PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University
Nijmegen

The following full text is a publisher's version.

For additional information about this publication click this link.
http://hdl.handle.net/2066/43233

Please be advised that this information was generated on 2019-03-20 and may be subject to
change.

Studies
in

ta a lb e h e e rs in g

Hans

orcum

Berna
Peter

Hoeken
Hendriks
Jan

Schellens

Studies in taalbeheersing 2

Redactie
Hans Hoeken
Berna Hendriks
Peter Jan Schellens

c < i»

2006 VanGorcum

Voorwoord

Elke drie jaar ontmoeten Nederlandse en Vlaamse onderzoekers op het terrein van de
taalbeheersing elkaar op de conferentie van de Vereniging Interuniversitair Overleg
Taalbeheersing (VIOT). In december 2005 gebeurde dat voor de 10e keer en wel in
Nijmegen. Praktisch alle taalbeheersers in Nederland en Vlaanderen gaven acte de
présence en rapporteerden over het onderzoek waar ze zich mee hebben bezig gehou
den. Hun presentaties werden omlijst door de openingslezing van prof. dr. Peter
Hagoort (Spinozaprijs 2005) en de slotlezing van KNAW-president prof. dr. Frits van
Oostrom (Spinozaprijs 1995).
Bezoekers van de conferentie kunnen u verzekeren dat deze conferentie zeer leerzaam
was: het niveau van de gepresenteerde onderzoeken was hoog. Voor degenen die de
conferentie niet hebben kunnen bij wonen, bestaat er gelukkig de mogelijkheid om zich
een oordeel te vormen over de kwaliteit van het onderzoek. Want net zoals de drie
jaarlijkse conferentie een traditie is geworden, geldt dat ook voor het verschijnen van
een bundel van papers over een selectie van de gepresenteerde onderzoeken. Daarnaast
zullen er twee themanummers van het Tijdschrift voor Taalbeheersing verschijnen: een
over ‘Tekst en beeld’ (onder redactie van Henk Pander Maat) en een over ‘Methoden
in instrumenten voor schrijf- en leesonderzoek’ (onder redactie van Luuk Van Waes,
Mariëlle Leijten en Thea van der Geest).
Net als voor voorgaande bundels geldt ook voor deze dat de onderzochte thema’s zeer
gevarieerd zijn. De thema’s variëren van onderzoek op het terrein van tekstontwerp,
argumentatie, conversatie, tekstbegrip, mondelinge presentaties, tekststructuur en be
heersing van de vreemde talen. Net zo gevarieerd als de thema’s zijn de gehanteerde
onderzoeksmethoden, uiteenlopend van kwalitatieve analyses van conversaties, kwan
titatieve analyses van tekststructuren, survey-onderzoek tot experimenten. Ten slotte is
er ook een grote verscheidenheid in de theoretische kaders van waaruit het onderzoeks
thema wordt belicht. Dat varieert van de filosofie, het recht, de taalkunde,
tekstwetenschap tot cognitieve en sociale psychologie. Deze waaier van thema’s, me
thoden en theorieën vormt het bewijs dat onderzoekers op het terrein van de
taalbeheersing zich bewust zijn van de veelzijdigheid en de complexiteit van hun on
derzoeksobject: taalgedrag in context.
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Als redactie zijn we dank verschuldigd aan een groot aantal externe beoordelaars die
hun expertise en energie hebben ingezet bij de beoordeling van de conceptversies van
de bijdragen in deze bundel. Elke bijdrage is door twee reviewers van deskundig
commentaar voorzien dat vervolgens door de auteurs is verwerkt in de definitieve ver
sies. Ook de auteurs zijn we dankbaar voor hun inzet om concept- en definitieve
versies zo veel mogelijk binnen de strakke deadlines voor de bundel gereed te maken.
Ten slotte mogen we zeker de mensen die betrokken waren bij de organisatie van de
VIOT-conferentie niet vergeten want zonder hun inzet zou de conferentie niet het suc
ces zijn geworden die het nu is gebleken. En zonder die conferentie, zouden wij u nu
niet veel leesplezier kunnen wensen met de hier voor u liggende bundel.

Nijmegen, september 2006
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Studies in taalbeheersing 2
Studies in taalbeheersing 2 biedt een overzicht van recente ontwikkelingen in
taalbeheersingsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. De bundel presenteert een
selectie van bijdragen aan VIOT 2005, het tiende taalbeheersingscongres van de
Vereniging voor Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT). Dit congres vond
plaats van 7 tot 9 december 2005 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
De thema's van de artikelen in de bundel variëren van onderzoek op het terrein
van tekstontwerp, argumentatie, conversatie, tekstbegrip, mondelinge presenta
ties, tekststructuur en beheersing van de vreemde talen. Net zo gevarieerd als de
thema's zijn de gehanteerde onderzoeksmethoden, uiteenlopend van kwalitatieve
analyses van conversaties, kwantitatieve analyses van tekststructuren, surveyonderzoek tot experimenten.
Studies in taalbeheersing 2 is bedoeld voor taalbeheersers en tekstwetenschap
pers, maar ook voor docenten en studenten toegepaste taalkunde, voorlichting
en zakelijke communicatie. Veel artikelen bieden tevens relevante informatie voor
tekstschrijvers en communicatie-professionals in overheid en bedrijf.
Hans Hoeken, Berna Hendriks en Peter Jan Schellens zijn verbonden aan de
Radboud Universiteit Nijmegen.
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