Taalondersteuning aan de UGent: voor wie, wat en waar?
Onderwijsraad, 12 november 2019

Academisch taalgebruik begrijpen en hanteren is niet voor elke student evident. De UGent biedt
daarom een uitgebreide waaier aan taalondersteuning aan.

Voor studenten
In sommige opleidingen krijgen studenten weinig tot geen taalondersteuning, bv. bij schrijftaken. De
UGent voorziet een extracurriculair aanbod academisch Nederlands en academisch Engels waar die
studenten gebruik van kunnen maken.
1. De website www.ugent.be/taaladvies als referentiekader voor academisch taalgebruik.
2. De academische schrijfcentra Taalonthaal (Nederlands) en ©ENTER (Engels). Daar kunnen
studenten een afspraak maken om individuele feedback te krijgen op schrijftaken.
3. De algemene lessenreeksen Academisch schrijven in een notendop (Nederlands) en Mini
course on academic writing (Engels) die studenten zonder afspraak kunnen bijwonen.
4. De digitale schrijfhulp waar studenten hun tekst, zowel in het Nederlands als in het Engels,
kunnen uploaden en onmiddellijk feedback krijgen.
5. De zelfstudiewebsite ALICE (enkel Nederlands). Daar kunnen de studenten hun academische
woordenschat verruimen, hun inzicht in tekststructuur en tekstbegrip vergroten en hun
kennis over de Nederlandse spelling, grammatica en taalzorg opfrissen.
6. De taalcursussen academisch Engels aan het Universitair Talencentrum, tegen betaling.
Specifiek voor Engels kunnen studenten het keuzevak ‘Wetenschappelijk Engels’ of het keuzevak
‘Gevorderd wetenschappelijk Engels’ volgen.

Voor docenten
Idealiter integreert een docent de taalondersteuning in de lespraktijk. De talenbeleidsmedewerkers
kunnen docenten daarbij helpen via
- een workshop ‘Taalontwikkelend lesgeven’ op maat van de faculteit / opleiding,
- de training ‘Begeleiden van schrijftaken’,
- een les ‘academisch schrijven’ of ‘academisch spreken’ binnen het curriculum. De
talenbeleidsmedewerkers geven een les op maat van het vak. Zo’n les is steeds gekoppeld
aan een specifieke schrijf- of spreektaak. De docent moet zelf ook aanwezig zijn.

Voor opleidingen
Om taalondersteuning te verankeren in het curriculum is een leerlijn taalvaardigheid aangewezen.
De talenbeleidsmedewerkers staan opleidingen bij in de ontwikkeling en de implementatie daarvan.

Meer weten?
Contacteer de talenbeleidsmedewerkers (Fieke Van der Gucht, Liesbet Triest en Mit Leuridan)
Contacteer de facultaire taalantennes:
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Prof. Mieke Adriaens
Prof. Joke Baeck
Prof. Pieter Cornillie
Prof. Luc Tirry
Prof. Miet De Letter
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Prof. Filip Devos
Prof. Valérie Vanhoorne
Prof. Rob Hartsuiker
Prof. Hendrik Vos
Prof. Hennie De Schepper
Prof. Ignace De Beelde

