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Wat als de groep te klein is om rendabel 
te zijn?

Ginny De Vos ● Teamcoördinator Vreemde Talen

Els Heughebaert ● Coördinator taalopleidingen



Opbouw presentatie
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4. Conclusie

5. Vragen & huiswerk



Oplossingen
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Denkpistes

Toverformule



Aanbod
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Diversiteit (1)

GROTE vs kleine talen
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GROOT
1. Frans

2. Spaans

3. Engels

Klein

1. Duits

2. Italiaans

3. Portugees

4. Zweeds

5. Noors



Diversiteit (2)

Vreemde Talen met een ander schrift (VTas)

1. Arabisch

2. Chinees

3. Japans

4. Russisch
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Grote talen
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Kleine talen
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VTas
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Cursustypes 

1. Trimesteropleiding

- grote talen

- 60u
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2. Semesteropleiding

- grote en kleine talen

- 45u

3. Taaljaar

- VTas

- 60u



Doelpubliek

Studenten van de Universiteit Antwerpen en de geassocieerde 
hogescholen (AUHA)

Hoogopgeleide volwassenen uit de regio

→ grote verschillen

leeftijd

leerstijl

doelstelling

motivatie

belang van de opleiding
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Didactiek
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Groepsgrootte

1. Minimaal = 10

2. Maximaal = 21/18

3. Gemiddeld = 16
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Risico-opleidingen
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Standaard aanbod

1. Beginnersgroepen van kleine talen
bv. Zweeds 1, Noors 1, Portugees 1

2. Vervolgopleidingen van kleine talen
bv. Zweeds 2, Noors 2, Portugees 2

3. Hoge(re) niveaus van grote talen
bv. Engels 7, Spaans 6, Italiaans 4, Duits 4

Buiten standaard aanbod

1. Vervolgopleidingen van populaire talen/groepen bijzonder 
gemotiveerde cursisten

bv. Arabisch 2, Japans 2, Russisch 2, Chinees 2, 
conversatie Spaans, Italiaans…



Oorzaken
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1. te kleine instroom

2. te kleine (directe) doorstroom

3. te kleine neveninstroom



Welke criteria spelen mee?
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1. Didactische criteria (min. 10 cursisten)

2. Financiële criteria (gem. 16, max. 18/21)

3. Praktische/organisatorische criteria

4. Kwaliteitsgarantie

5. PR



Standaard aanbod

18

Hoe (te) kleine groepen maximaal kansen geven?

1. Solidariteitsprincipe
 Gemiddelde groepsgrootte op jaarbasis (16)

 Voorrang aan vervolgniveaus

2. Annuleringen uitstellen
 Late/last minute inschrijvingen & betalingen

 Nadeel: annuleren < 1 week voor start

3. Aanbod wijzigen
 Formule aanpassen

 Frequentie aanpassen (aanbod- of vraaggestuurd)

 Opleiding uit aanbod schrappen

4. Cursisten doorverwijzen

Resultaat? 1 à 2 groepen redden



Buiten standaard aanbod
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Gemotiveerde cursisten willen altijd meer!

Hoe kunnen we voor hen een “veilig” vervolgaanbod uitwerken?
- geen hypotheek op het standaard aanbod
- niet verlieslatend
- mogelijkheid biedt om (in een kleinere groep) verder te leren
- kwaliteitsgarantie



Buiten standaard aanbod
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Maatwerk: individuele benadering
1. Voordelen

- bestaande formule
- kostendekkend
- voor (heel) kleine groep mogelijk
- vraaggestuurd
- inhoudelijke vrijheid

2. Nadelen
- fluctuerende prijs (i.f.v. aantal cursisten)

> voor kleine groepen: duur
- administratie
- wervende taaldocent

Voorbeelden: Arabisch 2, Chinees 2, Japans 2, Russisch 2



Buiten standaard aanbod
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Maatwerk: groepsbenadering

1. Voordelen
- flexibel: vraaggestuurd of aanbodgestuurd

- eenvoudigere administratie dan maatwerk

- vaste prijs

- prijs kan eventueel variëren i.f.v. taal

2. Nadelen
- tarifering = moeilijk
- hoge tarifering: risico op (te) kleine groep incalculeren
- PR = moeilijk



Buiten standaard aanbod
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Open aanbod: (selectieve) duurdere tarifering

1. Voordelen
- creëert meer financiële marge

- duidelijk

2. Nadelen
- tarieven open aanbod zijn al hoog; effect op instroom?
- afbouw solidariteitsprincipe
- afbouw principe “aantal contacturen bepaalt de prijs”
- aanpassingen inschrijvingssoftware



Buiten standaard aanbod
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Open aanbod
1. Voordelen

- duidelijk & gemakkelijk
- klantvriendelijk
- geen aanpassingen nodig

2. Nadelen 
- risico op annulering is groot (kost ook geld)
- hypotheek op bestaande aanbod
- grote investering: kwaliteitsvolle opleiding moet “klaar” staan
-> de cirkel van ons verhaal is rond 

3. Voorwaarde
duurzame groei

Voorbeeld: Arabisch 2 (2015 & 2017) 



Conclusie
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1. Spanningsveld financiële rendabiliteit & didactiek

2. Annuleringen vermijden

3. Tegemoet komen aan vraag van gemotiveerde cursisten

4. Standaard aanbod is beste optie maar niet altijd 
haalbaar

5. Alle mogelijkheden hebben voor- en nadelen

Op zoek naar een …



Conclusie
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