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Taalvaardigheden in sollicitatieoproepen

B e r t  v a n  O n n a  e n  C a r e l  Ja n s e n

Bert van Onna en Carel Jansen analyseerden in sep
tember 2002 circa ïo o o  personeelsadvertenties in 

drie Nederlandse kranten. De resultaten laten zien dat 
er veel minder naar talige vaardigheden wordtgevraagd 

dan eerder onderzoek doet vermoeden. Het belang dat 

Nederlandse organisaties hechten aan de talige vaardig
heden van hun medewerkers is niet erg groot. Boven
dien blijkt er tussen de talige eisen die er al dan niet in 
de advertenties worden gesteld en de kenmerken van de 
geadverteerde juncties geen enkel verband te bestaan.

Welk gew icht wordt er in Nederlandse orga
nisaties in het begin van de 21ste eeuw gehecht 
aan de talige vaardigheden van de medewer
kers? Hoe belangrijk vindt men het in de hui
dige beroepspraktijk in Nederland dat de

moderne vreemde talen en ook het Nederlands 
op een goed niveau worden beheerst? Die kwes
tie lijkt niet alleen relevant voor het oplei
dingsaanbod vanuit taleninstituten, maar ook 
voor beleidsdiscussies over het reguliere taal
onderwijs op secundair en tertiair niveau.

Een aanzet tot een antwoord vonden we in 
een onderzoek naar de opinies van medewer
kers van Nederlandse organisaties over talen
management (Van Onna en Jansen 2002). In dat 
onderzoek werd aan 84 respondenten, meest 
afkom stig uit het midden- en hogere kader, 
onder meer gevraagd o f  het in hun ogen vanzelf 
sprak dat er in sollicitatieoproepen van de eigen 
organisatie ‘eisen worden gesteld met betrek
king tot het voor de functie noodzakelijke talen- 
gebruik’. In Tabel 1 worden de uitkomsten bij 
deze vraag gepresenteerd, onderverdeeld naar 
de kernactiviteiten van de organisatie.

Helemaal Grotendeels Grotendeels Helemaal 
eens eens

productie (n = 25) 64,0 24,0 8,0 4,0
handel (n = 22) 68,2 27,3 4,5 0,0
dienstverlening (n = 33) 63,6 24,2 12,1 0,0
anders (n = 2) 50,0 50,0 0,0 0,0
totaal (n = 82; missing values = 2) 64,6 25,6 8,5 1,2

T abel 1 .  V anzelfsprekendheid  v a n  ta a lv a a rd ig h e id se ise n  in  sollicitatieop roep en, onderverdeeld n a a r  k ern activite it van  d e
o rg a n isa tie  (percentages)
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Tabel i laat zien dat het vrijwel over de hele 
linie als vanzelfsprekend werd beschouwd dat 
er in sollicitatieoproepen (ook wel: personeels
advertenties) eisen w orden gesteld met 
betrekking tot de taalvaardigheid van de 
medewerkers die men zoekt. Alles bijeen liet 
90,2% van de respondenten weten dat men 
het m et de voorgelegde stelling helemaal o f  
grotendeels eens was.

Maar betekent deze uitkom st dat er in de 
personeelsw erving ook w erkelijk  steevast 
taalvaardigheidseisen gesteld worden? Wie 
met enige regelm aat krantenpagina’s met 
personeelsadvertenties opslaat, en daarin 
meent te constateren dat taalvaardigheidsas- 
pecten niet altijd met zoveel woorden worden 
genoemd, zal zich afvragen in hoeverre de 
reacties op de vraag die we aan deze respon
denten voorlegden door sociale wenselijkheid 
werden bepaald. Het antwoord op die kwestie 
laat zich alleen geven na een analyse van een 
corpus van daadwerkelijk verschenen sollici
tatieoproepen.

Dat is waar het onderzoek dat we hieronder 
beschrijven, op was gericht. Bij onze analyse 
van sollicitatieoproepen hebben we als eerste 
de vraag gesteld o f  er al dan niet expliciet eisen 
op het gebied van taalvaardigheden werden 
gesteld. Daarnaast vroegen we ons a f  bij wat 
voor fiinctiecategorieën dat in meer en m in
dere mate gebeurde, om  wat voor taalvaardig
heden (in het Nederlands en in diverse andere 
talen) het in de diverse fiinctiecategorieën 
dan precies ging, en hoe specifieke taalvaar
digheidseisen zich verhielden tot meer alge
meen geform uleerde eisen op het gebied van 
communicatieve en contactuele vaardigheden.

ÏKv ••

Eerder w erk v a n  anderen

Publicaties waarin Nederlandse sollicitatie
oproepen centraal staan zijn schaars en voor 
een deel gedateerd. Een uitzondering is de 
dissertatie van Moelker (1992), die aan de hand

van 5346 personeelsadvertenties in de periode 
i 9 5 5 'i 99° naging welke veranderingen er in 
de gevraagde kwalificaties optraden. Op het 
punt van taalvaardigheidseisen, in het bijzon
der de beheersing van de vreemde talen, levert 
zijn analyse geen informatie op. Hij schaart de 
volgende deelvaardigheden alle onder dezelfde 
noemer: rapportagevaardigheid, spreekvaardig
heid, schrijfvaardigheid, maar ook rekenvaar
digheid (p. 36). En elders schrijft hij: ‘Er is 
verder niet gespecificeerd naar verschillende 
typen van ervaring o f  vaardigheden (...). Een 
vervolgonderzoek zou m et relatief w einig 
moeite dit soort nuances in de analyse kunnen 
betrekken.’ (p. 39-40). Wellicht is de studie 
waarover wij hieronder rapporteren het type 
onderzoek dat Moelker hier op het oog had. Zijn 
inschatting dat zulk onderzoek weinig moeite 
zou kosten, laten we graag voor zijn rekening.

In De Jong (1986), Stoker en Van Gils 
(1994) en Korzilius et al. (2002) zijn ook ana
lyses te vinden waar Nederlandse personeels
advertenties het object van onderzoek waren. 
Maar in deze studies ging het steeds om een 
andere thematiek dan de onze, respectievelijk 
de genrekenmerken van de personeelsadverten
tie als tekstsoort, de effecten van taalgebruiks- 
keuzes in dit soort advertenties op de kansen 
om vrouwen te werven, en het gebruik dat in 
Nederlandse personeelsadvertenties wordt 
gemaakt van woorden en frasen uit het Engels. 
In Timmerman (1987) en in Van Dalen (1999) 
komen verschillende soorten eisen uit perso
neelsadvertenties aan de orde, maar hier gaat 
het om een beschrijving van opzet en gebruik 
van personeelsadvertenties in de context van 
een leerboek.

Van recente datum is de slechts via een 
website beschikbaar gestelde publicatie van 
de Rotterdam se hoogleraar Bedrijfskunde 
Kaptein, in het bijzonder Bedrijfsethiek en 
Inte<jriteitsmancujement (Kaptein 2003). Daarin 
wordt verslag gedaan van de analyse van 1000 
personeelsadvertenties die in 2002 verschenen 
in Nederlandse kranten en vakbladen als de
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Volkskrant, NRC-Handelsblad, Spits, Intermediair en 
Starter (hoe de geanalyseerde advertenties ver
deeld waren over deze bronnen wordt niet 
vermeld). Uit een grafiek waarin de resultaten 
van de analyse van Kaptein zichtbaar worden 
gemaakt, blijkt dat in 44%  van de advertenties 
gevraagd wordt naar communicatieve vaardig
heden. Andere eisen, zoals kunnen werken in 
teamverband (26%), zelfstandigheid (24%), 
klantgerichtheid (9%), integriteit (2,5%) en 
betrouwbaarheid (2%) volgen op grote afstand. 
Op de vraag wanneer er in Kapteins analyse wel 
en niet sprake was van een eis met betrekking 
tot ‘com m unicatieve vaardigheden’ , wordt 
door Kaptein niet nader ingegaan. Onduidelijk

blijft zo o f  Kaptein in zijn analyse ook speci
fieke taalvaardigheidseisen onder ‘com m uni
catieve vaardigheden’ gerekend heeft, en wat 
hij heeft gedaan wanneer er in een advertentie 
bijvoorbeeld sprake w as van ‘contactuele 
vaardigheden’ . In het onderzoek dat wij ze lf 
deden, wilden we zulke onderscheidingen 
wel m aken. H ieronder beschrijven we de 
opzet en de resultaten.

Opzet

In de maand september van 2002 verzamel
den we alle personeelsadvertenties die op de

Vraag

1 Tot welke arbeidssector behoort de organisatie?
2 Om welke functie gaat het?
3 Wat is het niveau van deze functie?
4 Vereist deze functie verbale kwaliteiten?
5 Vereist deze functie persuasieve kwaliteiten?
6 Welk opleidingsniveau wordt gevraagd?

7 Wordt er expliciet gevraagd naar contactuele vaardigheden?

8 Wordt er expliciet gevraagd naar communicatieve vaardigheden?

9 Wordt er expliciet gevraagd naar taalvaardigheid in het Nederlands?

loWordt er expliciet gevraagd naar taalvaardigheid in het Duits? 

n  Wordt er expliciet gevraagd naar taalvaardigheid in het Engels?

12 Wordt er expliciet gevraagd naar taalvaardigheid in het Frans?

Scoringscategorieën

volgens CBS-bedrijfsindeling 
volgens CBS-beroepencodering 
volgens CBS-beroepencodering 
volgens CBS-beroepencodering 
volgens CBS-beroepencodering 
mavo/lbo 
havo/mbo/vwo 
hbo/universiteit

ja
nee

ja
nee
ja, in woord
ja, in geschrift
ja, in woord en geschrift
nee
ja, in woord
ja, in geschrift
ja, in woord en geschrift
nee
ja, in woord
ja, in geschrift
ja, in woord en geschrift
nee
ja, in woord

ja, in geschrift
ja, in woord en geschrift
nee

Tabel 2. Analysevragen
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I I '

w-

tweede en derde zaterdag van die maand ver
schenen in de gedrukte versies van twee lan
delijke dagbladen (De Telegraaf en de Volkskrant) 
en een groot regionaal dagblad (de Gelderlander). 
Het corpus bestaat uit in totaal 977 sollicitatie
oproepen; 60,6% is afkom stig uit de Volkskrant, 
12,2% uit De T eleg r a a f en 27,2% uit de Gelderlander. 
Buiten beschouwing bleven ingezonden mede
delingen, voorpagina-advertenties en de kleine 
rubrieksadvertenties (respectievelijk 1 in 3 mini’s, 
speurders en kleinq'es).

Bij de analyse zijn per advertentie de vra
gen beantwoord die vermeld staan in Tabel 2. 
De analyse van de advertenties gebeurde door 
de eerste auteur. Om een beeld te krijgen van de 
betrouwbaarheid van de resultaten werd een 
steekproef van 20 advertenties ook door een 
andere beoordelaar geanalyseerd. Haar opdracht 
was de vragen 6-12 uit Tabel 2 te beantwoorden. 
Voor de vragen 1-5 werd van codering door 
een tweede beoordelaar afgezien. De bij deze 
vragen beschikbare CBS-scoringsvoorschrif- 
ten zijn zo gedetailleerd dat een hoge beoor- 
delingsbetrouwbaarheid vanzelfsprekend kan 
worden geacht. De overeenstemming tussen 
de twee beoordelaars over de antwoorden op

de vragen 6-12 bleek hoog. Voor elk van deze 
vragen bleek bij vergelijking van de scores van 
de twee beoordelaars een overeenstemmmg- 
percentage van ten minste 85%.

Resultaten

Hieronder worden eerst voor een aantal vragen 
uit Tabel 2 de analyseuitkomsten gepresen
teerd. Vervolgens worden relaties in beeld 
gebracht tussen de antwoorden die de diverse 
vragen opleverden. De ruimte laat niet toe dat 
alle m ogelijke frequentieverdelingen hier 
worden gepresenteerd. Bovendien en belang
rijker: in dit artikel gaat het primair om  de 
talige vaardigheden waar in sollicitatieoproe
pen om gevraagd wordt. Daar wordt de aan
dacht hieronder dan ook vooral op gericht.

We beginnen met drie tabellen (3, 4 en 5) 
waarin algemene informatie te vinden is over 
de aard van de vacatures die worden gemeld. 
In Tabel 3 is te vinden hoe de advertenties ver
deeld waren over de diverse arbeidssectoren 
zoals die door het CBS (2001) worden onder
scheiden.

m
f c
m

Arbeidssector (volgens CBS-codering)

gas, water, elektriciteit
visserij
delfstoffen
landbouw e.d.
horeca
financiën
bouwnijverheid
vervoer, opslag, communicatie 
niet-zakelijke dienstverlening 
industrie
consumentengoederen
zakelijke dienstverlening
overheid
onderwijs
gezondheidszorg

ara y (

totaal

Tabel 3. Arbeidssector waartoe de adverterende organisatie behoort

Frequentie Percentage

0 0,0
0 0,0
0 0,0
2 0,2

3 0.3
5 0.5

16 1,6
29 2.9
3> 3-2
64 6,6

73 7.5
122 12,5
181 18,5

204 20,9

247 25.3

977 100

21

Sí;



L e v e n d e  T a l e n  T i j d s c h r i f t  Jaargang 4, nummer 4, 2003

Opvallend is hoeveel banen er worden aan
geboden in de sectoren overheid, onderwijs 
en gezondheidszorg, samen 64,7%. Uit Tabel
4 is a f  te lezen hoe het aanbod aan banen in de 
diverse sectoren verdeeld is over de drie kran
ten waarin de geanalyseerde advertenties ver
schenen.

Bij de totstandkom ing van deze en alle vol
gende tabellen is steeds getracht te voorko
men dat de verwachte frequentie voor een o f  
meer cellen lager zou dan 5; dit om een cor
recte interpretatie van de chi-kwadraatwaar- 
den m ogelijk te maken. Om dat te bereiken 
zijn steeds alleen die waarden van de twee 
relevante variabelen opgenom en die tot een 
verwachte celfrequentie van 5 o f  meer leid
den. In het geval van Tabel 4 zijn daarom de 
arbeidssectoren gas, water, elektriciteit, vis

serij, delfstoffen, landbouw  e.d ., horeca, 
financiën, bouwnijverheid, vervoer, opslag, 
communicatie en niet-zakelijke dienstverle
ning buiten beschouwing gelaten.

Tabel 4 spreekt duidelijke taal. Wie een baan 
zoekt bij de overheid, in het onderwijs o f  in de 
gezondheidszorg kan op zaterdag het best df 
Volkskrantopslaan; voor functies in de industrie 
(tenminste in de desbetreffende regio) is de 
Gelderlander het aangewezen medium. Wie in de 
sector consumentengoederen aan het werk wil 
is veel beter a f  in De Telegraaf o f  in de Gelderlander, 
en voor de zakelijke dienstverlening maakt 
het weinig uit in welke krant men zoekt.

Tabel 5 laat zien hoe de in de advertenties 
gevraagde beroepsniveaus volgens de CBS- 
classificatie verdeeld zijn over de drie onder
zochte kranten.

Arbeidssector De Telegraaf' de Volkskrant de Gelderlander Totaal

overheid 2,2 74.0 23,8 100,0
onderwijs 0,0 84,8 15.2 100,0
gezondheidszorg o,8 80,6 18,6 100,0
industrie 31.3 6.3 62,5 100,0
consumentengoederen 42.5 5.5 52.1 100,0
zakelijke dienstverlening 30.3 37.7 32,0 100,0

totaal (n = 891) 10.5 62,9 26,6 100,0
X2 (df = 10): 378.63; pc.ooi

Tabe! 4. Arbeidssectoren waartoe de adverterende organisatie behoort, verdeeld over kranten (percentages)

Beroepsniveau De Telegraaf de Volkskrant de Gelderlander Totaal

lager (n = 46) 21,7 10,9 67.4 100,0
middelbaar (n = 214) 18,2 28,0 53.7 100,0
hoger (n = 308) 8,1 73.1 18,8 100,0
wetenschappelijk (n = 402) 11,2 75.1 13.7 100,0

totaal (n = 970) 12,3 61,0 26,7 100,0
X2 (df = 6): 211.543; p<.ooi

Tabel 5 . B eroepsniveau  w a a r n a a r  w o rd t g e v ra a g d , verdeeld over kran ten  (percentages)
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O ok Tabel 5 spreekt voor zichzelf. Voor 
banen waar een relatief hoog denk- en werk
niveau verwacht wordt, is de Volkskrant het 
aangewezen medium. Voor andere banen kan 
een werkzoekende beter in De T e le g r a a f en in de 
Gelderlander terecht.

De tabellen 6 tot en met 8 brengen in beeld 
in welke mate er in de advertenties expliciet 
gevraagd wordt naar vaardigheden met een 
talig karakter. Daartoe rekenen we com m uni

catieve en contactuele vaardigheden (Tabel 6), 
taalvaardigheden in het Nederlands (Tabel 7) 
en taalvaardigheden in de andere talen die we 
in onze analyse hebben betrokken: Duits, 
Engels en Frans (Tabel 8).

M isschien wel het meest opvallende gege
ven uit de tabellen 6 tot en met 8 is dat er zo 
w einig gevraagd wordt naar de beheersing 
van een taal, en dan met name van een vreem
de taal. Noch in het Duits, noch in het Engels,

Gevraagde vaardigheden

alleen communicatief 
alleen contactueel
zowel contactueel als communicatief 
noch contactueel noch communicatief

totaal

Percentage

25.3
6,4

0.7
67,6

100,0

Tabel 6. Communicatieve en contactuele vaardigheden (percentages)

Gevraagde vaardigheden Percentage

Nederlands in woord 4,8 
Nederlands in geschrift 2,8 
Nederlands in woord en geschrift ri,3 
geen vraag naar Nederlands, noch in woord, noch in geschrift 81,1

totaal 100,0

Tabel 7. Taalvaardigheden Nederlands (percentages)

Gevraagde vaardigheden Duits Engels Frans

in woord 0.5 1.4 0,0
in geschrift 0,0 0,0 0,0
zowel in woord als in geschrift 3.3 8,0 0 ,7
noch in woord, noch in geschrift 96,2 90,6 99.3

totaal 100,0 100,0 100,0

Tabel 8. Taalvaardigheden Duits, Engels en Frans (percentages)
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noch in het Frans komt het percentage sollici
tatieoproepen waarin om beheersingvan (een 
aspect van) de desbetreffende taal wordt 
gevraagd boven de 10% uit. We komen daar 
later op terug.

Ook voor het Nederlands is het percentage 
advertenties waar daar expliciet om wordt 
gevraagd tamelijk laag: 18,9%. Maar dat wordt 
enigszins gecom penseerd door de relatief 
grote vraag naar communicatieve en contactu
ele vaardigheden (bij elkaar 32,4%), die zich 
immers grotendeels ook in het gebruik van 
het Nederlands zullen moeten uiten. Het per
centage advertenties waar expliciet wordt 
gevraagd om  een goede beheersing van het 
Nederlands o f  om contactuele o f  com m uni
catieve vaardigheden, is overigens niet de 
optelsom  van 18,9% en 32,4%. Er blijkt een 
overlap tussen deze categorieën advertenties 
te bestaan: het totaal is 39,3%.

Een tegenwerping tegen de betekenis van 
de gevonden resultaten zou kunnen zijn dat 
het logisch is dat er in advertenties voor 
bepaalde categorieën functies niet naar een 
aantal vaardigheden gevraagd wordt omdat 
de beoogde kandidaten daarover vanzelfspre
kend beschikken.

Om een beeld te krijgen van de gerecht
vaardigdheid van een dergelijke tegenwer
ping werd een telefonische enquête gehou
den onder 63 organisaties die advertenties 
hadden geplaatst voor functies (van voorzitter

van de Raad van Bestuur tot verkoopleider en 
directiesecretaresse) waarin gezien de aard 
van de werkzaamheden een goede beheersing 
van het Engels werd verwacht, terwijl die eis 
niet was opgenom en in de oproep. Antwoord 
op de vraag waarom deze eis ontbrak, werd 
gegeven door 50 functionarissen, die allen 
lieten weten verantwoordelijk te zijn voor de 
inhoud van de desbetreffende sollicitatieop- 
roep. Bijna driekwart (74%) van de geënquê
teerden zei het vanzelfsprekend te vinden dat 
sollicitanten voor deze functie wel Engels 
zouden beheersen, ‘want dat hebben ze toch 
als verplicht vak op school gehad’ . Deze reac
tie staat op gespannen voet met uitspraken 
van onderzoekers als Van Els (1990) en Oud- 
De Glas (1991), die stellen dat de beheersing 
van het Engels, Duits en Frans in de praktijk 
vaak niet voldoet. De rest van de ondervraag
den (26%) liet weten dat men was vergeten 
Engels als fimctie-eis in de oproep te vermel
den, dat men verm elding niet nodig vond, o f  
dan men ‘het niet meer zou weten’ waarom er 
geen vermelding had plaatsgevonden. Alles 
bijeen wekken deze reacties niet de indruk dat 
de beslissing om al dan niet naar een bepaal
de vorm van taalvaardigheid te vragen erg 
weloverwogen wordt genom en.

Het bovenstaande m oge duidelijk maken 
dat de frequentie waarmee in Nederlandse 
sollicitatieoproepen om talige vaardigheden 
gevraagd wordt, in het algemeen bepaald niet

Beroepsniveau Geen Nederlands gevraagd Wel Nederlands gevraagd Totaal

lager (n = 46) 80,4 19,6 100,0
middelbaar (n = 214) 85.5 I4»5 100,0
hoger (n = 308) 83.4 16,6 100,0
wetenschappelijk (n = 402) 79,9 20,1 100,0

totaal (n = 970) 82,3 17,7 100,0
X2 (df= 3): 3.53; p = .314

Tabel 9. T aa lv a ard ig h e id se ise n  N ederlan d s, verdeeld over beroepsniveaus (percentages)
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hoog is. Maar daarmee is nog niet duidelijk 
bij wat voor soort beroepen talige vaardighe
den m eer en m inder van belang worden 
geacht. Is het bijvoorbeeld zo dat bij beroepen 
met een relatief hoog functieniveau talige 
vaardigheden vaker expliciet tot de functie- 
eisen worden gerekend dan bij beroepen met 
een lager functieniveau gebeurt? Tabel 9 
brengt het verband tussen het al dan niet 
expliciet vermelden van taalvaardigheidseisen 
en het beroepsniveau in beeld.

Zoals blijkt uit de gevonden %2 en bijbeho
rende p-waarde, is er geen statistisch signifi
cant verband tussen het beroepsniveau en het 
al dan niet expliciet vermelden van beheer
sin g  van het N ederlands als functie-eis. 
Hetzelfde blijkt te gelden voor het al dan niet 
expliciet vragen naar communicatieve vaar
digheden en contactuele vaardigheden. Ook 
op die punten blijken er geen significante 
relaties te bestaan m et het niveau van het 
geadverteerde beroep. We laten de desbe
treffende tabellen dan ook  achterw ege. 
Datzelfde doen we voor de vreemde talen. 
Ook daarvoor blijkt te gelden dat er in geen 
enkel geval een significante relatie is tussen 
het beroepsniveau en eisen die er aan de 
beheersing van een taal gesteld worden.

Geen communicatieve 
vaardigheden gevraagd

Wel communicatieve 
vaardigheden gevraagd

Totaal

geen verbale vaardigheden nodig 
(CBS) (n = 308) 75.6 24.4 100.0

wel verbale vaardigheden nodig 
(CBS) (n = 669) 73.2 26,8 100,0

totaal (n = 977)
XI (df= 1): 0.634; P 426

74.0 26,0 100,0

Tbbel 10. Vraag naar communicatieve vaardigheden, verdeeld over Juncties die volgens het CBS al dan niet een beroep 
doen op verbale vaardigheden (in percent ages)

Een interessante optie die in het classifica
tiesysteem van het CBS ligt opgesloten, is de 
categorisering van functies naar de vraag o f  er 
een beroep wordt gedaan op verbale vaardig
heden. Volgens het CBS blijkt dat bijvoor
beeld te gelden voor zulke uiteenlopende 
functies als die van makelaar, nieuwslezer, 
reisleider, animeermeisje en tekstschrijver. 
De verwachting ligt voor de hand dat in adver
tenties voor functies waar verbale vaardighe
den volgens de CBS-classificaties noodzake
lijk zijn, vaker naar communicatieve en con
tactuele vaardigheden, en naar beheersing 
van de moedertaal o f  een vreemde taal zal 
worden gevraagd dan bij andere functies het 
geval is. Tabel 10 laat zien in welke mate dat 
voor communicatieve vaardigheden blijkt te 
gelden.

Er is geen sprake van een statistisch signi
ficant verband tussen de in de advertenties 
gevraagde en de volgens het CBS noodzakelij
ke communicatieve vaardigheden. Hetzelfde 
blijkt het geval te zijn voor de contactuele 
vaardigheden en ook voor de beheersing van 
het Nederlands, het Duits, het Engels en het 
Frans. O ok is nagegaan o f  er verbanden 
bestaan tussen het beroep dat er volgens de 
CBS-codering in een bepaalde functie al dan
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niet gedaan wordt op persuasieve vaardighe
den enerzijds en de in de communicatieve, 
contactuele en talige vaardigheden waar in de 
advertenties al dan niet naar gevraagd wordt 
anderzijds. O ok hier geldt dat er geen enkel 
significant verband werd gevonden.

Conclusies

In hedendaagse personeelsadvertenties 
wordt in het algemeen niet vaak gevraagd 
naar talige vaardigheden. Naar beheersing 
van het Nederlands wordt in circa 20% van de 
advertenties expliciet gevraagd, voor het 
Duits, Engels en Frans gaat het om respectie
velijk ongeveer 4%, 10% en 1%. Wat vaker 
worden communicatieve en contactuele vaar
digheden in de advertenties genoem d: 
respectievelijk ongeveer 26% en in ongeveer 
7%  van de gevallen.

Nederlandse organisaties lijken al met al 
slechts een beperkte waarde te hechten aan de 
talige vaardigheden van hun medewerkers. Er 
blijkt geen enkel verband te bestaan tussen 
het al dan niet vragen naar de diverse talige, 
communicatieve en contactuele vaardigheden 
enerzijds en kenmerken van de geadverteerde 
functie anderzijds, noch wat het niveau van de 
functie betreft, noch waar het gaat om de 
vaardigheden die voor het vervullen van die 
functie volgens het CBS noodzakelijk zijn. 
Wat er in de advertenties wordt gevraagd, lijkt 
los te staan van de eisen die het betreffende 
beroep daadwerkelijk stelt.

Deze conclusies weerspreken het beeld dat 
de enquête uit Van Onna en Jansen (2002) 
opriep. Waar de overgrote meerderheid van 
de respondenten in deze enquête liet weten 
dat het in hun ogen van zelf sprak dat er in sol
licitatieoproepen van de eigen organisatie 
eisen worden gesteld met betrekking tot het 
voor de functie noodzakelijke talengebruik, 
blijkt de praktijk van de sollicitatieoproepen 
anders te zijn. Dat leidt tot twijfel over het

inzicht dat er in organisaties bestaat over ten 
minste dit aspect van het talenmanagem ent 
van de eigen organisatie.

Kort gezegd is de overheersende indruk 
die de analyse van personeelsadvertenties 
achterlaat dat men in Nederlandse organisa
ties ‘maar wat doet’ als er eisen moeten w or
den geformuleerd op het punt van talige, 
communicatieve en contactuele vaardighe
den. Als een dergelijke houding ook zou gel
den voor andere aspecten van het huidige 
talenmanagement (we hopen daar in vervolg
onderzoek meer over te weten te komen), is er 
vooralsnog weinig aanleiding om  in beleids- 
discussies over het taalonderwijs op secun
dair en tertiair niveau een belangrijke stem te 
geven aan vertegenw oordigers van 
Nederlandse organisaties. Dat is een spijtige 
constatering, zeker gelet op de toenemende 
aandrang vanuit de politiek om  het onderwijs 
nadrukkelijker a f  te stemmen op de behoef
ten die door het bedrijfsleven worden gefor
muleerd. Daarvoor is een deskundigheidsni
veau noodzakelijk dat, voor zover het om  het 
talenonderwijs gaat, in Nederlandse organi
saties kennelijk nog niet in alle opzichten 
aanw ezig is.

L i t e r a t u u r

CBS (2001). Standaard Beroepenclassificatie 
1992. CD -rom , editie 2001. Heerlen/ 
Voorburg: CBS.

Dalen, A. van. (1999). Doelgericht en effectief 
communiceren op de arbeidsmarkt. Bussum: 
Coutinho.

Els, T.J.M. van e.a. (1990). Horizon Taal: 
Nationaal actieprogramma moderne ureemde talen: 
nota uan aanbevelingen. Den Haag: DOP.

Jong, P. de (1986). De personeelsadvertentie als 
tekst. Groningen: RUG.

Kaptein, M. (2003). [over een analyse van 
het belang van integriteit in personeelsadver
tenties in Nederlandse media] www.eur.nl/ 

nieuws/i n tegere. html

26

http://www.eur.nl/


B e r t  v a n  O n n a  e n  C a r e l  Ja n s e n  Taalvaardigheden in sollicitatieoproepen

K o rz iliu s , H ., M eu rs, F. van  &  H erm an s, J. 
(2002). Het gebruik van Engels in personeelsadver
tenties in Nederlandse kranten. N ijm eg e n : CIW - 
B e d rijfsco m m u n ica tie  K a th o lie k e  U n iversiteit 
N ijm e g e n  (in tern e p u b licatie ).

M o e lk e r, R. (199 2). Zou híj onze nieutve iverk- 
nemer kunnen zijn? Veranderingen in gevraagde 
kwalificaties als iveerspiegeling van veranderingen 
in de betekenis van prestatie: een inhoudsanalyse 
van personeelsadvertenties. D e Lier: A ca d e m isc h  
B o ek en  C e n tru m .

O n n a , B. van  &  Jansen, C . (2002). T alen  in  
N e d erla n d se  o rg a n isa tie s . Een e n q u ête . In 
B randt, C . van  d en  &  M u lk en , M . van  (red.) 
Bedrijfscommunicatie II. Een bundel voor Dick 
Springorum bij gelegenheid van zijn afscheid (pp. 
17 5 -1 8 7 ) . N ijm e g e n : N ijm e g e n  U n iv e rs ity  
Press.

O u d -d e  G la s , M .M .B . (1991). Ergonomie van 
de taal: over het analyseren van behoeften aan ken
nis van vreemde talen. N ijm eg e n : K a th o lie k e  
U n iversite it.

Stoker, C . &  G ils , P. van. (1994). W at spreekt 
vrouiven aan? T a a lg e b ru ik  in  p e rso n ee lsa d v e r
ten ties. D en  H aag : B o vaco .

T im m e rm a n , P.E. (19 8 7). De personeelsadver
tentie: handleiding voor communicatie met de 
arbeidsmarkt. D eventer: K luw er.


