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Patients may forget your name, but they will never 
forget how you made them feel.

Maya Angelou

Theory is splendid, but until put into 
practice, it is valueless.
J.C. Penney

HOGENT = DOEN! 
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Als lectoren met een passie voor taal, psychologie,  
onderzoek, onderwijs en de zorgsector multidisciplinair gaan 
samenwerken …

… ontstaan futureproof
opleidingsonderdelen zoals Meertalige 
Communicatie voor Zorg en Welzijn!

Onderzoek

Werkveld

Praktijkgericht 
onderwijs

HOGENT = DOEN! 





Uniek didactisch model
• Noden van de student én het werkveld staan centraal
• Functionele taalverwerving in context
• Kruisbestuiving: werkveld binnenhalen in de praktijk via onderzoek, 

gastsprekers en werkveldbezoeken
• Multidisciplinaire samenwerking
• Actieve werkvormen: rollenspellen, simulaties (met acteurs, in een taallabo), 

flipping the classroom, blended learning, reële & praktijkgerichte cases met 
sterke focus op taalontwikkeling, co-teaching …

• Evaluatievormen gericht op praktijkgericht onderwijs & levenslang leren

– 50% permanente evaluatie
• Stem van het werkveld (interviews + interactieve output)
• Meertalig debat (FR-EN) & podcast (NL)
• Assessment days (NL-EN-FR-PS) – simulaties & cases (met acteurs)

– 50% examen (NL-EN-FR-PS)

Sterk talig

Hands-on

Praktijkgericht 
& interactief

Skills-based



Topics

MCZW

Communicatie met 
kwetsbare doelgroepen

Empathische 
communicatie

Meertalige en 
cultuursensitieve

communicatie

Argumenteren en 
debatteren

Conflicten

Verbale en fysieke 
agressiviteit

Communicatie met 
kinderen en 

ouderen 

Klachten-
behandelingSlechtnieuwsgesprek

Motiverende 
gespreksvoering

Dovengemeen-
schap

Eetstoornissen, seksueel misbruik, 
verslaving…

Gender en 
diversiteit





Jolien Smet
Lector Engels-Nederlands & onderzoeker

Jolien.smet@hogent.be

Berdien Debal
Lector Engels-Nederlands & onderzoeker

berdien.debal@hogent.be

Katrien Ermens
Lector Frans

Katrien.ermens@hogent.be

Stefaan De Smet
Lector Psychologie

Stefaan.desmet@hogent.be
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