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TAALGEBRUIK I

• 5 studiepunten

• Lesgever hoorcollege: prof. dr. Ulrike Vogl
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TAALGEBRUIK I

• Lesgevers oefeningen: 

Arne.Dhondt@UGent.be 100.036

Dario.Rens@UGent.be 100.036

Liesbet.Triest@UGent.be 100.036

4

mailto:Arne.Dhondt@UGent.be
mailto:Dario.Rens@ugent.be
mailto:liesbet.triest@ugent.be


LOKAAL 100.036
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TAALGEBRUIK I: OEFENINGEN

ca. 2 lesblokken TAALVAARDIGHEID per week, waarvan

• 12 weken Schrijfvaardigheid: zakelijke teksten (leren) schrijven + 
taalzorg + woordenschat

• 12 weken Spreekvaardigheid: vlot en correct standaardtaal (leren) 
spreken, (leren) presenteren,…

> zie SEMESTERPLANNER!!
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TAALGEBRUIK I: OEFENINGEN

UFORA = elektronische leeromgeving van de UGent https://ufora.ugent.be

Automatisch aangemeld bij Nederlandse Taalkunde I: Taalgebruik
• Aankondigingen (lesverplaatsing, afwezigheid docent, oefeningen om voor te bereiden,…)
• Inhoud (ppt’s, syllabi, extra lesmateriaal,…)
• Opdrachten (voor het indienen van bv. schrijfopdrachten)
• …

̶ Raadpleeg Ufora iedere dag!
̶ Wil je er zeker van zijn dat je geen nieuwe aankondigingen mist via mail? 

> Profiel > Meldingen > Aankondigingen - nieuwe aankondiging beschikbaar
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TAALGEBRUIK I: OEFENINGEN

Verder in deze les:

1. Lesmateriaal

2. Schrijfvaardigheid: inhoud van de lessen, evaluatie en opdrachten

3. Spreekvaardigheid: inhoud van de lessen, evaluatie en opdrachten

4. Oefenopdrachten

5. Enkele tips
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1. LESMATERIAAL
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1. LESMATERIAAL: VERPLICHTE SYLLABUS

• Syllabus TAALZORG + WOORDENSCHAT (3 bundeltjes): €6 

̶ Te koop bij: Filologica

Let op! GIT’ers moeten de nieuwe versie aanschaffen!

• Alle overige lesmateriaal staat op Ufora: ppt’s van de lessen, syllabi, 

oefeningen,…
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1. LESMATERIAAL: AANVULLENDE BRONNEN

• Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal: raadpleegbaar via Athena, 

softwareplatform van de UGent: https://athena.ugent.be (! wel eerst Citrix Client installeren: 

https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php); binnen UGent ook via http://vandale.ugent.be

• Woordenlijst Nederlandse Taal = Groene Boekje: www.woordenlijst.org

• Taaladviessite van de Nederlandse Taalunie: http://taaladvies.net

• Taaladviessite van de VRT:  www.vrttaal.net

• Taaltelefoon van de Vlaamse overheid: http://taaltelefoon.vlaanderen.be

• Verwarwoordenboek: https://www.schrijfwijzer.nl/verwarwoordenboek/
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1. LESMATERIAAL: AANVULLENDE BRONNEN

Al die bronnen zijn GRATIS en GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK > geen enkel 

excuus om ze niet te raadplegen: spelling, interpunctie, betekenis van 

woorden, gebruik/context van woorden, woordvolgorde, enz.
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1. LESMATERIAAL: AANVULLENDE BRONNEN

SPREKEN

• Timmermans, Bernadette. 2013. Klink klaar. Uitspraak- en intonatiegids 
voor het Nederlands. Leuven - Davidsfonds

• Lacroix, Christel. 2009. Goed gestemd! Tielt - Lannoo
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1. LESMATERIAAL

Vragen?
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2. SCHRIJFVAARDIGHEID
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2. SCHRIJFVAARDIGHEID: INHOUD EN DOEL

a. ZAKELIJK SCHRIJVEN

Doel: een zakelijke tekst leren schrijven

• met een deugdelijke inhoud

• met een duidelijke en logische structuur

• in een heldere, nauwkeurige en hedendaagse stijl

• in correct en verzorgd Nederlands
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2. SCHRIJFVAARDIGHEID: INHOUD EN DOEL

b. TAALZORG = zelfstudie!

Doel: 

• vaak voorkomende fouten op het gebied van spelling, interpunctie, 

woordenschat en grammatica (leren) vermijden en verbeteren in 

teksten

• taalkritische attitude aanwakkeren
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2. SCHRIJFVAARDIGHEID: INHOUD EN DOEL

c. WOORDENSCHAT = zelfstudie!

Doel: 

• woordenschatkennis uitbreiden

• alertheid voor woordenschatvariatie tussen Nederland en Vlaanderen 

verhogen
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2. SCHRIJFVAARDIGHEID: EVALUATIE

4 verplichte opdrachten: 75 ptn

1. Synthesetekst 20 ptn

2. Opinietekst 20 ptn

3. Taalzorgtest 25 ptn

4. Woordenschattest 10 ptn
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2. SCHRIJFVAARDIGHEID: EVALUATIE

Opdracht 1: SYNTHESETEKST (20 ptn)

• Je schrijft een samenhangende tekst waarin je verschillende meningen en 
argumenten over een bepaalde actuele en controversiële kwestie (i.v.m. 
maatschappij, onderwijs, taal, cultuur,…) weergeeft en parafraseert. Je kiest 
zelf je thema.

• In week 7-8 kom je met een voorlopige versie van je tekst één keer naar de 
(digitale) SCHRIJFKLINIEK voor individuele mondelinge feedback (15 min.). De 
planning daarvan volgt later.
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2. SCHRIJFVAARDIGHEID: EVALUATIE

Opdracht 1: SYNTHESETEKST

• Na je schrijfkliniek: nog ca. één week om volledig uitgeschreven tekst in te 

dienen (zie semesterplanner voor het precieze moment)

• Schriftelijke en eventueel mondelinge feedback in week 12

• Die feedback gebruik je voor de tweede zakelijke tekst, namelijk de 

opinietekst, die je op het examen schrijft
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2. SCHRIJFVAARDIGHEID: EVALUATIE

Opdracht 2: OPINIETEKST (20 punten)

• Je schrijft op het examen een opinietekst van ca. 800 woorden (1,5 à 2 pagina’s) 

over een door ons voorgesteld thema

• Daarin schrijf je je eigen mening over een bepaalde maatschappelijke, politieke, 

culturele,… kwestie, gestaafd met argumenten. Je bouwt zelf een redenering op 

en werkt naar een conclusie toe, waarin je je eindoordeel nog eens expliciet 

formuleert.
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2. SCHRIJFVAARDIGHEID: EVALUATIE

Opdracht 3: TAALZORGTEST (25 punten)

• Je haalt veel voorkomende taalfouten (spelling, interpunctie, grammaticale en 

lexicale fouten) uit een doorlopende tekst + je lost individuele oefeningen op

• Voornamelijk ZELFSTUDIE: met behulp van een syllabus + richtlijnen en 

oefeningen > meer toelichting volgende week!

• Test wordt tijdens de les afgenomen in week 11 (zie semesterplanner)

23



2. SCHRIJFVAARDIGHEID: EVALUATIE

Opdracht 4: WOORDENSCHATTEST (10 ptn)

• Wordt afgenomen in examenperiode > toelichting volgende week!

• Je kennis van de woordenschatvariatie tussen Nederland en Vlaanderen 
wordt getest 

• Je kunt betekenis en/of context geven van een selectie van woorden
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2. SCHRIJFVAARDIGHEID

Vragen?
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3. SPREEKVAARDIGHEID
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3. SPREEKVAARDIGHEID: INHOUD EN DOEL

Doel: De mondelinge communicatievaardigheden 

en de standaardtaalbeheersing bijschaven

Aan het einde van het semester kun je een voorbereide presentatie geven 

• in vlotte en correcte standaardtaal 

• met een verzorgde, heldere uitspraak en een pittige articulatie

• volgens de regels van de presentatietechniek
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3. SPREEKVAARDIGHEID: INHOUD EN DOEL

In de lessen:

• Inleidende context over standaardtaal en tussentaal, uitspraak en articulatie, 
presentatietechniek

• Kennis/inzichten stelselmatig toepassen in korte spreekoefeningen (ook in het 
talenpracticum) + oefenpresentatie in de les

• Tijdens de lessen word je niet geëvalueerd, maar je krijgt wel feedback, waarmee je aan de 
slag moet! 

• Buiten de lessen: oefenen aan de hand van oefenportfolio
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3. SPREEKVAARDIGHEID: EVALUATIE

EXAMENPRESENTATIE (25 punten)

• Je geeft een presentatie van ca. 10 minuten over een thema dat 

verband houdt met je opleiding (specifiekere richtlijnen volgen)

• Tijdens de reguliere examenperiode in januari (exacte datum volgt later)
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3. SPREEKVAARDIGHEID

Vragen?
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SAMENVATTING EVALUATIE

OPDRACHT SCORE

1. Synthesetekst 20

2. Opinietekst 20

3. Taalzorgtest 25

4. Woordenschattest 10

5. Mondelinge presentatie 25

TOTAAL 100
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SAMENVATTING EVALUATIE

• Score voor oefeningen wordt samengeteld met score voor hoorcollege, 

en verrekend op /20

• !! Je bent pas geslaagd als je voor beide onderdelen apart geslaagd 

bent en als je aan álle opdrachten/testen deelneemt

• !! Je kan wel een deelvrijstelling behalen voor het onderdeel 

hoorcollege of oefeningen (let wel: enkel geldig voor de tweede zittijd)
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4. OEFENOPDRACHTEN
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4. OEFENOPDRACHTEN

Alvast twee oefenopdrachten voor thuis:

(1) Mondelinge introductieoefening  

(2) Zakelijk tekstje over je taalachtergrond

̶ Géén score

̶ Wél feedback

34



4. OEFENOPDRACHTEN

(1) Mondelinge introductieoefening

 Ga naar ‘Opdrachten’ in de cursus Nederlandse Taalkunde I: Taalgebruik in 

Ufora

 Bekijk/beluister de opdracht

 Neem een filmpje op (max. 1,5 minuut) 

 Spreek je ‘beste’ Nederlands (maar niet gekunsteld)

 Feedback op je uitspraak, intonatie, taal, presentatietechniek

 Tegen de tweede les spreekvaardigheid (= lesweek 2)
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4. OEFENOPDRACHTEN

(2) Zakelijk tekstje over taalachtergrond

Schets in een doorlopende tekst je taalachtergrond, je taalgebruik en je motivatie om 
Nederlands te studeren (max. 1 A4’tje, getypt) 

• Waar en in welk talig milieu ben je opgegroeid (bv. ouders/grootouders, school, 
jeugdbeweging, …)?

• Welke registers van het Nederlands beheers je (dialect, tussentaal, standaardtaal)? 
Wanneer hanteer je deze registers?

• Waarom heb je ervoor gekozen om Nederlands te studeren? Wat zijn je verwachtingen?
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4. OEFENOPDRACHTEN

(2) Zakelijk tekstje over taalachtergrond

• Dien je tekst volgende week (week 2) in de les schrijven in

• Geen score, wel beetje schriftelijke feedback
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5. NOG ENKELE TIPS
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5. NOG ENKELE TIPS

• Hou je stipt aan de deadlines;

• Bereid je oefeningen voor;

• Hou Ufora in het oog;

• Laat zelfstudieonderdelen niet liggen.

> Kom langs als je een probleem of een vraag hebt of als je extra feedback 

wil: mail je lesgever en maak een afspraak!
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5. NOG ENKELE TIPS

‘Mooi’ / ‘goed’ / ‘keurig’ schrijven en spreken is je visitekaartje als neerlandicus 

> VERZORG

• je teksten: schrijf nauwkeurig, zonder spel-, taal-, interpunctie- en tikfouten

• je uitspraak en taalgebruik: spreek standaardtaal (in de les!) 

• je e-mails naar lesgevers

40



DIT WILLEN WE NIET ZIEN

Beste

Ik heb gisten 23 augustus het examen nederlands: taalsysteem gemaakt en ik ben er vrijwel zeker van dat ik mijn 

permutatiecode ben vergeten invullen.

Ik kan mij niet meer herinneren welk nummer ik had gekregen.

Is het mogelijk om dit te controleren en misschien op te lossen?

Ik zou het mezelf niet vergeven moest ik hierdoor niet slagen.

Alvast bedankt voor u tijd.
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TIEN VOOR TAAL?
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TIEN VOOR TAAL?

- Wil je je woordenschat uitbreiden? Meld je aan bij 

Taalpost: https://onzetaal.nl/nieuws-en-dossiers/nieuwsbrieven/taalpost/

- Wil je je kennis van de Nederlandse spelling en standaardtaal bijspijkeren? Meld 

je aan bij:

vrt taalmail: https://vrttaal.net/
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6. TIEN VOOR TAAL?

Kan je er niet genoeg van krijgen?

https://www.taalvoutjes.nl/quiz
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VOLGENDE WEEK

TAALZORG: breng je taalzorgsyllabus mee!
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