presentaties deel aan
de conferentie in Fribourg, Zwitserland. Publicaties gebaseerd op presentaties tijdens de conferenties
worden gepubliceerd in de serie Language Learning in Higher Education (Uitgeverij De Gruyter):
Language Learning in Higher Education deals with the most relevant aspects of
language acquisition at university. The CercleS journal presents the outcomes
of research on language teaching, blended learning and autonomous learning,
language assessment as well as aspects of professional development, quality
assurance and university language policy. Its aim is to increase the quality of
language teaching and learning programmes offered by university language
centers and other providers in higher education by presenting new models and
by disseminating the best results of research activities carried out at language
centers and in other higher education departments.
Wulkow
Jaarlijks vindt in het Duitse Wulkow een werkbijeenkomst plaats voor directeuren van Talencentra in
Europa. De werkbijeenkomsten resulteren vaak in een memorandum dat via CercleS wordt verspreid
onder talencentra. Het Talencentrum was betrokken bij memoranda over de volgende onderwerpen:





Talencentra werkend binnen instellingen voor hoger onderwijs in Europa;
Kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement;
Budget, middelen en ondernemerschap;
Werving van medewerkers, management en ontwikkeling.
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Partners
Brno Masyarsk universiteit / Gastcolleges en uitwisseling
Docenten Ruben Comadina Granson en Marcus Grollman van het Talencentrum verzorgden van 20122015 een aantal gastcolleges in het kader van het IMPACT-project. Dit project van de Masaryk
universiteit in Brno (Tsjechië) draagt ertoe bij dat docenten in Brno hun eigen academische
taalvaardigheid Engels kunnen beoordelen op basis van het Europees Referentiekader. Jaarlijks
bezoeken 1 tot 3 docenten uit Brno op basis van een Erasmusuitwisseling het Talencentrum in
Groningen om te leren van onze lesmethoden en organisatie.
Groningen Confucius Instituut (GCI) / Cursussen Chinees
In 2011 heeft de RUG samen met de Gemeente Groningen en de Hanzehogeschool Groningen, gesteund
door de Chinese overheid, het Groningen Confucius Instituut (GCI) opgericht. Het Talencentrum en het
GCI werken sinds februari 2013 nauw samen bij het vormgeven en aanbieden van cursussen Chinees
voor RUG-studenten. Elk semester worden op basis van de vraag worden het volgende semester
vervolgcursussen aangeboden.
DUO & UAF | Inburgeringscursussen
Door de toename van vluchtelingen(studenten) vinden steeds meer mensen het Talencentrum in het
kader van hun inburgeringstrajecten. Het Talencentrum werkt samen met de Dienst Uitvoerend
Onderwijs (DUO) en de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF om het aanbod van taalcursussen
Nederlands uit te breiden en aan te laten sluiten op de specifieke vragen van deze groep.
International Welcome Center North (IWCN) | Internationals
Het Talencentrum is partner van het International Welcome Center North (IWCN), een organisatie voor
internationals die in Groningen, Friesland en Drenthe wonen. Het IWCN helpt met
overheidsformaliteiten, geeft algemene informatie en tips en organiseert daarnaast sociale activiteiten.
Het Talencentrum ondersteunt en verspreidt deze initiatieven en biedt haar diensten aan internationals
aan.
Study Store | Lesmateriaal
Cursisten van onze cursussen kunnen voor veel van hun boeken terecht bij de online boekenwinkel
Study Store. In overleg wordt het aanbod van Study Store afgestemd op het cursusaanbod van het
Talencentrum en koopt Study Store een voorraad boeken in. Sinds 2015 heeft het Talencentrum een
eigen menu op de website van Study Store waar cursisten hun boeken kunnen bestellen.
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Bedrijven en instellingen / Vaste klantrelaties
Het Talencentrum mag een groeiend aantal organisaties en bedrijven tot haar (vaste) klanten rekenen.
Enkele voorbeelden:












Binnen de RUG en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn we vaste
leverancier van taalcursussen, interculturele training, taaltoetsen en vertalingen voor vrijwel alle
faculteiten en diensten;
Voor de Gemeente Groningen, Provincie Groningen en de Provincie Drenthe hebben we
cursussen op maat uitgevoerd, bijvoorbeeld Chinees, Duits, Engels, Spaans, en Russisch;
Voor de Hanze Hogeschool Groningen geven we regelmatig groepscursussen en individuele
trainingstrajecten, zoals de groepscursus Teaching In English In An Intercultural Classroom voor
docenten;
In 2015 is onze raamovereenkomst met de Gasunie hernieuwd voor de periode 2015-2019;
Sinds 2012 is een samenwerkingsovereenkomst van kracht met de Stichting voor
Vluchtelingenstudenten UAF;
Docenten Engels van het Talencentrum geven elk jaar cursussen Engelse presentatie- en
schrijfvaardigheden aan studenten van de Universiteit van Osaka in Japan. In de zomers bieden
we de zogenaamde English Appetizer Course aan voor twee groepen van tien Japanse studenten
die Groningen bezoeken als onderdeel van een studie-uitwisseling;
Voor BENK Advocaten en voor investeringsmaatschappij en pensioenbeheerder TKP hebben
we cursussen zakelijke schrijfvaardigheid georganiseerd;
Voor de landelijke orthodontistenorganisatie Orthocenter en tandartsenorganisatie Ivory&Ivory
geven wij specifieke cursussen Nederlands voor buitenlandse orthodontisten en tandartsen die
naar Nederland komen om hier te werken.
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5. Kwaliteitsborging
Ontwikkeling / Resultaat- & Ontwikkelgesprekken, scholing, intervisie
Medewerkers zijn de eerste waarborg voor kwaliteit. Leidinggevenden binnen het Talencentrum voeren
daarom jaarlijks Resultaat- & Ontwikkelgesprekken met medewerkers. Daarbij wordt niet alleen gebruik
gemaakt van het RUG-format voor deze gesprekken, maar ook van het European Profiling Grid. Het
Talencentrum biedt haar docenten studiedagen, workshops en scholingsbijeenkomsten met veel
aandacht voor didactiek en uitwisseling van ervaringen en ideeën. Daarnaast doen docenten aan
intervisie: ze observeren elkaars lessen en geven elkaar tips ter verbetering en ondersteuning.
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
Docenten van het Talencentrum werken aan het behalen van hun Basiskwalificatie Onderwijs (BKO),
een bewijs van didactische bekwaamheid voor docenten in het wetenschappelijk onderwijs. De meeste
docenten doen dit door het aanleggen van een portfolio waarmee ze bewijzen dat ze voldoende
ervaring en vooropleiding hebben om deze kwalificatie te verkrijgen. In 2013-2014 hebben 8 docenten
hun BKO behaald en zijn 8 docenten ermee gestart.
Keurmerk voor inburgeringscursussen Nederlands: Blik op Werk
Sinds 2014 is het Talencentrum een door Blik op Werk (BOW) gecertificeerd aanbieder van
inburgeringscursussen en duale trajecten. Het Blik op Werk Keurmerk staat borg voor de
basiskwaliteiten en de betrouwbaarheid van dienstverleners. DUO geeft inburgeraars alleen een lening
voor hun inburgeringscursus als ze een taalcursus volgen bij een instelling met het Blik op Werk
Keurmerk. In 2014 behaalde het Talencentrum het keurmerk voor het eerst, met een score van 8,4 (uit
10). Blik op Werk voert elk jaar een audit uit op basis waarvan toestemming om het keurmerk te voeren
al dan niet wordt verlengd. In 2015 is het Keurmerk verlengd.
Klanttevredenheidkeurmerk: Cedeo
In Nederland bestaan ruim 8.500 commerciële opleidingsinstituten. Om zicht te bieden op instituten die
aantoonbaar naar tevredenheid trainingen hebben verzorgd, voert Cedeo klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers. Op dit moment zijn ongeveer 800 instituten op basis van
marktwaardering geselecteerd en in het Cedeo-bestand opgenomen. Het keurmerk heeft een geldigheid
van 2 jaar. In 2013 en 2015 is het Cedeo Keurmerk verleend aan het Talencentrum. Enkele citaten van
onze klanten uit de rapporten van Cedeo:






“Wij vinden dat het Talencentrum op het gebied van de vaardigheden die wij zoeken specifieke
expertise aanbiedt die wij niet willen missen, en keurig complementair is aan wat wij verlangen.”;
“De website is heel gebruiksvriendelijk en het programma geeft een goed beeld van de intensiteit
van de onderdompelingscursus.”;
“Onze studenten zijn bijzonder vlot van begrip en veeleisend. Dat vraagt van onze docenten dat zij
creatieve, uitdagende opdrachten en toetsingsvormen bedenken en de vaart erin houden. De
docenten van het Talencentrum beantwoorden aan deze eisen.”;
“Het Talencentrum heeft de blik naar buiten gericht en luistert goed naar de opdrachtgever. Ze gaan
mee met de ontwikkelingen en maken waar wat ze zeggen. Het is een professionele organisatie.”.
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6. Marketing en profilering
Het Talencentrum wil graag buiten de RUG een rol van betekenis spelen. Om dit mogelijk te maken
moet de particuliere en zakelijke markt het Talencentrum goed kunnen vinden. Daarom proberen wij
ons aanbod helder te presenteren en spelen we in op de vraag vanuit de klant. Marketing en profilering
spelen hierbij een centrale rol: online, live en op papier.
Social media
In de periode 2013-2015 hebben we onze activiteiten op diverse social media geïntensiveerd en
uitgebreid. We zijn actief op Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube om aan te sluiten bij nieuwe
zoekstrategieën en om gebruik te maken van de nieuwe communicatiemogelijkheden die deze media
bieden. We proberen huidige cursisten aan ons te binden door communities te vormen en docenten de
mogelijkheid te bieden om hun lessen te verrijken middels deze communicatienetwerken. Dit komt het
best tot uitdrukking in onze Facebookgroep Dutch for non-native speakers (eind 2015 bijna 1000 leden)
waar docenten en cursisten op een toegankelijke manier links over Nederland en Nederlands met elkaar
kunnen delen. Vanaf half 2014 tot eind 2015 is het aantal Likes van onze Facebookpagina verdubbeld:

Website
Sinds 2012 is de website van het Talencentrum vernieuwd. Aan de website zijn tal van pagina’s
toegevoegd om in te spelen op alle in dit jaarverslag beschreven ontwikkelingen. Onze
bezoekersaantallen groeien nog steeds; de website is vaak het eerste en het belangrijkste medium van
informatieoverdracht en ook de online inschrijving voor onze standaard groepscursussen verloopt via
onze website. De website wordt voortdurend uitgebreid en verbeterd. In 2016 zal het Talencentrum een
eigen portal binnen de RUG-website presenteren. Hierdoor zal de informatie nog overzichtelijker
worden en zal het Talencentrum nog beter te vinden zijn.
Nieuwsbrief
Via de Talencentrum Nieuwsbrief houden we onze klanten op de hoogte van ons cursusaanbod, van
ontwikkelingen binnen het vakgebied en van onze projecten en activiteiten. Vanaf 2014 versturen wij
nieuwsbrieven via Mailchimp, voor een professionele en heldere presentatie. Ook onze nieuwsbrieven
winnen aan populariteit: de laatste nieuwsbrief van 2015 is verstuurd naar 2200 Engelstalige en naar
1300 Nederlandstalige abonnees.
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Persoonlijke medewerkersprofielen en bedrijfsprofiel
We zijn trots op de werk- en levenservaring van onze gemengde en internationale staf. Onze
achtergrond nemen wij mee in onze kwaliteit en in onze werkzaamheden. Daarom hebben we in
oktober 2014 persoonlijke profielen van onze medewerkers gepubliceerd op onze website. In de
profielen stellen onze medewerkers zich voor en laten wij zien hoe wij in de maatschappij staan (foto’s:
© Annemarijn Vlinder Photography).
Ook hebben we als bedrijf een profiel vastgesteld, zie Bijlage 3: Bedrijfsprofiel van het Talencentrum.
Interne communicatie
Voor onze interne communicatie gebruiken we verschillende kanalen. Via een maandelijkse Nieuwsflits
houden we al onze medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het bedrijf. Op het
intranet ontsluiten we informatie over onze organisatie, strategie en visie. Ook verzamelen we hier
praktische informatie, middelen voor scholing en ontwikkeling en de verslagen van sommige
vergaderingen.
Prezi
Via Prezi bieden we online interactieve presentaties van onze doelstellingen en onze kenmerkende
eigenschappen, waaronder een inleidende bedrijfspresentatie:
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Referenties / Links
Projecten
 MOOC: Introduction to Dutch
 Futurelearn
 Make it in the Netherlands
 Rapportage Make it in the Netherlands
 Portals Academische Communicatievaardigheden & Academic Communication Skills
 Academische Communicatievaardigheden (Nederlands)
 Academic Communication Skills (Engels)
 MAGICC
 International University (IntlUni)
 TANG-toetsen
 SpeakApps
 European Profiling Grid (EPG)
 Internationaliseringprojecten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
o International classroom Rijksuniversiteit Groningen
o Taal & Cultuurbeleid (TCB) van de Rijksuniversiteit Groningen
o Yantai
Lesmateriaal > Coutinho
Onze boeken zijn te bestellen via Uitgeverij Coutinho (ook als E-book): http://www.coutinho.nl/winkel
 De spijker op de kop
 In de startblokken
 Nederlands in gang
 Nederlands in actie
 Nederlands op niveau
 Academic Writing in English
Keurmerken
 Keurmerk voor inburgeringscursussen Nederlands Blik op Werk: www.blikopwerk.nl
Blik op Werk staat borg voor de basiskwaliteit en de betrouwbaarheid van ruim 500 dienstverleners,
die zich inspannen bij het vinden en behouden van (gezond) werk. Blik op Werk stelt als
kwaliteitsinstituut de norm vast voor twaalf verschillende diensten, die bijdragen aan een gezond
werkzaam leven. Een van deze diensten is Inburgering. Het Talencentrum heeft het Blik op Werk
Keurmerk voor inburgering sinds 2014.
 Klanttevredenheidskeurmerk Cedeo: www.cedeo.nl
Cedeo voert klanttevredenheidsonderzoek uit onder inkopers van opleidingen en andere HRdiensten voor het bedrijfsleven, de overheid en de non-profitsector. Het certificeert op basis van de
resultaten en verzorgt de voorlichting over en promotie van het Cedeo-keurmerk en de waarde
daarvan voor gecertificeerde organisaties. Het keurmerk is 2 jaar geldig en gaat dan op voor
verlenging. Cedeo heeft het keurmerk voor het Talencentrum in 2013 en 2015 verlengd.
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Netwerken
 NUT: www.nut-talen.eu
De NUT is de vereniging van Nederlandstalige Universitaire Talencentra in Nederland en België. Deze
branchevereniging werd opgericht in 1993. De NUT heeft 23 leden, 5 Belgische en 18 Nederlandse,
waarvan 4 hogescholen. Daarnaast heeft de NUT 1 geassocieerd lid in Suriname. De NUT heeft een
platform- en forumfunctie voor:





o Uitwisselen van informatie;
o Delen van kennis en ervaringen;
o Bundeling van expertise;
o Netwerkvorming en internationale dimensie.
CercleS: www.cercles.org
CercleS, de federatie van talencentra in Europa. CercleS organiseert een tweejaarlijkse conferentie
voor talencentra in Europa die goed wordt bezocht. Publicaties gebaseerd op presentaties tijdens
deze conferenties zijn gepubliceerd in de serie Language Learning in Higher Education van Uitgeverij
De Gruyter (www.degruyter.com).
NVAO: www.nvao.net
De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

Social media
 Talencentrum Facebook
 Talencentrum LinkedIn
 Talencentrum Twitter
 Talencentrum Youtube

| /languagecentre.universityofgroningen
| /language-centre-university-of-groningen| @LanguageCntrRUG
| /user/LanguageCentreRUG
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Bijlage 1: Overzicht van diensten
Diensten
Presentatietrainingen
Schrijf- en publiceercursussen
Taalcursussen, trainingen, workshops
Taaltoetsing en taalassessments
Trainingen en tests interculturele vaardigheden
Tekstproductie en redactie
Vertaling, correctie en proeflezingen

Klanten
Bedrijven
Particulieren
Overheidsinstellingen
Universiteiten en hogescholen
Hulpmiddelen
Elektronische leeromgevingen
Cultural Detective©
Intercultural Development Inventory©
Intercultural Competence Learning Laboratory©
Interculturele Effectiviteit Training (IET)
Logopedische ondersteuning
MOOC Nederlands en Online Dutch
Skype, video conferencing, sociale media
Standaardtoetsen en eigen toetsen
Video- en voice recorders
Zelf ontwikkelde lesmethodes en leermiddelen
Zelfstudie: Rosetta Stone en Examentraining

Flexibel aanbod
Open aanbod (groepscursussen)
Cursus op maat (individueel of in een groep)
In company trainingen
Gratis en vrijblijvende intakes
Talen
Arabisch
Bahasa Indonesia
Chinees
Duits
Engels
Frans
Hebreeuws
Italiaans
Japans
Nederlands voor moedertaalsprekers (NT1)
Nederlands voor buitenlanders (NT2)Portugees
Russisch
Spaans

Medewerkers
Academisch niveau
Betrokken
Enthousiast
Ervaren
Gedreven
Gecertificeerd
Internationaal
Meedenkend
Native level speakers

Vertaling en correctie
Beëdigde vertalingen
Ondertiteling van audio- en videoproducties
Wetenschappelijk, zakelijk en publiek
Websites

Projecten
Webportals Academische vaardigheden
CoHelp
InternLUniv
MAGICC
Make it in the Netherlands
MOOC Introduction to Dutch
Ontwikkeling Toetsen NT2
RUG International Classroom
RUG Taal&Cultuurbeleid
RUG Yantai
Skype Groningen-Padua
SpeakApps
Tshwane: e-learning in Afrika

Werkterreinen
Economie en management
Interculturele vaardigheden
Human Resources / P&O
Juridisch
Medisch
Onderwijs
Secretarieel/administratief
Zakelijk
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Trainingen: Engels, Interculturele Communicatie, Moderne Vreemde Talen,
Nederlands
Open aanbod
Cursussen in het open aanbod zijn toegankelijk voor iedereen. Het rooster en programma staan van te
voren vast. Naast trainingen in Interculturele Communicatie en taalcursussen Engels en Nederlands voor
anderstaligen bieden we cursussen Arabisch, Bahasa Indonesia, Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Japans,
Portugees, Russisch, Spaans.
Kosteloos Nederlands leren voor internationale RUG-studenten Internationale bachelor- en
masterstudenten en wetenschappelijke personeelsleden van de RUG kunnen zich op kosten van de RUG
inschrijven voor speciale beginnerscursussen Nederlands. Het College van Bestuur van de RUG neemt de
kosten van cursussen Nederlands t/m CEFR-niveau B1 (gedeeltelijk) voor zijn rekening.
Maatwerk
Bij cursussen op maat, die op aanvraag worden samengesteld, bepalen we in overleg met de
opdrachtgever wat er in de cursus aan de orde komt, wanneer en waar de cursus plaatsvindt, wie er in
de cursus zitten en hoe intensief de cursus is. Cursussen op maat worden voor groepen en tweetallen
opgezet, maar worden ook individueel gegeven.
Met ons Personal Training Program (PTP) bieden we klanten de mogelijkheid om gedurende een jaar
een beroep op de docent te doen op het moment dat het nodig is. Een ‘strippenkaart’ van 10 of 15
contacturen geeft de mogelijkheid om een docent in te schakelen voor een uurtje les, voor feedback op
een geschreven tekst of voor het oefenen van een presentatie.
Intensieve vijfdaagse taaltrainingen zijn bedoeld voor mensen die in korte tijd een flinke sprong vooruit
willen maken door zich helemaal in een taal onder te dompelen. De trainingen worden gegeven in kleine
groepjes (maximaal 4 cursisten) en zijn voor zowel beginners als gevorderde taalleerders geschikt.
Cursussen kunnen op locatie aangeboden worden. Zo gaven we in opdracht de stichting voor
vluchtelingstudenten UAF een groepscursus Nederlands in Sneek, verzorgden we een test Engels in
Duitsland en geven we jaarlijks een cursus Engels (Presentation Skills) aan toekomstige RUG-studenten
in Osaka (Japan). Zakelijke cursussen op maat worden regelmatig in company gegeven.
Studentencolleges zijn taalcursussen als onderdeel van een RUG-studieprogramma. Wij geven onder
andere colleges Engels voor studenten bij Rechten, Economie en het Honours College en colleges
Nederlands voor studenten Technische Bedrijfskunde. Voor deze cursussen wordt de inhoud in overleg
met de opleiding vastgesteld.
Zelfstudie Mensen die onafhankelijk zonder begeleiding van een docent hun taalvaardigheid willen
verbeteren, kunnen gebruik maken van Rosetta Stone. Dit online zelfstudie programma biedt de
mogelijkheid om zelf te bepalen waar en wanneer u een taal leert. Onze accounts zijn beschikbaar in de
talen Chinees, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands voor anderstaligen en Spaans.
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Persoonlijk kennismaken / Intakegesprek, spreekuur, proeverij
Het persoonlijk contact met opdrachtgevers en cursisten is bepalend voor de effectiviteit van onze
dienstverlening. We bieden verschillende vormen van persoonlijke kennismaking en intakes:





Met opdrachtgevers die een cursus op maat zoeken, voeren we een intakegesprek waarin de
specifieke wensen van een klant worden besproken en onze mogelijkheden in kaart worden
gebracht. Op basis van het intakegesprek volgt een heldere offerte.
Bij inschrijvingen voor een standaardcursus kan voor niveau-advies gebruik worden gemaakt van
spreekuren met docenten.
Ongeveer een keer per jaar organiseren we een taalproeverij. Belangstellenden kunnen tijdens
een proeverij via korte kennismakingslessen een idee vormen van de mogelijkheden die het
Talencentrum te bieden heeft.

Specialismen
Het Talencentrum beschikt over een toenemend aantal specialisaties, zoals:

















voorbereiding op uitwisseling, studie, werk of onderzoek in het buitenland;
discovering the Dutch;
lesgeven in het Engels aan een internationale groep;
het schrijven van wetenschappelijke artikelen in het Engels;
presenteren in het Engels;
het vergroten van academische communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels);
het schrijven van beleidsteksten (Nederlands en Engels);
Engels voor secretaresses;
Engels voor Aziatische studenten;
toetsing Engelse taalvaardigheid en assessments van professionals;
zakelijk Duits;
medisch Nederlands;
cursussen Nederlands voor niet-Nederlandstalige tandartsen;
ondertiteling;
universitaire terminologie;
beëdigde, juridische en spoedvertalingen;

Schrijven en publiceren
Ons aanbod schrijfvaardigheidstrainingen Nederlands en Engels is in de afgelopen jaren uitgebreid. Voor
het ontwikkelen van fundamentele vaardigheden als het structureren van teksten en het onderscheiden
van hoofd- en bijzaken bieden we ondersteuning middels cursussen Academische schrijfvaardigheid,
workshops Stijl en Spelling, cursussen Schrijven voor het web en Schrijven van beleidsteksten.
Schrijvers die feedback willen op teksten die ze zelf schrijven, kunnen via een online schrijftraining de
kwaliteit van hun eigen werk verbeteren door middel van directe feedback van de docent. Voor
diegenen die het schrijven van teksten graag uitbesteden aan anderen, is er onze tekstschrijfservice.
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Specifieke contexten: medisch, juridisch, economisch
Het Talencentrum heeft in de afgelopen jaren diverse grote opdrachten uitgevoerd in de medische
sector. Zo hebben we het hele curriculum van de Internationale bachelor en master Geneeskunde
vertaald naar het Engels. Ook begeleiden we sinds 2007 in opdracht van het Pre-University College van
de RUG ieder jaar een groep Saoedi-Arabische aspirant studenten die zich voorbereiden op een studie
Geneeskunde of Tandheelkunde. Verder is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport een toets Medisch Nederlands ontwikkeld. Buitenlandse artsen moeten deze toets afleggen als
zij hun BIG-registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) in Nederland willen realiseren.

Interculturele Communicatie
Effectief communiceren in een internationale context is lang niet altijd eenvoudig. Het kan handig zijn
om erachter te komen waarom Duitsers, Chinezen of Bulgaren op een bepaalde manier reageren. Ook
kan het interessant zijn om erachter te komen waarom u zelf in bepaalde situaties op een bepaalde
manier reageert. In 2013 is het Talencentrum daarom gestart met aanbod dat gericht is op het
ontwikkelen van interculturele competenties voor mensen in het onderwijs en in het bedrijfsleven die in
een internationale, interculturele omgeving werken en studeren. Hieronder volgt een uitgebreid
overzicht van het soort cursussen (standaard en op maat) dat het Talencentrum kan bieden.
Standaardcursussen Interculturele Communicatie
Standaardcursussen voor studenten, docenten, personeel en voor andere professionals met open
inschrijving:
Crossing Borders - Voor wie binnenkort naar het buitenland gaat.
 Crossing Borders 1: Preparing to go abroad;
 Crossing Borders 2: Maximizing intercultural competence while abroad (online cursus);
 Crossing Borders 3: Re-entry;
 Special: Crossing Borders 1C: Preparing to go to Yantai, China.
Discovering the Dutch - Voor wie naar Nederland komt of al in Nederland is.
 Discovering the Dutch: Maximizing intercultural competence while in the Netherlands;
 Discovering the Dutch: Preparing to come to the Netherlands.
Intercultural Competence Learning Lab (ICLL) - Voor University Support Staff.
Solliciteren in het buitenland - Voor mensen die hun cv en motivatiebrief willen aanpassen aan een
andere taal en cultuur, of die zich voorbereiden op een sollicitatiegesprek (voor een stage of baan)
 Cv-workshops;
 Job Interview Workshops.
Carrière in een koffer - Strategieën voor een mobiele loopbaan
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Cursussen Interculturele Communicatie op aanvraag/op maat
Wij kunnen een nieuwe cursus ontwikkelen of een bestaande cursus aan de situatie aanpassen.
Cursussen kunnen een-op-een worden gegeven, in kleine groepen of voor grote organisaties als
presentaties, korte workshops, langere trainingen of uitgebreide competentie-ontwikkelingstrajecten.
Inleiding op interculturele communicatie - Voor wie de rol van cultuur in communicatie wil begrijpen.
Intercultural Competence Development Series
 Intercultural awareness - Voor wie voor het eerst te maken heeft met interculturele verschillen;
 Intercultural competence development - Voor wie ervaring heeft met interculturele situaties en zich
systematischer wil richten op het ontwikkelen van interculturele competentie;
 Intercultural Competence Learning Lab (ICLL) - Voor gevorderde beoefenaars.
Effective Multicultural Teams: A Retreat - Voor wie werkt of gaat werken in een multicultureel team.
Interculturele Effectiviteit Training (IET)
Een online-instrument dat is ontwikkeld door twee hoogleraren van de RUG. De training biedt een korte
inleiding op intercultureel bewustzijn.
Specifieke cultuurworkshops - Voor wie meer informatie wil over een specifiek land.
Global Nomads - Voor mondiale nomaden en (volwassen) derde-cultuurkinderen.
Incorporating culture into the language classroom - Voor taaldocenten.
Strategische internationalisering - Voor degenen die internationalisering in hun bedrijf beheren.
Intercultural Competence Testing
Intercultural Competence Testing kan worden gebruikt om het huidige niveau van interculturele
competenties beter te begrijpen en een idee te krijgen van de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.
Intercultural Development Inventory
De Intercultural Development Inventory (IDI) is gebaseerd op het ontwikkelingsmodel van interculturele
gevoeligheid en meet hoe iemand culturele verschillen ervaart. Het is een instrument waarmee kan
worden achterhaald welk wereldbeeld iemand heeft. De vragenlijst bevat schalen voor ontkenning,
verdediging, revisie, minimalisering, acceptatie en aanpassing, die samen een ontwikkelingscontinuüm
vormen van een monoculturele naar een multiculturele denkrichting. Er wordt gebruikgemaakt van een
ontwikkelingsscore om de ‘positie’ van de persoon in dit ontwikkelingscontinuüm te bepalen.
Multicultural Personality Questionnaire
De Multicultural Personality Questionnaire (MPQ) is een instrument op basis van
karaktereigenschappen dat culturele empathie, ruimdenkendheid, sociaal initiatief, emotionele
stabiliteit en flexibiliteit meet.
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Taaltesten en assessments
Naast de Language Centre English Test (LCET), die meet op welk niveau van het Europees
Referentiekader de Engelse taalvaardigheid van een kandidaat zich bevindt, nemen we op aanvraag ook
niveautoetsen Duits, Frans, Italiaans, Japans, Portugees, Spaans en Russisch af. Daarnaast geven we
advies over andere taaltests, bijvoorbeeld aan studenten die in het buitenland gaan studeren. We
helpen hen bij het kiezen van de juiste toets en bij het voorbereiden op examens zoals het staatsexamen
Nederlands als tweede taal (NT2-II). Onze docenten geven ook de examentraining Engels voor
middelbare scholieren die de RUG elk jaar aanbiedt.
We verzorgen taalassessments Nederlands voor buitenlandse studenten en voor buitenlandse
docenten die in het Nederlands (moeten gaan) lesgeven. Soortgelijk verzorgen we taalassessments
Engels voor docenten van wie het Engels niet de moedertaal is en die in het Engels (moeten gaan)
lesgeven. Ook bedrijven die de taalvaardigheid van medewerkers willen toetsen in de betreffende
professionele context maken gebruik van onze taalassessments, bijvoorbeeld als waardevolle aanvulling
op een sollicitatieprocedure. Tenslotte bieden we workshops en trainingen aan docenten uit het hoger
en middelbaar onderwijs om vertrouwd te raken met het Europees Referentiekader voor taalniveaus.

Universitaire Vertaal- en Correctiedienst (UVC)
De UVC is in de periode 2013-2015 langzaam maar zeker gegroeid. Zo is in september 2014 een tweede
native speaker Engels toegevoegd aan het interne vertaalteam en de secretariële ondersteuning is
uitgebreid. De belangrijkste klant van de UVC blijft de RUG, maar meer en meer instanties in en rond
Groningen weten ons te vinden, waaronder DUO, de Hanzehogeschool en verschillende gemeentes
(Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Drenthe). Wij hebben bijvoorbeeld ook een catalogus vertaald naar
het Nederlands voor het Drents Museum (tentoonstelling ‘De Kim Utopie. Schilderkunst uit NoordKorea’).
Styleguide en terminologiedatabases / Online
De vertaal- en correctiedienst heeft voor de RUG een universitaire terminologiedatabase opgezet. Deze
database garandeert dat bij elke vertaling de terminologie van de RUG consistent wordt gebruikt. De
database bevat specifieke RUG-terminologie, onderwijsterminologie en HR-terminologie. De vertaal-en
correctiedienst werkte ook aan een RUG-stijlgids, sinds 2013 in intern gebruik. De UVC organiseert als
actief lid van de NUT ieder jaar een terminologiedag voor Nederlandstalig universitaire vertaaldiensten.
De UVC is lid van de Translation Focus Group (TFG) van CercleS, en heeft samen met collega’s uit
Barcelona en Trieste een Erasmus+ aanvraag voorbereid voor het project CoHELP (zie hiervoor) om
terminologie en stijl binnen Hoger Onderwijsinstituties beter te beheren.
Ondertiteling / Films en documentaires
Steeds vaker worden filmpjes gebruikt als ondersteuning van een bedrijfspresentatie of ter illustratie
van een project. De RUG brengt, in het kader van de reeks Unifocus, iedere week een aantal korte
videoclips uit met informatie over onderzoek en onderwijs. Deze clips worden door de UVC vertaald en
ondertiteld. Daarnaast vertaalt de UVC regelmatig op aanvraag langere audiovisuele producties.
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Bijlage 2: De cijfers
Taalcursussen open aanbod

Aantal cursisten open aanbod: secties Nederlands, Moderne Vreemde Talen (MVT), Engels
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Aantal inschrijvingen voor cursussen Nederlands voor internationale RUG-studenten en -personeel
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Cursussen op maat
Aantal deelnemers cursussen op maat:
Engels, Nederlands, Moderne Vreemde Talen (MVT), Interculturele Communicatie (IC)
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Toetsing en assessments
Herkomst deelnemers Language Centre English Test (LCET)
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Universitaire Vertaal- en Correctieservice (UVC)

Aantal vertaalopdrachten per RUG-dienst / RUG-faculteit
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MOOC Introduction to Dutch 2015 en cursussen Online Dutch
Aantal inschrijvingen per run (totaal: 70313)
Geslacht van deelnemers (op basis van survey)
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Land van verblijf

Poland

45
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12
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3
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2015

Ireland

39
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11

Jamaica

3

Netherlands
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India

39
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11

Malta

3

United Kingdom

1060

South Africa

35
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11
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3
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30
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11
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3
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200
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28

Hong Kong

10
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3
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26

Malaysia

10

Morocco

3

Canada
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China

25

Slovakia

10

Sri Lanka

3

Germany

160

Chile

25

Estonia

9

Sudan

3

Italy

114

New Zealand

24

Israel

8

Gambia

2

Russian federation

95
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22
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8

Guernsey

2
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78

Philippines

21
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7
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2

France
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21
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6
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74

Norway
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1
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4
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1
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4

Panama

1
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Zelfstudie-accounts Rosetta Stone
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Bijlage 3: Bedrijfsprofiel van het Talencentrum
Ideologie / Waar we in geloven
Wij geloven dat taal meer is dan taal alleen – taal is een culturele ‘transmitter’. Taal en communicatie
zijn onmisbaar voor hechte relaties tussen mensen: voor wederzijds begrip, voor sociale interactie en
voor vruchtbaar zakelijk contact. Kennis van en passie voor taal en cultuur zitten de medewerkers van
het Talencentrum in het bloed. Wij geloven dat die kennis en passie kunnen bijdragen aan het creëren
van sterkere banden tussen mensen en organisaties in een interculturele omgeving.

Visie / Wat we zien in de wereld om ons heen
Internationalisering van de samenleving
We zien dat grotere groepen uit de samenleving in hun werk en in hun dagelijks leven in contact komen
met mensen uit andere landen en culturen, die een andere taal spreken. Dit is geen probleem, maar
juist een verrijking: meertalig en intercultureel contact biedt waardevolle nieuwe mogelijkheden.
Daarbij zijn een juiste interpretatie, welwillendheid en wederzijds begrip van groot belang.
We zien ook dat internationalisering en interculturalisering processen zijn die bij mensen en in
organisaties dezelfde ontwikkelingsfasen doorlopen. Kennis van een andere taal en cultuur ontwikkelt
zich van, aanvankelijk, een middel tot zelfredzaamheid in een nieuwe sociale omgeving tot, uiteindelijk,
een instrument voor zelfexpressie, dat de mogelijkheid biedt om voor anderen het verschil te maken.
Tijdens deze ontwikkelingsfasen manifesteren zich verschillende behoeften aan taalvaardigheid en
culturele kennis.
Wat we willen zien is dat cross-culturele en cross-linguïstische contacten tussen mensen tot een
maximaal en vruchtbaar resultaat leiden. Als je elkaars taal spreekt of schrijft en elkaars culturele
verschillen en overeenkomsten (h)erkent, kun je van betekenis zijn voor elkaar. Een volwaardig partner
zijn in het sociale verkeer is de basis voor vriendschappelijke verhoudingen en productieve
samenwerking in de wereld. Het Talencentrum biedt op elk niveau en voor elke gebruikscontext
mogelijkheden voor de verbetering van taalvaardigheid en het vergroten van interculturele sensitiviteit.

Internationalisering in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven
We zien dat internationalisering van de samenleving en van het hoger onderwijs diep ingrijpt in het
dagelijks leven van burgers, studenten en medewerkers. Iets vergelijkbaars zien we bij ondernemingen
en maatschappelijke instellingen. Professionals zijn in toenemende mate actief op internationale fora en
in internationale bedrijfscontacten. Met hun presentaties, publicaties en onderhandelingen maken ze
contact met mensen die uiteenlopende culturele achtergronden hebben. Naast goede taalvaardigheid in
een gemeenschappelijke (tweede of derde) taal zoals Engels of Spaans, vraagt dat ook culturele
sensitiviteit: begrip voor verschillen in taal en gedrag in onderlinge relaties.
Wat we graag willen zien is dat mensen en organisaties een internationale setting niet als een
belemmering zien voor hun functioneren, maar dat zij deze ervaren als een verrijking.
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Naast een goede taalvaardigheid is herkennen en erkennen van het effect van cultuurverschillen op
communicatie een essentiële competentie in een internationale omgeving. Het Talencentrum
ontwikkelt taalvaardigheid en interculturele gevoeligheid bij mensen.

Ontwikkelingen in het vakgebied
We zien op didactisch gebied steeds nieuwe inzichten ontstaan over het effectief verwerven van taal en
van interculturele competenties. In het hoger onderwijs zien we een toenemende belangstelling bij
studenten, promovendi en docenten om academische communicatieve vaardigheden op peil te brengen
en te houden.
We merken in de professionele werkomgeving dat opdrachtgevers zich vaak onvoldoende bewust zijn
van de culturele omgeving waarin een vertaalde boodschap terecht komt. Voor hen is adequate
interculturele kennis van betekenis voor een effectief gebruik van vertaalde teksten in een sociale en
professionele context.
We zien verder de opkomst van nieuwe internettechnologieën en media zoals Youtube, Twitter, Skype
en Facebook, die een grote invloed hebben op het bereik, de kwaliteit en het tempo van
communicatieprocessen tussen mensen. Door internet hebben we gebruikers van andere talen en
andere culturen binnen handbereik. Contact kent geen grenzen meer. Wie communiceert via internet
krijgt direct respons en resultaat.
Wat we willen is recente wetenschappelijke inzichten over taalverwerving en taaldidactiek productief
maken voor klanten binnen en buiten de universiteit. We maken daarbij optimaal gebruik van de
mogelijkheden die nieuwe communicatiemiddelen ons bieden.
Ook willen we klanten bewust maken van de sociale en culturele context waarin geschreven en
gesproken teksten functioneren en van de invloed die taalgebruik heeft op begrip.
We willen onze klanten helpen om de kwaliteit van hun taalgebruik op peil te houden door kritisch
gebruik van media en online diensten.

Missie / Wat we voor anderen betekenen
Het Talencentrum wil dat mensen volwaardige partners zijn in internationale samenwerking en
communicatie. Taalvaardigheid en interculturele sensitiviteit zijn daar volgens ons fundamentele
voorwaarden voor. We drukken dit uit in onze merkbelofte:

Express Yourself - Understand the World
Het Talencentrum maakt het mogelijk om:
... vanuit genuanceerd begrip van de (interculturele) context waarin je verkeert
... je zodanig uit te drukken,
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... dat je zo goed mogelijk tot je recht komt
... op het niveau dat je zelf voor ogen hebt.
We zetten onze expertise in voor onze klanten, zodat ze in elke fase van internationaal en intercultureel
contact op het door hen gewenste taalniveau hun werk kunnen doen.

Unieke kracht / Waar wij goed in zijn
Sterke punten van het Talencentrum zijn de internationale achtergrond van medewerkers,
vernieuwingsgezindheid gebaseerd op academische kennis, interculturele sensitiviteit en persoonlijk
maatwerk.
De belangrijkste kracht van het Talencentrum is een internationaal team van vernieuwingsgerichte en
academisch gevormde medewerkers. We staan niet stil, we vernieuwen regelmatig onze taal- en
cultuurtrainingen en we luisteren naar de wensen van onze klanten. Ons team weet uit eigen ervaring
wat het is om je in een andere culturele wereld te leren bewegen en presenteren. Innovatieve
taaldidactiek, gebruik van nieuwe media en inzet van ervaren docenten en excellente (native level
speaking) taalgebruikers spelen een belangrijke rol bij het op peil houden van de kwaliteit van
taalonderwijs en vertaaldiensten.
Het Talencentrum biedt scholing en ondersteuning in elke fase van internationalisering waarin
organisaties zich bevinden. In de cursussen Nederlands voor buitenlanders en in de cursussen in andere
talen zijn taalverwerving, taalgebruik en het vergroten van interculturele sensitiviteit zo goed mogelijk
geïntegreerd. Onze dienstverlening op maat spitst zich op elk gewenst taalniveau toe op de
beroepssituatie en het vakgebied van de opdrachtgever. Door onze band met de Rijksuniversiteit
Groningen en met wetenschappelijke partners elders in Nederland en in Europa zijn we betrokken bij
innovatief taaldidactisch onderzoek en staan we vooraan als er zich nieuwe technische mogelijkheden
aandienen.

Merkwaarden / Waaraan wij te herkennen zijn
Een aantal eigenschappen kenmerken de manier van werken van het Talencentrum.
Bevlogen Onze passie is werken met taal. We kennen onze eigen taal en cultuur en we staan open voor
de achtergrond van mensen met wie wij werken. Eigen ervaringen met het leren van een taal en met
inzichten in intercultureel sociaal verkeer inspireren ons werk. We zien dat betere internationale
contacten sociale cohesie versterken in een maatschappij die op weg is naar een social sustainable
society.
Doelgericht Goede taalbeheersing en sensitiviteit voor culturele verscheidenheid maakt mensen sterker.
We stellen mensen in staat om optimaal te functioneren in de internationale en interculturele omgeving
waarin ze leven en werken; van eenvoudige zelfredzaamheid op straat of in een winkel tot professionele
presentatie en individuele zelfexpressie in bedrijfsonderhandelingen of op een congres. Luisterend naar
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de vraag bepalen we, in samenspraak met de opdrachtgever, het doel en de inhoud van de diensten en
producten die we leveren.
Vernieuwend We passen actief nieuwe kennis toe op ons vakgebied en we verwerken recente inzichten
in onze diensten en producten. We vinden onszelf regelmatig opnieuw uit ten behoeve van de mensen
voor wie wij werken. Medewerkers met een innovatieve inslag voelen zich bij ons thuis.

Kwaliteitswaarden / Wat maakt dat ons werk goed is
Alles wat we doen, heeft een solide basis. Dat betekent voor ons:
Kwaliteit bewaken Een waarborg voor de kwaliteit van onze cursussen is onze visie op taalonderwijs,
gebaseerd op vijf pijlers van effectief taalonderwijs. De kwaliteit van vertalingen garanderen we door
dubbele controle van elke vertaalde tekst.
Betrouwbaar zijn Behalve aan evaluatie achteraf besteden wij veel aandacht aan een diagnostische
intake vooraf en aan tussentijdse feedback. Persoonlijk contact is onze waarborg voor kwaliteit,
resultaat en tevredenheid.
Maatwerk uitvoeren Wij ontwikkelen producten en diensten die aansluiten bij de specifieke behoefte
van de klant en bij de context waarin taal wordt gebruikt. Onze professionals zijn gespecialiseerd in
diverse vakgebieden, waardoor ze in staat zijn om hun taaltraining of vertaling aan te passen aan de
wensen van de klant.
Gericht zijn op samenwerking Producten en diensten ontwikkelen we het liefst in nauwe samenwerking
met onze opdrachtgevers. Waar nodig schakelen we aanvullende expertise in uit onze nationale en
internationale (universitaire) netwerken.
Resultaatgericht werken Tijdens de uitvoering houden we scherp het beoogde taalniveau en de
beoogde competenties in beeld, die op basis van intake en feedback met de klant zijn bepaald.
Professioneel teamwerk De opdrachtgever kan voor een one-stop-shopping service terecht bij het
Talencentrum. Voor (bijna) elke taal en op elk niveau; voor taaltrainingen en trainingen in interculturele
sensitiviteit; voor tests en assessments; voor teksten, vertalingen, correcties en ondertiteling op ieder
vakgebied. Als team van taal- en cultuurexperts werken we onderling nauw samen.
Transparante presentatie Onze prijsopbouw en onze wijze van uitvoeren zijn helder en inzichtelijk voor
onze opdrachtgevers.
Waar voor je geld leveren We leveren gegarandeerd hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

43

Jaarverslag 2013-2015 | Bijlage 3: Bedrijfsprofiel van het Talencentrum

Tekstservices / Visie
Context gerelateerd schrijven Het schrijven van een tekst is een kunst op zich. Een tekst voor een
website heeft een andere vorm dan een tekst voor een brochure, een jaarverslag of een
wetenschappelijk artikel. De ervaren tekstschrijvers van het Talencentrum verstaan de kunst van het
schrijven. Een brochure of folder laten ontwikkelen, een website een grondige opfrisbeurt geven, een
mailing of periodiek uitbrengen, interviews laten uitwerken voor een relatiemagazine; het is hen
toevertrouwd. Bij aanvang van iedere opdracht nemen we de tijd om uw wensen te bespreken, zodat
duidelijk is in welke context een tekst gebruikt wordt.
Contact en overleg De vertalers van het Talencentrum nemen de tijd om tijdens de uitvoering van een
vertaal- of correctie-opdracht te overleggen. Een aantal van onze vertalers is bovendien gespecialiseerd
in een bepaald vakgebied, waardoor ze goed thuis zijn in de specifieke terminologie die daar bij hoort.
We beschikken over een groot netwerk van vertalers: merendeels moedertaalsprekers van de taal
waarnaar ze vertalen en goed in hun vak. Onze interne vertalers overleggen onderling over lastige
kwesties en wegen mogelijkheden af. Een vertaling wordt voor oplevering altijd nog een keer
gecontroleerd. Van of de vertaler ofwel de proeflezer is de doeltaal ook de moedertaal.
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Bijlage 4: Vijf pijlers van effectief taalonderwijs
1. Aansluiten bij Europa / Het Europees Referentiekader (ERK/ CEFR)
We maken gebruik van het ERK (of CEFR in het Engels), het referentiekader van taalniveaus dat de Raad
van Europa heeft ontwikkeld. Dit raamwerk zorgt er voor dat er in Europees verband (maar ook steeds
meer daarbuiten) duidelijkheid bestaat over de interpretatie van taalniveaus. Het raamwerk geeft
cursisten bovendien de mogelijkheid om, aan de hand van vragen over taalgebruik in bepaalde situaties,
zelf vast te stellen wat ze al kunnen en wat ze graag willen leren. Het raamwerk maakt het onze
docenten mogelijk om heldere, eenduidige standaarden te hanteren in toetsen en cursussen. We
scholen docenten regelmatig bij, zodat ze de standaarden allemaal op dezelfde manier hanteren en
dezelfde beoordelingscriteria gebruiken. De standaardtoetsen die we aanbieden en de taaltoetsen die
we op maat ontwikkelen, zijn altijd gerelateerd aan dit raamwerk.

2. Aansluiten bij ervaringen / Reflectie
We stimuleren cursisten om zelf te bedenken wat voor hen de meest effectieve manier van leren is. We
vragen hen om regelmatig terug te kijken op hun leerproces en bij zichzelf te rade te gaan hoe ze het
meest effectief kunnen leren en waar ze het meest gemotiveerd door raken. Reflectie op het eigen leren
leidt tot bewustwording van het eigen leerproces. Deze manier van werken vergroot de kans dat de
taalverwerving ook door gaat als de cursus is afgerond.

3. Aansluiten bij het individu / Autonomie
Het taalleerproces is een proces van veel zelf doen. We begeleiden cursisten bij het ontwikkelen van een
zelfstandige manier van werken. Dat is belangrijk, want bij het leren van een taal speelt de docent niet
de grootste rol. Zelf de taal gebruiken, leren van je fouten en leren van anderen is minstens zo belangrijk
bij taalverwerving. We vinden het belangrijk dat onze cursisten zo veel mogelijk handvatten aangereikt
krijgen om zelf actief met de taal aan het werk te zijn, juist buiten de cursus.

4. Aansluiten bij de mogelijkheden / Een rijke leeromgeving
Wij bieden cursisten een rijke leeromgeving. De docent wijst de weg en brengt structuur aan in het
leerproces. De cursist oefent, leert en reflecteert. Daarbij gebruiken we niet alleen lesmateriaal in
boeken, maar bieden we onze cursisten ook een schat aan online oefeningen, teksten, filmpjes, tips &
trucs, waarmee ze datgene kunnen verbeteren dat voor hen belangrijk is. Web 2.0 technologie en
diensten zoals Skype, Facebook, Twitter, video conferencing, diverse apps, YouTube en MOOCs zijn een
grote rijkdom voor ons taalonderwijs.

5. Aansluiten bij de situatie / Context gerelateerd
Onze cursisten hebben een vraag met een bepaald doel en in een bepaalde context. Dat kan zijn ‘een
Engelstalige studie Geneeskunde kunnen volgen’, ‘een Duitstalig fusiegesprek met een Duitse collega in
de autobranche voeren’, ‘een Chinese handelsdelegatie in Nederland begroeten’ of ‘een brochure laten
vertalen’. Voor aanvang van de opdracht bespreken we de doelen en de context. We stemmen daar
vervolgens ons aanbod zo goed mogelijk op af. Ook toetsen kunnen, in de vorm van een taalassessment,
gerelateerd worden aan de context waarin taal gebruikt moet worden.
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Bijlage 5: Congresbezoek, lezingen, presentaties, workshops
Berna de Boer – Hoofd sectie Nederlands, docent Nederlands

18 januari 2013: expertmeeting Academische Vaardigheden - Groningen;

14+15 maart 2013: NUT-jaarvergadering - Enschede;

14 november 2013: workshop ‘Europees Referentiekader’ voor Humanitas - Groningen;

20+21 maart 2014: NUT-jaarvergadering - Nijmegen;

23+24 mei 2014: presentatie ‘Didactische uitgangspunten van Nederlands op niveau’, BVNT2studiedagen - Hoeven;

4-6 september 2014: presentatie ‘Quality en commitment of freelance teachers’, CercleS
Conference - Fribourg, Zwitserland;

2 oktober 2014: Noorderlinkdagen - Groningen;

30 januari 2015: BVNT2-studiedagen - Amsterdam;

12+13 maart 2015: NUT-jaarvergadering - Leuven;

29 mei 2015: presentatie ‘Nederlands op niveau, een methode Nederlands voor hoog opgeleiden’,
Studiedag uitgeverij Coutinho - Utrecht;

6 juli 2015: workshop ‘Spreekvaardiger voor Duitse docenten Nederlands’ - Aurich, Duitsland;

26 november 2015: Tour de Mazu: Assessment, the silent killer of learning - Groningen.
Michaela Carriere – Projectleider Interculturele Communicatie, trainer Intercultural Competence

5 juni 2015: presentatie ‘Intercultural Competence at the Language Centre’, IWCN Professional
Development Fair - Groningen;

12 juni 2015: presentatie ‘Measuring Intercultural Competence’, SIETAR - Utrecht;

18 juni 2015: International Classroom - Groningen;

23 juni 2015: presentatie ‘Cultural Differences in your organisation, how to handle them’, IWCN Groningen;

Juli 2015: Fellowship bij Summer Institute on Intercultural Competence, workshops ‘Upsetting the
Balance, Liberating our course design’ + ‘Cross-Cultural Training in International Corporations’ +
‘Advanced Workshop: Coaching Global Managers’ - Portland OR, Verenigde Staten;

21+22 september 2015: International Classroom - Groningen;

26 september 2015: workshop ‘They have a word for it – where language and culture meet’,
Europese dag van de talen - Groningen;

7 oktober 2015: gastdocent ‘Intercultural Competence’ voor het vak Social Psychology of
Communication bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen - Groningen;

11 november 2015: presentatie ‘Intercultural Competence for Study Abroad’, Informatiebijeenkomst
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen - Groningen;

12 november 2015: Study Abroad Fair Faculteit Economie & Bedrijfskunde (FEB) - Groningen;

19 november 2015: presentatie ‘Intercultural Competence at the Language Centre’ voor
Portefeuillehouders middelen van de RUG - Groningen;

26 november 2015: workshop ‘The Portable Profession’, Partner Support - Groningen;

17 december 2015: presentatie ‘Discover the Dutch’ voor COA - Groningen.
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Ruben Comadina Granson – Hoofd sectie Moderne Vreemde Talen, docent Engels, docent Spaans

1+2 maart 2013: presentatie (met Margaret McKinney) ‘Scaffolding Language Provision within a
Digital Surround: From Vision to Provision’, 4th Bremer Symposium: Language Learning Processes:
Observing–Initiating–Managing–Monitoring - Bremen, Duitsland;

18-22 maart en 22-25 oktober 2013: organisatie (in samenwerking met Margaret McKinney) van
serie workshops om leer- en doceervaardigheden te verbeteren op de Universidade Católica de
Moçambique als onderdeel van het NICHE-project - Beira, Mozambique;

25-28 maart 2013: 2-daagse workshop ‘Self-assessment of English for Academic Purposes’ als
onderdeel van het IMPACT-project van de EU om de kwaliteit van onderwijs van vreemde talen te
verbeteren - Brno, Tsjechië;

21-26 juli 2013: presentatie ‘Las nuevas tecnologías en la enseñanza de E/LE’, XLVIII Congreso
Internacional de la AEPE "EL ESPAÑOL EN LA ERA DIGITAL - Jaca, Spanje;

28 september 2013: workshop ‘Legal English’, EULETA Conference (European Union Legal English
Teacher's Association) - Groningen;

6-8 november 2013, IntlUni all-partner meeting - Colchester, Verenigd Koninkrijk;

21 maart 2014: themavergadering ‘Vreemde talen’, NUT-jaarvergadering - Nijmegen;

23-26 juni 2014: workshopserie ‘Communication Skills in English for Academic Purposes and Selfassessment of English for Academic Purposes’, IMPACT-project - Brno, Tsjechië;

21-25 juli 2014: presentatie ‘BSO a la imaginación’, XLIX Congreso Internacional de la AEPE ‘La
enseñanza de español en el contexto de las artes y la cultura’ - Ávila, Spanje;

4-6 september 2014: presentatie ‘MFL in the Netherlands: Weathering the Anglo-Dutch Storm’,
CercleS Conference - Fribourg, Zwitserland;

4-7 november 2014: IntlUni all-partner meeting - Braga, Portugal;

14-16 januari 2015: presentatie ‘Blortfolios: Constructivism put to good use or a waste of time?’,
International Conference 2015: Language Centres in Higher Education - Brno, Tsjechië;

5 juni 2015: conferentie Thinking, Doing, Learning. Usage-based Perspectives on Second Language
Learning - Groningen;

10+11 september 2015: Keynote speaker op conferentie Opportunities and Challenges in Language
Teaching and Learning - Mladá Boleslav, Tsjechië;

23-25 september 2015: IntlUni Final Conference Towards mastering the challenges of the
international classroom - Brussel, België.
Anje Dijk – Directeur Talencentrum

18 januari 2013: expertmeeting Academische Vaardigheden - Groningen;

25-27 januari 2013: presentatie over taalbeleid van de RUG en de rol van het Talencentrum,
Wulkowconferentie voor directeuren van talencentra in Europa - Wulkow, Duitsland.

15 maart 2013: NUT-jaarvergadering - Enschede;

10 december 2013: seminar Veranderprocessen - Utrecht;

11 december 2013: congres Ubbo Emius Colleghie - Groningen;

19 december 2013: seminar International classroom - Groningen;

11 maart 2014: NUFFIC-congress - Utrecht;
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21 maart 2014: NUT-jaarvergadering - Nijmegen;
21+22 augustus 2014: conferentie Eurocall - Groningen;
4-6 september 2014: presentatie ‘International Classroom, a Language Centre perspective’, CercleS
- Fribourg, Zwitserland;
2 oktober 2014: Noorderlinkdagen - Groningen;
23 oktober 2014: congres 25 jaar Dutch studies;
21 november 2014: seminar International Classroom - Groningen;
24 november 2014: opening International Welcome Centre North (IWCN) - Groningen;
26 november 2014: congres Ubbo Emius Colleghie - Groningen;
27 november 2014: directeurenmiddag NUT;
4-5 december 2014: meeting ELC - Brussel, België;
8 januari 2015: Presentatie ‘Game: Make it in the Netherlands’ voor NUFFIC;
15-17 januari 2015: conferentie International Conference 2015: Language Centres in Higher
Education - Brno, Tsjechië;
22 januari, 29 januari en 5 februari 2015: training financieel management;
Maart tot oktober 2015: leergang ‘Corporate anthropology’ bij de Academie voor
Organisatiecultuur (Danielle Braun en Jitske Kramer);
13-14 april 2015: NUT-jaarvergadering - Leuven;
11-12 juni 2015: presentatie ‘Translating Language Policy into practice’, CEFR - Dublin, Ierland;
10-11 september 2015: CercleS meeting voor voorzitters van nationale verenigingen van
talencentra in Europa en deelname aan focusgroup ‘autonomy’ - Nancy, Frankrijk;
21-22 september 2015: deelname workshops International Classroom: Darla Deardorff en Betty
Leask;
19 november 2015: deelname NUT-themamiddag Reputatiemanagement.

Jeroen van Engen – docent Nederlands

1+2 maart 2013: presentatie ‘The effectiveness of frequency lists for vocabulary acquisition in
formal and informal learning settings’, Fremdsprachliche Lernprozesse - Beobachten-InitiierenSteuern-Begleiten - Bremen, Duitsland;
 9 oktober 2013: presentatie ‘SpeakApps: Web 2.0-tools voor de mondelinge vaardigheden’,
Educational Support and Innovation RUG - Groningen;

12+13 oktober 2013: deelname aan workshop ‘Schreiben und Sprechen – wie testen, wie
bewerten?’, TestDaF-Institut / g.a.s.t. Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und
Testentwicklung - Bochum, Duitsland;

15 november 2013: presentatie ‘SpeakApps: Web 2.0-tools voor de mondelinge vaardigheden’,
Studiemiddag van de werkgroep ICT en Nt2 (BVNt2) - Amsterdam;

24 januari 2014: presentatie ‘SpeakApps 2 (2013-2014) LangBlog, Tandem en Videochat. Web 2.0
tools voor mondelinge productie en interactie online’, NUT Docentendag - Hogeschool Zeeland
Vlissingen;

30 januari 2014: presentatie ‘Magicc. Meertalige en multiculturele academische communicatieve
competenties’, NACV - Technische Universiteit Delft;
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27 februari - 2 maart 2014: presentatie ‘SpeakApps: practicing oral skills online – An introduction to
Langblog, Tandem and Videochat tasks’ + presentatie ‘Supporting students practicing their oral
skills online through the SpeakApps Open Educational Resources’, 28ste AKS-Arbeitstagung 2014 Braunschweig, Duitsland;
24 maart - 11 april 2014: deelname ‘SpeakApps Free Online Training Course’;
17-30 juni 2014: workshop ‘Online SpeakApps Training Course for German language teachers’, voor
de Ruhr University Bochum, de RWTH Aachen en de University of Marburg - Bochum, Duitsland;
Juli 2014: geven van zomercursus ‘Nederlandse taal en cultuur’, Comenius Universiteit - Bratislava,
2014;
21-23 augustus 2014: presentatie ‘Differentiated forms of feedback for writing and speaking skills in
an output-oriented approach.’ + presentatie ‘Authentic oral language production and interaction in
CALL: A conceptual framework for the use of learning analytics within the SpeakApps project’ +
workshop ‘SpeakApps – Practicing Oral Skills Online’, Eurocall 2014 - Groningen;
4 september 2014: workshop ‘MAGICC: Transparency Tools’, CercleS - Fribourg, Zwitserland;
22 januari 2015: workshop ‘MAGICC: Modularising Multilingual and Multicultural Academic
Communication Competences’ - Radboud Universiteit Nijmegen;
30 januari 2015: workshop ‘MAGICC: Modularising Multilingual and Multicultural Academic
Communication Competence’, NACV – Wageningen;
13 maart 2015: workshop ‘MAGICC: Modularising Multilingual and Multicultural Academic
Communication Competences’, NUT jaarvergadering - Leuven, België;
20+21 maart 2015, ‘MAGICC: Implementation of multilingual and multicultural academic
communication competences at the University of Groningen’, Inhalt & Vielfalt: Neue
Herausforderungen für das Sprachenlernen und -lehren an Hochschulen - Bremen, Duitsland;
26-28 augustus 2015: presentatie ‘Language learning through a MOOC. Course design and
reflection on the first online foreign language course on FutureLearn’, Eurocall - Padua, Italië;
9 oktober 2015: presentatie ‘50.000 cursisten in een cursus. Introduction to Dutch’, Studiemiddag
van de werkgroep ICT en Nt2 (BVNt2) - Amsterdam;
November 2015: ‘IET-training voor trainers’ - Groningen.

Julia Harvey – Vertaler/corrector

2013, 2014, 2015: presentatie ‘Erasmus+’ aan de NUT;

4-6 september 2014: CercleS - Fribourg, Zwitserland;

Terminologiedagen 2014 en 2015;

Januari 2014: lezing over de UVC, aan CORUG;

Mei 2014: lezing over ‘Tuning’ - Bratislava, Slowakije;

November 2015: lezing over de UVC, aan OWI.
Birgit Lijmbach – Docent Nederlands

1+2 maart 2013: ‘The effectiveness of frequency lists for vocabulary acquisition in formal and
informal learning settings’, Fremdsprachliche Lernprozesse - Beobachten-Initiieren-SteuernBegleiten - Bremen, Duitsland.
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Mei 2013: presentatie ‘Voortgangstoetsen van het project TANG (uitgeverij Boom)’, conferentie
Language testing in Europe: Time for a new framework? - Antwerpen, België;
November 2013: workshopserie ‘Didactiek. De begrippen autonomie en reflectie in de praktijk van
het taalonderwijs’, International Business School Hanze Hogeschool - Groningen;
25 november 2013: workshop ‘Van lezen naar spreken’ voor Duitse docenten Nederlands,
Studientag Niederländisch - Lingen, Duitsland;
September 2015: presentatie ‘Online Dutch: ervaringen als docent’, Studiemiddag BVNT2;
Februari 2015: workshop ‘Doe meer met je boek!’, studiedag VHS - Aken, Duitsland;
Oktober 2014: gastdocentschap aan de Karoly Gaspar universiteit – Boedapest, Hongarije;
November 2015: workshop ‘Ondersteuning bij het boek Nederlands in gang’, voor
taalassistenten/vrijwilligers van Humanitas - Groningen.

Janene van Loon – Docent Engels

7-9 november 2014: presentatie ‘Blending Legal English into the Academic English Curriculum’,
EULETA Conference (European Union Legal English Teacher's Association) - Groningen.
Margaret McKinney – Docent Engels

1+2 maart 2013: presentatie (met Ruben Comadina Granson) ‘Scaffolding Language Provision
within a Digital Surround: From Vision to Provision’, 4th Bremer Symposium: Language Learning
Processes: Observing–Initiating–Managing–Monitoring - Bremen, Germany;

18-22 maart 2013: organisatie (in samenwerking met Ruben Comadina Granson) van serie
workshops om leer- en doceervaardigheden te verbeteren op de Universidade Católica de
Moçambique als onderdeel van het NICHE project - Beira, Mozambique.
Estelle Meima – Docent Engels, coördinator Language Centre Testing Unit

2013-2015: workshops en expert meetings over MAGICC, waaronder:

30 januari 2014: ‘MAGICC: Meertalige en multiculturele academische communicatieve
competenties’, NACV - Technische Universiteit Delft;

22 januari 2015: workshop ‘MAGICC: Modularising Multilingual and Multicultural Academic
Communication Competences’ - Radboud Universiteit Nijmegen.

30 januari 2015: ‘MAGICC: Modularising Multilingual and Multicultural Academic
Communication Competence’, NACV – Wageningen;

13 maart 2015: workshop ‘MAGICC: Modularising Multilingual and Multicultural Academic
Communication Competences’, NUT jaarvergadering - Leuven, België.

20+21 maart 2015, ‘MAGICC. Implementation of multilingual and multicultural academic
communication competences at the University of Groningen’, Inhalt & Vielfalt: Neue
Herausforderungen für das Sprachenlernen und -lehren an Hochschulen - Bremen, Duitsland;

2013-2015: Onderwijsontwikkelingsproject VLIROUS (http://www.vliruos.be/);

2013-2015: CEFR-standaardiseringworkshops - Universiteit Leiden en Hanze Hogeschool Groningen;

2014: organisatie EUROCALL-conferentie - Groningen.

21 maart 2014: NUT-jaarvergadering - Nijmegen;

13-14 april 2015: NUT-jaarvergadering - Leuven;
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Ronald Ohlsen – docent Nederlands

18 januari 2013: expertmeeting Academische Vaardigheden - Groningen;

21 mei 2014: presentatie ‘Nederlandse literatuur in de NT2-les’, BVNT2-studiedagen - Hoeven;

12 augustus 2014: workshop ‘Social Dutch’, Introductieweek studenten Groningen KEI Martiniplaza, Groningen;

21 augustus 2014: presentatie ‘Differentiated forms of feedback for writing and speaking skills in an
output-oriented approach’, Eurocall 2014 - Groningen;

30 januari 2015: presentatie ‘CASCO: portal Academische Communicatievaardigheden’ Wageningen;

29 mei 2015: presentatie ‘Nederlands op niveau, een methode Nederlands voor hoog opgeleiden’,
Studiedag uitgeverij Coutinho - Utrecht;

5 juni 2015: workshop ‘Introductie Social Dutch’, IWCN Professional Development Fair - Groningen;

3 december 2015: workshop ‘Social Dutch’ voor Vluchtelingen COA.
Wim Tommassen – Docent Engels

Januari 2013: organisatie expertmeeting Academische Vaardigheden van het Netwerk Academische
Communicatieve Vaardigheden (NACV) - Groningen;

September 2014: presentatietrainingen voor Nederlandse deelnemers aan de finale van de
nationale voorronde van de Falling Walls competition 2014 in Berlijn;

Juni 2015: presentatieworkshop, Jaarcongres van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie;

2014-2015: Driemaal co-trainer RUG-workshops voor wetenschappers die een Veni- of Vidiaanvraag willen indienen.
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Bijlage 6: Artikelen van medewekers
Anje Dijk – directeur Talencentrum


Dijk, A. & Haines, K. (te verschijnen in 2015) Translating Language Policy into practice. Embedding a
language and culture policy at a Dutch University. In Language Learning in Higher Education.

Jeroen van Engen – docent Nederlands
 van Engen, J., & Lijmbach, B. (2015). The effectiveness of frequency lists for vocabulary acquisition
in formal and informal learning settings. In H. Krings, & B. Kühn (Eds.), Fremdsprachliche
Lernprozesse: Erträge des 4. Bremer Symposiums zum autonomen Fremdsprachenlernen. (Vol. 48,
pp. 1-11). Bochum.


Nic Giolla Mhichíl, M., van Engen, J., Ó Ciardúbháin, C., Gearóid, Ó. C., & Christine, A.
(2014). Authentic oral language production and interaction in CALL: An evolving conceptual
framework for the use of learning analytics within the SpeakApps project. In S. Jager, L. Bradley, E.
Meima, & S. Thouësny (Eds.), CALL Design: Principles and Practice : Proceedings of the 2014
EUROCALL Conference, Groningen, The Netherlands. (pp. 248-254). Dublin: Researchpublishing.net.



Van Engen, J., Online leren spreken met SpeakApps. In Levende Talen Magazine (Jaargang 102,
2014-7, p.46-48). http://www.lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/912/884

Piet van der Laan – docent Engels
 Asscher, J. J., Dekovic, M., Manders, W., van der Laan, P., Prins, P., & Dutch MST Cost-effectiveness
Study Group, N. V. (2013). A randomized clinical trial of the short-term effectiveness of
Multisystemic Therapy in The Netherlands: post-treatment changes and moderator effects. In
Journal of Experimental Criminology, 9, 169-187.
Birgit Lijmbach – docent Nederlands
 van Engen, J., & Lijmbach, B. (2015). The effectiveness of frequency lists for vocabulary acquisition
in formal and informal learning settings. In H. Krings, & B. Kühn (Eds.), Fremdsprachliche
Lernprozesse: Erträge des 4. Bremer Symposiums zum autonomen Fremdsprachenlernen. (Vol. 48,
pp. 1-11). Bochum.
Estelle Meima – docent Engels, coördinator Language Centre English Test
 Jager, S., Bradley, L., Meima, E., & Thouësny, S. (Eds.) (2014). CALL Design: Principles and Practice:
Proceedings of the 2014 EUROCALL Conference, Groningen, The Netherlands. Dublin: Researchpublishing.net.10.14705/rpnet.2014.9781908416209


Jager, S., Bradley, L., Meima, E. J., & Thouësny, S. (2014). 2014 EUROCALL Proceedings: Conference
committees. In S. Jager, L. Bradley, E. Meima, & S. Thouësny (Eds.), CALL Design: Principles and
Practice: Proceedings of the 2014 EUROCALL Conference, Groningen, The Netherlands. (pp. xii-xiii).
Dublin: Research-publishing.net.10.14705/rpnet.2014.000258
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Jager, S., Meima, E., & Verspoor, M. (2014). 2014 EUROCALL Proceedings: Foreword. In S. Jager, L.
Bradley, E. J. Meima, & S. Thouësny (Eds.), CALL Design: Principles and Practice: Proceedings of the
2014 EUROCALL Conference, Groningen, The Netherlands. (pp. x-xi). Dublin: Researchpublishing.net. 10.14705/rpnet.2014.000257



Haines, K., Meima, E., & Faber, M. (2013). Formative Assessment and the Support of Lecturers in
the International University. In International Experiences in Language Testing and Assessment. (pp.
177-190). Frankfurt: P.I.E. - Peter Lang.

Ronald Ohlsen – docent Nederlands
 Ohlsen, R.W.H. (september 2014), Nederlandse literatuur in de Nt2-les. Een introductiecursus voor
hoogopgeleide Nt2-leerders. In Tijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs 190.
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