
Wulkow memorandum: Kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement  

bij talencentra in instellingen voor Hoger Onderwijs in Europa 

Tweede bijeenkomst, gehouden van 14 tot 16 januari 2010 

 
Van donderdag 14 tot en met zaterdag 16 januari 2010 kwam in Wulkow/Brandenburg, Duitsland 

voor de tweede keer een werkgroep van directeuren van 34 Talencentra samen, verbonden aan 

Instellingen voor Hoger Onderwijs uit 12 Europese landen. 

 

Ze kwamen bij elkaar om te discussiëren over effectief kwaliteitsmanagement, met als doel om in 

Europees verband overeenstemming te bereiken over het communiceren over en definiëren, 

implementeren en onderhouden van procedures voor kwaliteitszorg. 

Er is niet alleen gesproken over taalonderwijs, maar ook over andere aspecten die een 

Talencentrum succesvol maken, zoals werving van medewerkers, kwalificaties van docenten en 

professionele ontwikkeling. 

 

De onderstaande verklaring wordt naast de deelnemers aan de bijeenkomst van 2010, ook 

onderschreven door alle ondertekenaars van het vorige Wulkow-memorandum. 

 

Inleiding 

Talencentra, verbonden aan instellingen voor Hoger Onderwijs, spelen een actieve rol  binnen 

deze instellingen die hun reputatie baseren op het feit, dat kwaliteit van groot belang is bij al hun 

werkzaamheden.  

 

Naast hun individuele karakter hechten instellingen voor Hoger Onderwijs groot belang aan 

samenwerking in Europees verband op activiteiten die voortkomen uit het Bolognaproces. 

Talencentra zijn een belangrijk onderdeel van de identiteit van deze instellingen. 

 

Talencentra leggen een basis voor het bereiken van veel van de doelstellingen van het 

Bolognaproces, doordat ze niet alleen de ontwikkeling van taalvaardigheid stimuleren maar ook 

andere overdraagbare professionele vaardigheden zoals: 

- het vermogen om te communiceren in een interculturele omgeving en te werken in 

interculturele teams; 

- het vermogen om strategieën voor ‘een leven lang leren’ te identificeren en toe te passen; 

- het vermogen om academische vaardigheden naar nieuwe werkomgevingen over te 

dragen; 

- het vermogen om zelfreflectie en zelfevaluatie toe te passen op communicatiegedrag; 

- Het vermogen om effectief te onderhandelen over communicatieproblemen in 

verschillende werkomgevingen. 

 

Dat wij als Talencentra belang hechten aan het definiëren en implementeren van effectieve 

procedures voor kwaliteitsmanagement, is inherent aan ons doel om topkwaliteit te leveren met 

ons onderwijs. Alleen op die manier vergroten we de reputatie en de aantrekkingskracht van onze 

thuisinstellingen en bieden we bovendien onze studenten de best mogelijke leerervaring. 

 

Ons uiteindelijke doel is om het maximum te halen uit het potentieel van een ieder aan wie wij 

onze diensten leveren. Daarbij treden we buiten de grenzen van de campus en bieden we onze 

diensten aan de hele gemeenschap aan om een ieder de mogelijkheid te bieden ‘een leven lang te 

leren’: 

- bachelorstudenten, masterstudenten en promovendi; 

- collega’s van binnen en buiten de talencentra; 



- taalleerders uit het bedrijfsleven en uit andere professionele settings; 

- klanten uit overheidsinstellingen; 

- taalleerders zonder professioneel oogmerk. 

 

Verklaring 

De kwaliteit van het taalonderwijs, en daarmee ook het kwaliteitsmanagement binnen talencentra, 

is afhankelijk van realistische eisen en normen. Deze kunnen alleen gebaseerd zijn op 

verantwoorde onderhandelingen met belanghebbenden uit de mondiale arbeidsmarkt, met 

beleidsmakers, met autoriteiten binnen het hoger onderwijs en met studenten. 

 

Gerichte aandacht voor kwaliteitszorgprocedures 

 Talencentra in instellingen voor hoger onderwijs verplichten zich tot het effectief 

implementeren van kwaliteitszorgprocedures. 
Zij ondersteunen de binnen de moederinstellingen bestaande kwaliteitszorgprocedures, 

maar proberen tevens aanvullende maatstaven te ontwikkelen die toegespitst zijn op hun 

eigen specifieke operationele behoeften. 
 
Kwaliteitszorg in curriculum en lesmateriaal 

 

 Talencentra in instellingen voor hoger onderwijs streven ernaar diensten van optimale 

kwaliteit te bieden door zich te richten op de hoogst mogelijke leerdoelen. Dit wordt 

bereikt door doelgericht taalonderwijs te bieden, waarin zowel het curriculum als de 

beoordelingsprocedures regelmatig worden herzien, om relevantie te waarborgen. 
 

 Talencentra in instellingen voor hoger onderwijs maken optimaal gebruik van 

kwaliteitszorgprocedures gericht op de tevredenheid van taalleerders. Deze procedures 

worden zowel intern als extern uitgevoerd: 
 

o Met interne procedures – vragenlijsten voor studenten, studentenpanels, 

interne evaluaties, onderzoeks- en onderwijsobservaties en onderzoek. 

 
o Met externe procedures – evaluaties, Europese kaders zoals het 

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (CEFR), en lidmaatschap 

van professionele organisaties zoals de Europese Confederatie van 

Talencentra in het Hoger Onderwijs (CercleS) en lidmaatschap van 

nationale en internationale verenigingen. 

 

 Talencentra in instellingen voor hoger onderwijs hechten belang aan de kwaliteit van de 

leeromgeving en aan de beschikbaarheid en het effectief gebruik van technologie en 

virtuele leeromgevingen. 

 
Kwaliteitszorg en ontwikkeling van arbeidspotentieel 

 

 Talencentra in instellingen voor hoger onderwijs onderstrepen het belang van 

wervingsprocedures, die waarborgen dat kandidaten over de juiste kwalificaties en 

ervaring beschikken om hun taken uit te voeren. 

 

 Talencentra in instellingen voor hoger onderwijs benadrukken de waarde van hun 

medewerkers, door met beleidsmakers in de thuisinstelling te onderhandelen over 



salarisniveaus en contracten, om op die manier de professionaliteit van het personeel te 

onderstrepen. 

 

 Talencentra in instellingen voor hoger onderwijs erkennen en onderstrepen het belang 

van financiële steun voor continue professionele ontwikkeling, teneinde te waarborgen 

dat medewerkers hun vaardigheden behouden, vergroten en verbreden.  

 
De rol van feedback, evaluatie en onderzoek in kwaliteitsmanagement 

 

 Talencentra in instellingen voor hoger onderwijs stellen vast dat effectieve feedback een 

onderdeel is van professionele ontwikkeling. Zij stimuleren en waarderen feedback van 

alle belanghebbenden – van leerders, collega’s, het universiteitsbestuur en externe 

evluatiepanels – en onderkennen de intrinsieke waarde ervan. 
 

 Talencentra in instellingen voor hoger onderwijs maken gebruik van toegepast onderzoek 

om de kwaliteit van hun activiteiten te ontwikkelen en te verbeteren. Deze 

onderzoeksgeoriënteerde benadering van kwaliteitszorg is één van de sterke punten en 

één van de voordelen die het deel uitmaken van de hoger onderwijssector met zich mee 

brengt. 
 

 Talencentra in instellingen voor hoger onderwijs hechten grote waarde aan het belang van 

internationaal netwerken om te komen tot een gemeenschappelijk begrip van en 

overeenstemming over Europese kwaliteitszorgprocedures en –mechanismen. Reguliere 

financiële steun vanuit zowel institutionele als Europese bronnen voor 

netwerkactiviteiten en internationale projecten is van cruciaal belang. Tot slot streven 

talencentra ernaar een wereldwijde dialoog over kwaliteitszorg aan te stimuleren. 
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