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Achtergrond  

Tegelijk met de toenemende emigratie, globalisering en dus het ‘kleiner worden van de 

wereld’, neemt de behoefte om elkaars taal te kunnen spreken ook toe. Basisscholen en 

middelbare scholen worden tweetalig of drietalig en ook universiteiten gaan steeds meer 

internationale samenwerkingen aan. Communicatie is een belangrijk aspect van de 

hedendaagse samenleving en contacten met andere talen zijn dan ook bereikbaar zonder veel 

moeite hoeven te doen.  

Hoewel het niet moeilijk is om in aanraking te komen met vreemde talen, hebben sommige 

mensen wel moeite met contact leggen of gesprekken voeren. Een taal goed kunnen leren 

vergt veel tijd en mensen die de vreemde taal nog niet helemaal beheersen kunnen een angst 

ontwikkelen om een vreemde taal te spreken. Dit geldt ook voor mensen die een vreemde taal 

al wel goed beheersen. Deze angst kan ontstaan in de klas, tijdens het leren van een taal, maar 

angst kan ook buiten het klaslokaal ontstaan in alledaagse situtaties. Niet iedereen heeft hier 

last van; taalangst wordt dan ook beïnvloed door een wijd spectrum aan individuele 

verschillen die bestaan  tussen individuen die een taal leren, zoals het niveau van motivatie 

om een taal te beheersen en de houding tegenover een vreemde taal.  

Taalangst kan het proces van taalleren ernstig beïnvloeden en belemmert vooral het leerproces 

van een taal. Door angst verstijven mensen en dan is het lastig om informatie goed op te 

kunnen nemen. Angst zorgt ook voor onzekerheid; taalleerders schatten zichzelf lager in wat 

betreft hun vaardigheden. Een lage mate van taalangst is cruciaal om een taal goed te kunnen 

ontwikkelen, ook op het gebied van spreken en communiceren.   

Doelgroep

Dit knowledge mobilisation plan focust zich op buitenlandse (Syrische) studenten die het 

Nederlands willen leren en het gevoel hebben dat ze angstig zijn wanneer ze de Nederlandse 

taal moeten gebruiken en spreken. Voor deze studenten is het belangrijk dat ze inzicht 

krijgen in hun leerproces en hoe ze taalangst zoveel mogelijk kunnen reduceren om 

optimaal een taal te kunnen leren en spreken. Het is van belang deze informatie te kunnen 

verspreiden zodat ook studenten met een andere achtergrond die een vreemde taal leren grip 



 

kunnen krijgen op hun taalangst en het gevoel kunnen krijgen dat ze er niet alleen voor staan. 

Hierin is ook een belangrijke rol weggelegd voor docenten: wat kunnen docenten doen om 

taalangst in de klas te verminderen?  

Doel  

Het doel van dit project is om kennis over te brengen rondom het thema taalangst, om tips 

mee te geven hoe studenten meer grip kunnen krijgen op taalangst en een taal optimaal 

kunnen leren. In dit plan focussen we op Syrische studenten van de universiteit die graag het 

Nederlands willen beheersen, maar het gevoel hebben dat ze angstig zijn om te communiceren 

in de taal. Ook is de informatie uit dit plan nuttig voor studenten met een andere achtergrond  

die een vreemde taal leren. Daarnaast is het belangrijk om  docenten bewust te maken van 

taalangst in de klas en wat zij kunnen doen om taalangst te verminderen en bespreekbaar te 

maken. Angst moet bespreekbaar worden om het taboe rondom angst weg te nemen. 

Kern 

Taalangst belemmert het proces van taalleren vaak op een negatieve manier, maar studenten 

én docenten kunnen grip krijgen op taalangst binnen het klaslokaal. Het is belangrijk grip te 

krijgen op taalangst om een taal goed te kunnen leren omdat angstige studenten minder snel 

en minder goed een taal leren in vergelijking met niet-angstige studenten. Daarnaast is over 

het algemeen het doel van studenten een taal zo goed mogelijk te kunnen beheersen en te 

spreken binnen een relatief korte tijd, maar wanneer er sprake is van taalangst wordt dit 

proces bemoeilijkt en vertraagd. Angst kan er ook voor zorgen dat de student na het 

leerproces de taal niet meer durft te gebruiken en dus de taal niet verder zal ontwikkelen.  

De belangrijkste boodschap voor studenten en docenten om grip te krijgen op taalangst is het 

creëren van een vriendschappelijke omgeving wanneer een vreemde taal wordt gesproken. 

Voor studenten geldt: probeer zoveel mogelijk met (bevriende) native speakers de taal te 

spreken waarbij je je comfortabel voelt. Voor docenten geldt: creëer een veilige en 

vriendschappelijke omgeving tijdens de lessen. Angstige leerlingen voelen zich veiliger in 

een vriendelijke en open omgeving wat ervoor kan zorgen dat taalangst vermindert en de taal 

goed ontwikkeld wordt.  

 

 



 

Onderzoek 

Uit literatuuronderzoek blijk dat veel studenten last hebben van taalangst en dat uit zich in 

allerlei verschillende manieren, maar binnen het klaslokaal wordt er weinig aandacht besteed 

aan dit onderwerp. Uit onderzoeken blijkt dat studenten vooral bang zijn dat ze de inhoud van 

de lessen niet kunnen volgen en de docent niet begrijpen. Ook zijn ze angstig voor autoritaire 

docenten en om in het middelpunt van belangstelling komen te staan. Het gevolg van 

taalangst is dat studenten minder goed scoren op toetsen, langer erover doen een taal te leren 

omdat ze informatie minder snel opnemen en eerder verzuimen naar de les te gaan. Daarnaast 

communiceren angstige studenten minder in de vreemde taal waardoor het langer duurt voor 

ze de taal onder de knie hebben met betrekking tot communicatie.  

De praktijk wijst uit dat docenten een strak schema moeten volgen in de les om binnen de 

lestijd alle informatie over te brengen met betrekking tot de lesstof. Hierdoor ontstaat er vaak 

een haastig gevoel en is er weinig ruimte voor persoonlijke aandacht. Studenten krijgen 

hierdoor niet veel ruimte om hun angst bespreekbaar te maken met de groep en docenten 

zullen meer bezig zijn met de lesstof dan met persoonlijke ontwikkeling van de studenten.  

Uit de context blijkt dat er weinig informatie over taalangst beschikbaar is op bijvoorbeeld 

websites die zich bezig houden met het onderwijs en taalleren. Er zijn een aantal fora 

beschikbaar die het onderwerp bespreekbaar maken, maar eigenlijk zou het ideaalbeeld 

moeten zijn dat taalangst ook volop bespreekbaar is op professionele websites die de focus 

hebben op het leren van een vreemde taal. Omdat er weinig informatie beschikbaar is over 

taaltangst, is het belangrijk informatie zoals de kernboodschap omtrent taalangst te 

verspreiden onder studenten, docenten en sociale media.  

Communicatiemiddelen 

Om studenten en docent bewust te laten maken van taalangst en hoe zij hierin zelf actie 

kunnen ondernemen, zijn er drie manieren ontwikkeld om de informatie uit de kernboodschap 

te verspreiden.  Alle drie staan hieronder beschreven.  
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Taalangstniveaus tussen individuen 

1. Presentatie over taalangst 

Een aantal studenten van het talencentrum hebben extra gehulp gekregen bij het leren van de 

Nederlandse taal. Vooral op het gebied van communiceren. De laatste bijeenkomst (een 

‘terugkomdag’) met deze studenten zal bestaan uit het overbrengen van informatie over 

taalangst in de vorm van een presentatie. Het eerste deel van de presentatie bestaat uit het 

uitleggen van het construct taalangst en na deze uitleg zal een grafiek (zie grafiek 1) worden 

getoond waarop te zien is hoe drie individuen kunnen verschillen in hun mate van taalangst, 

om duidelijk te maken dat iedereen er op een andere manier last van kan hebben en dat levels 

van taalangst per week kunnen fluctueren. Er is dus geen reden tot zorg wanneer een student 

zich een week angstig voelt. De week daarop kan een student zich opeens weer minder 

angstig voelen. Daarnaast hebben alle drie de taalleerders uit de grafiek een bepaalde mate 

van taalangst; ook de studenten waarvan de verwachting was dat ze geen taalangst zouden 

hebben. Dit is belangrijk om studenten te laten zien dat taalangst vaker voorkomt dan ze 

misschien denken. Met andere woorden: je staat er niet alleen voor en je bent niet de enige 

met taalangst.   

De presentatie zal eindigen met het overbrengen van de kernboodschap: probeer zoveel 

mogelijk met (bevriende) native speakers de taal te spreken waarbij je je comfortabel 

voelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 1: grafiek met taalangstniveaus van 3 studenten over een periode van 10 weken 



  
 

2. Tips en tops 

Tijdens de laatste bijeenkomst (terugkomdag) met de studenten van het talencentrum krijgen 

de studenten tips en tops mee over hoe ze hun taalleren kunnen verbeteren. Studenten die 

angstig zijn krijgen persoonlijke tips op papier mee hoe ze hun communicatie kunnen 

verbeteren, zoals langzamer spreken waardoor er ruimte ontstaat na te denken over de inhoud 

van het gesprek. Deze tips zullen persoonlijk aan de studenten meegegeven worden, zodat ze 

in anonimiteit hun eigen tips door kunnen lezen. In de tops worden de sterke punten van de 

studenten omschreven zodat zij het gevoel krijgen dat ze goed bezig zijn en zich daarin dus 

verder kunnen ontwikkelen. Tops kunnen ervoor zorgen dat taalangst vermindert, omdat ze 

positieve feedback meekrijgen en daardoor ook meer zelfvertrouwen kunnen krijgen.  

3. Artikel talencentrum 

Op de website van Talencentrum komt een artikel te staan voor studenten en docenten die 

meer willen weten over taalangst. Dit artikel zal bestaan uit een inleiding met een uitleg over 

taalangst. Er worden ook tips benoemd hoe taalangst verminderd kan worden, hoe studenten 

en docenten om kunnen gaan met taalangst zowel binnen als buiten het klaslokaal. Dit artikel 

zal uit ongeveer 100 tot 200 woorden bestaan. Er wordt dus niet een lang artikel geschreven, 

omdat er voorkomen moet worden dat studenten en docenten afhaken doordat het artikel te 

lang is om te lezen. Op een website willen mensen snel informatie kunnen lezen. Ook is een 

kort artikel beter om duidelijk en krachtig informatie over te kunnen brengen. Er is in één 

oogopslag te zien wat studenten en docenten kunnen doen aan taalangst met behulp van de 

opgestelde kernboodschap.  

Artikel 

Taalangst kan een grote negatieve invloed hebben op het leren van een vreemde taal. Heb jij 

het gevoel dat je angstig ben een vreemde taal te spreken binnen of buiten het klaslokaal en 

wil je weten hoe je hier grip op kunt krijgen? Wil je als docent taalangst in het klaslokaal 

verminderen? De kernboodschap hierin voor student én docent is dat het belangrijk is 

om een vriendelijke omgeving te creëren wanneer de vreemde taal gesproken moet 

worden  en waarin angstig zijn geen probleem is. Onderstaande tips kunnen helpen deze 

omgeving te creëren en zelf actie te ondernemen om taalangst te verminderen.  



  
 

Tips voor studenten:  

1. Praat met medestudenten die zich ook angstig voelen.  

2. Praat zoveel mogelijk met (bevriende) moedertaalsprekers van de taal die jij leert 

waarbij je je comfortabel voelt. Hierdoor leer je de taal snel en is het niet erg om een 

foutje te maken.  

3. Ontspanningsoefeningen helpen fysieke angstsymptomen te verminderen.  

Tips voor docenten:  

1. Praat met je studenten over taalangst, dit haalt de taboe op taalangst weg.  

2. Maak gebruik van groepswerk: studenten praten liever in kleine groepjes dan voor 

een grote groep waarin ze in het middelpunt van belangstelling staan.   

3. Zorg voor een prettige sfeer waarin samenwerking, humor, oogcontact en 

vriendelijke gebaren voorop staan.  

 

Planning  

Onderzoek Data 

Literatuur 14-03 2017 t/m 31-03 2017 

Context 31-03 2017 t/m 11-04-2017 

Praktijk 11-04 2016 t/m 25-04-2017 

Communicatie  

Presentatie 15-05-2017 

Tips en tops 15-05-2017 

Artikel talencentrum  Eind juni 2017 

 

 


