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Overzicht van professionaliseringsactiviteiten op het vlak van onderwijs 

 

 

Binnen UGent is één van de strategische onderwijsdoelstellingen “Talentontwikkeling 
bij lesgevers en studenten”. Daarom zijn er heel wat initiatieven en mogelijkheden 
vanuit de diensten van het Rectoraat en de eigen Faculteit om lesgevers te 
ondersteunen en verder te professionaliseren in hun onderwijstaken.  

Hierna vindt u een overzicht.  

Initiatieven en mogelijkheden vanuit de diensten van het Rectoraat  

Algemene tips om de kwaliteit van je onderwijs te optimaliseren vind je op 
Onderwijstips. Voorbeelden van collega’s vind je op UGent Praktijken. Wil je van 
ideeën wisselen met een collega, dan kan dat via de MS Teams Online 
Onderwijscommunity. Ook in de Ufora-Cursus Activerend onderwijs vind je heel wat 
nuttige tip en trics om je onderwijs vorm te geven. Blijven er nog vragen over, stuur 
dan naar onderwijsondersteuning@ugent.be. 

Informatie over het Aanbod onderswijsondersteuning aan de UGent vind je hier. Je 
kan inschrijven voor vormingen via het UGent Training- en OntwikkelingsPlatform, 
kortweg UTOP. Ga naar SuccessFactors en klik op de tegel 'Talentontwikkeling' om 
het volledige aanbod (DOWA, DPO, DICT) te ontdekken. 

Door de directie onderwijsaangelegenheden (DOWA) 

 Onderwijstraject voor recent aangestelde professoren 

 Online Onderwijstraject voor Assistenten 

 Activerend leren via votingsysteem WOOCLAP 

 (Online) begeleiden van schrijftaken 

 De geheimen van een succesvol groepswerk 

 De kracht van (on campus en online) collectieve feedback 

 Engels voor docenten - Lecturing Skills in English (ENG) 

 Het feedbackgesprek 

 Motiverend (blended) lesgeven 

 On campus interactief lesgeven aan groet groepen 

 Opleidingsonderdeel blended herontwerpen 

 PeerScholar: hoe evalueer je het groepsproces bij groepswerk 

 PeerScholar: hoe laat je studenten werken aan een case 

 PeerScholar: hoe zet je het in voor peer review 

 Proctorio: op afstand surveilleren bij online examens 

 Seminarie onderwijskunde 

 Stemtraining: algemene introductiesessie 

https://www.onderwijstips.ugent.be/nl/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/ugentpractices/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/online-onderwijscommunity-voor-het-uitwisselen-van/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/online-onderwijscommunity-voor-het-uitwisselen-van/
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/online-onderwijscommunity-voor-het-uitwisselen-van/
https://ufora.ugent.be/d2l/%20le/discovery/view/course/9412
mailto:onderwijsondersteuning@ugent.be
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/alle-data-van-onze-trainingen-op-een-rijtje
https://sf.ugent.be/
https://sf.ugent.be/
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 Stemtraining: individuele stremscreening 

 Stemtraining: traject 

 Stemtraining: workshops 

 Ufora 'Flash' vragenuur: Ufora Opdrachten & Ufora Rubrics 

 Ufora 'Flash' vragenuur: Ufora Test & Ufora Puntenboek 

 Uw studiefiche, uw vriend 

Door academisch schrijfcentrum Taalonthaal 

 Rond Taal: https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies  

Door DPO 

Door DICT 

 MCE met Curios (NL) 

 Ufora basis voorstelling (NL & ENG) 

 Ufora Training 1: Punten en Rubrics (NL & ENG) 

 Ufora Training 2: Test en Feedback (NL & ENG) 

 Ufora Training A: Cursus structureren (NL & ENG) 

 Ufora Training B: Groepen en Opdrachten (NL & ENG) 

 Ufora Training C: Tests, Leerpaden maken (NL & ENG) 

Initiatieven en mogelijkheden vanuit de eigen Faculteit  

Door KCGG 

 Blits informatiesessies 

 Opleidingen / evenementen 

Door de Faculteit 

 Motiverend lesgeven: contacteer Vanessa Claeys (vanessa.claeys@ugent.be) 

 Activerend lesgeven: contacteer ACTIVO-antenne Valery Labarque 
(valery.labarque@ugent.be) 

 Kwaliteitsvol toetsen en evalueren: contacteer Wies Allemeersch 
(wies.allemeersch@ugent.be) 

 Feedback geven (feedback geven op stage): contacteer Vanessa Claeys 
(vanessa.claeys@ugent.be) 

 Quest (kwalitatieve onderzoeksmethoden)  

 Mentorentraining: contacteer Leen Aper (leen.aper@ugent.be) 

 Kwaliteitsvolle begeleiding bij de masterproeven: contacteer Wies Allemeersch 
(wies.allemeersch@ugent.be) 

 Uitwerken van een kwaliteitsvolle studiefiche: contacteer Peter Van den Berghe 
(p.vandenberghe@ugent.be) 

 
 

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies
http://www.kcgg.ugent.be/studenten/blits/
http://www.kcgg.ugent.be/events/
https://sites.google.com/view/motiverendlesgeven/home
mailto:vanessa.claeys@ugent.be
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/kwaliteitszorg/oiprojecten/activerendleren.htm
mailto:valery.labarque@ugent.be
https://www.ugent.be/ge/nl/faculteit/cluster-onderwijskwaliteitszorg-en-innovatie/kwaliteitsvoltoetsen.htm
mailto:wies.allemeersch@ugent.be
https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/75889
mailto:vanessa.claeys@ugent.be
https://ufora.ugent.be/d2l/le/discovery/view/course/75882
http://www.msg.ugent.be/opleiding/mentorschap/
mailto:leen.aper@ugent.be
mailto:wies.allemeersch@ugent.be
https://onderwijstips.ugent.be/nl/tips/studiefiches-hoe-vul-je-ze-correct/
mailto:p.vandenberghe@ugent.be

