


HET SCHRIJFCENTRUM:
EERSTE HULP BIJ ACADEMISCH 

SCHRIJFWERK

Fieke Van der Gucht

DIRECTIE ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN

TALENBELEID ACADEMISCH NEDERLANDS EN ENGELS



ALARM!



VALS ALARM?
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“Everyone who has had much 

to do with the graduating 

classes of our best colleges 

has known men who could not 

write a letter describing their 

own commencements without 

making blunders which would 

disgrace a boy twelve years 

old.” (Adams Sherman Hill, journalist en professor 

retorica aan Harvard University, 1878)



TIJD VOOR EEN TALENBELEID!
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CURRICULAIRE ONDERSTEUNING

̶ studenten beter ondersteunen tijdens de lessen:

̶ via training Begeleiden van schrijfopdrachten voor 

docenten

̶ via workshop Taalontwikkelend lesgeven voor 

docenten

̶ via taalleerlijnen

̶ …
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EXTRACURRICULAIRE ONDERSTEUNING

Taalonthaal
academisch schrijfcentrum UGent,

initiatief van DOWA-talenbeleid

lokaal 100.053 (vlak bij cafetaria)

e taalonthaal@ugent.be

t 09 264 38 22

w www.taalonthaal.ugent.be

Elke maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdagmiddag
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mailto:taalonthaal@ugent.be
http://www.taalonthaal.ugent.be/


STAP 1 – AFSPRAAK MAKEN

www.taalonthaal.ugent.be/afspraak

• academische tekst in het Nederlands

• max. 4 pagina’s, 30 minuten, on the spot
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http://www.taalonthaal.ugent.be/
http://www.taalonthaal.ugent.be/afspraak


STAP 2 – OP ‘SOCRATISCH’ GESPREK

̶ niet-directieve dialoog tussen gelijken

̶ eerste kritische lezer die interpretatie hardop verwoordt

̶ focus op hogereordevaardigheden

̶ structuur

̶ stijl

̶ argumentatie

̶ geen naleesdienst (maar…)
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Figuur 1: Gemiddelden per foutencategorie

Top 3

Gebrek aan structuur

Geen aangepaste academische stijl

Beperkte academische woordenschat

KNELPUNTEN TAALVAARDIGHEID
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Grafiek uit onderzoek van het Huis van het Nederlands 

Brussel, VUB Erasmushogeschool, 2006-2007



BREDE DEFINITIE TAALVAARDIGHEID
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Academisch taalgebruik is:

Correcte taal

(spelling, grammatica, taalzorg)

Maar ook:

- academisch formuleren

- helder structureren

- goed argumenteren



STAP 3 – SAMENVATTING GESPREK

www.taalonthaal.ugent.be > materialen

• online versie

• papieren versie
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http://www.taalonthaal.ugent.be/


KOM STRAKS LANGS EN…

̶ krijg meer info over de praktische organisatie.

̶ pols naar de valkuilen.

̶ krijg een vademecum en schrijfwijzer.

̶ kijk een filmpje van het UvA-schrijfcentrum.
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https://www.dropbox.com/s/gifwyrrs8xfmy36/Informatiefilmpje%20Schrijfcentrum.mov?dl=0


Ghent University

@taalbeleidUGent

Ghent University

Fieke Van der Gucht

Coördinator Taalonthaal, academisch schrijfcentrum Universiteit Gent

Talenbeleidsmedewerker academisch Nederlands

DIRECTIE ONDERWIJSAANGELEGENHEDEN –

TALENBELEID ACADEMISCH NEDERLANDS EN ENGELS

e taalbeleid@ugent.be | taalonthaal@ugent.be
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