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OLR2: communiceert op een professionele wijze aangepast aan cliënt en context
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OLR2: communiceert op een professionele wijze aangepast aan cliënt en context

Leerdoelen doorheen de opleiding

De student …

communiceert schriftelijk met correct taalgebruik  LD 1

communiceert schriftelijk op een synthetische manier   LD 2

communiceert schriftelijk aangepast aan de cliënt en de context  LD 3

communiceert schriftelijk op transparante en gefundeerde wijze met  
gebruik van vakjargon LD 4

De student 1 2 3 4 5 6

1
schrijft zakelijk en objectief (geen spreektaal, sms-taal, 

facebooktaal)

2 vermijdt aanspreekvormen als ik, wij, je, u, men

3 schrijft bij voorkeur actieve en positieve zinnen

4 varieert in zinsbouw en woordkeuze.  

5
schrijft volwaardige en correcte zinnen met een onderwerp 

en persoonsvorm

6 gebruikt lees- en woordtekens correct (type- en spelfouten)

De student 1 2 3 4 5 6

1 onderscheidt hoofd-en bijzaken van elkaar

2 deelt zijn tekst op in alinea's die één hoofdgedachte bevatten

3

gebruikt verwijswoorden en signaalwoorden om samenhang 

in een tekst te brengen en aan te geven wat voor verband er 

tussen die zinnen of tekstdelen bestaat

4
schrijft kort en bondig.  Hij vermijdt hierbij overbodige 

woorden, herhalingen en clichés.

De student 1 2 3 4 5 6

1
past zijn taalregister aan aan het doel,  de doelgroep en het 

communicatiemiddel

De student 1 2 3 4 5 6

1 gebruikt professionele woordenschat (vakterminologie)

2
beschrijft de vooropgestelde invalshoeken evenwichtig en 

voldoende

3
rapporteert overeenkomstig met vooropgestelde 

onderdelen (titelblad, inhoudsopgave, inleiding, …)

4
rapporteert overeenkomstig met vooropgestelde 

vormgeving (interlinie, letterype, nummering,…)

5
baseert zich op wetenschappelijke evidentie en/of klinische 

methodisch handelen

LD: de student communiceert schriftelijk met correct taalgebruik

LD: De student communiceert schriftelijk op een synthetische manier

LD: De student communiceert schriftelijk aangepast aan de cliënt en de context

LD: De student communiceert schriftelijk op transparante en gefundeerde wijze met gebruik van vakjargon

Taalwijzer Ergo - full
Naam student:  

Naam evaluator:  Eveline Hmpens

Module:

Datum evaluatiemoment:

Schrijfwijzer ERGO
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Taalbeleid en teksttrainer: sterke punten

→ Opbouwend doorheen de opleiding

→ Verweven doorheen het curriculum van de opleiding (niet 
noodzakelijk extra opdrachten)

→ Taalbeleidinstrumenten, checklijsten/evaluatieformulieren

→ Peer feedback

→ Good practices

→Resulteert in kwalitatievere eindproducten

→ Afgestemd op de verwachtingen van het werkveld

innovatief      creatief      ondernemend

Taalbeleid Ergotherapie en BLT


