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Taalmaat:  
student helpt 
student
Dat studenten niet Hoe gaat het? 
maar Alles goe? vragen, leer je niet 
in een taalcursus. Via Taalmaat 
krijgen anderstalige studenten uit 
het Taaljaar Nederlands een buddy 
toegewezen met wie ze op een on-
gedwongen manier hun taalkennis 
kunnen verbeteren.

T aalmaat is er voor de andersta-
lige studenten die het ‘Taaljaar 
Nederlands voor anderstaligen in 
een academische context’ volgen 

met de bedoeling om in het Nederlands te 
gaan studeren. “Allemaal mensen die hun 
toekomst in België zien, onder wie ook vluch-
telingen”, vertelt Christine Engelen, directeur 
van Linguapolis. “Ze leren zoveel mogelijk 
Nederlands in één jaar tijd. Maar ook voor 
wie het Taaljaar succesvol afrondt, is de stap 
naar een gewone opleiding nog altijd groot. 
Daarom bieden we het buddyprogramma 
Taalmaat aan: zo komen de studenten in 
contact met andere taalregisters en kunnen 
ze hun Nederlands oefenen. Maar het is meer 
dan dat: via hun buddy maken ze ook kennis 
met het studentenleven en wat studeren in 
Vlaanderen inhoudt. Het uiteindelijke doel is 
dat ze in een reguliere opleiding starten: zo 
komt er meer diversiteit aan de universiteit.” 
Concreet krijgt elke student een taalmaat 
toegewezen. Die taalmaten zijn UAntwerpen-
studenten die zich vrijwillig inzetten. 
Linguapolis organiseert een aantal activiteiten 
voor de hele groep, zoals een speeddate om 
elkaar te leren kennen of een quiz. Daarnaast 

SAMEN Khoulod Eid (links) is een van de 37 taaljaarstudenten dit jaar. Zij krijgen allemaal een taalmaat  
 toegewezen, waarvan Marie Geudens (rechts) er een is.

spreken de taalmaten en de studenten af in 
kleine groepjes. Christine: “Die taalteams 
stellen wij samen op basis van onder meer 
studiekeuze.” 

Met taalmaat naar de les
Dit jaar zijn er 37 taaljaarstudenten uit zo’n 25 
verschillende landen. Een van hen is Khoulod 
Eid , een jonge moeder uit Syrië die drie jaar 
in België woont. In haar thuisland studeerde 
ze statistiek en wiskunde aan de universiteit, 
vandaag is ze beursstudente. “Ik dacht nooit 
dat ik hier naar de universiteit zou kunnen 
gaan. Maar een Belgische vriendin overtuigde 
mij om het Taaljaar te volgen. In november 
ben ik met mijn taalmaat al eens een les 
gaan volgen aan de universiteit. Ik hoop in 
oktober te beginnen met Farmacie of Politieke 
Wetenschappen.”
Naast haar zit Marie Geudens, masterstuden-
te Taal- en Letterkunde en taalmaat. “Samen 
met een andere taalmaat begeleid ik een 
Mexicaanse en een Syrische studente. Ik sta 
ervan versteld hoeveel Nederlands de stu-
denten in een half jaar al hebben geleerd. Ze 

zijn dan ook erg gemotiveerd. Een studente 
vertelde me dat ze elke dag om vijf uur opstaat 
om te studeren.” 

In het Nederlands graag
Khoulod vindt het Nederlands een mooie, 
maar ook moeilijke taal. “Bij de werkwoorden 
heb je al die voorvoegsels: opnemen, inne-
men, afnemen ... Het is fijn om via Taalmaat 
iemand te hebben die je fouten verbetert. 
Tijdens de activiteiten spreken we heel con-
sequent Nederlands.” 

“Mooi om zien is ook dat er uit Taalmaat 
blijvende vriendschappen groeien”, voegt 
Christine eraan toe. “En nog leuker: voor 
het eerst boden zich dit jaar taalmaten aan 
die zelf het Taaljaar hadden gevolgd en nu 
aan UAntwerpen studeren. Een bewijs dat 
het allemaal loont.” 
Vorig jaar viel Taalmaat twee keer in de prij-
zen. In het voorjaar ontving het de Gastvrije 
Award van Vluchtelingenwerk Vlaanderen in 
de categorie Onderwijs. In november kreeg het 
de tweede prijs van de Diversity and Equality 
Award van het Aurora Universities Network.


