FAQ CORONA
9 september 2020

Voor het eerste semester van het academiejaar 2020-2021 zet de Universiteit Gent in op
een gedeeltelijke terugkeer naar “on campus” contactonderwijs. Het lesgeven in
coronaveilige omstandigheden en een spreiding over de beschikbare lesruimtes krijgen
hierbij absolute prioriteit.
Het UCT zal in het herfstsemester werken met een combinatie van lessen op de campus,
begeleid afstandsleren en online interactievormen. We benutten daarbij voluit de voordelen
van de drie aanpakken. De formule hangt af van het type cursus. Zie 2.1.

1 Informatie en inschrijvingen
1.1 Is het inschrijvingssecretariaat open?
Het inschrijvingssecretariaat is telefonisch (zie 1.2) en via e-mail (uct@ugent.be) te bereiken.
Na voorafgaand telefonisch overleg kan in uitzonderlijke gevallen een afspraak gemaakt
worden.

1.2 Kan ik bellen naar het secretariaat?
Ja.
•
•
•

Van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 11.00 uur en
Extra uren op maandag en donderdag van 15.00 tot 16.30 uur
Telefoonnummer: +32(0)92643681

U kan ook ons terugbelformulier invullen. We bellen u zo snel mogelijk terug.

1.3 Kan ik inschrijven voor een cursus of een test?
Dat kan zeker nog via onze website zolang er plaatsen zijn in onze cursussen. U kan op het
rooster in de cursusbeschrijvingen zien of er nog plaatsen zijn.

1.4 Ik sta op een wachtlijst voor een cursus Nederlands. Hoe weet ik of ik een plaats
heb?
Als we een plaats voor u hebben, dan veranderen we uw inschrijving en brengen we u via email op de hoogte. Let u er wel op dat we uw inschrijving dan niet meer kunnen veranderen.
Als u dus niet meer op de wachtlijst wil staan, dan laat u ons dat best zo snel mogelijk weten.

1.5 Ik heb een beurs van de Vlaamse Gemeenschap om de cursussen Nederlands
niveau 1 en 2 gratis te volgen. Hoe schrijf ik in?
U stuurt de beursbrief naar uct@ugent.be. We bekijken uw aanvraag en geven u meer uitleg via email.

1.6 Ik heb een beurs van de Stad Gent om een cursus Nederlands te volgen aan een
verminderd tarief. Hoe schrijf ik in?
U stuurt de beursbrief naar uct@ugent.be. We bekijken uw aanvraag een geven u meer
uitleg via e-mail.

2 Cursussen
2.1 On en off campus
De lessen die starten van september tot en met december worden via afstandsonderwijs
en/of on campus gegeven. Hieronder vindt u een overzicht:
•

•

•

Nederlands voor Anderstaligen
o Avondcursussen: online onderwijs met 3 contactmomenten on campus,
waaronder de eindtest.
o Dagcursussen
▪ Niveau 1: on campus (2 uur les met een half uur pauze; derde lesuur
wordt vervangen door huiswerk)
▪ Niveau 2 tot en met 5: afstandsonderwijs met 3 contactmomenten on
campus, waaronder de eindtest
Vreemdetalenonderwijs
o Praktische cursussen en conversatiecursussen: online onderwijs met 3
contactmomenten on campus, waaronder de eindtest.
Gespecialiseerd taalonderwijs (academisch, zakelijk): online onderwijs

2.2 Wat heb ik nodig om de online lessen te volgen?
2.2.1 Hardware
•

•
•

U hebt zeker een computer en internet nodig.
o Computer: bij voorkeur een desktop of een laptop. o Internet: bij voorkeur via een netwerkkabel, maar het lukt ook via stabiele
draadloze verbindingen
U hebt bovendien een microfoon, een ingebouwde camera of webcam nodig.
Zorg ervoor dat uw PC/laptop voldoende stroom krijgt of voldoende opgeladen is. Leg
uw stroomkabel binnen handbereik.

2.2.2 Software
•

De lesgevers laten u ten laatste één dag voor de start van de lessen weten via welke
digitale tool de lessen zullen plaatsvinden. U krijgt van hen dan ook de logingegevens.

2.3 Hoe krijg ik mijn cursusmateriaal?
Vlak voor de start van de cursus laten we u weten waar u uw cursusmateriaal kan afhalen.

2.4 Ik ben ingeschreven voor het Voorbereidend Jaar Nederlands. Starten de lessen
in oktober?
Het Voorbereidend Jaar Nederlands is een programma voor buitenlandse studenten die zich
willen voorbereiden op hoger onderwijs in het Nederlands. Omdat het nog niet zeker is
wanneer de grenzen terug opengaan, hebben we de beslissing genomen om pas te starten in

januari 2021. Alle studenten die al zijn ingeschreven of zich hebben aangemeld, zijn
persoonlijk op de hoogte gebracht. Alle deadlines zijn daardoor veranderd.
De einddatum van het Voorbereidend Jaar Nederlands blijft onveranderd. U kan dus nog
tijdig uw B2-niveau behalen.

3 Tests
3.1 Hoe worden de instaptests Nederlands afgenomen?
Deze tests nemen we on campus af. We zullen u vlak voor de test via e-mail de nodige
informatie verschaffen.

3.2 Hoe worden de eindtests afgenomen?
De eindtests worden online of on campus afgenomen. Uw docent geeft u hierover alle
informatie tijdens de lessen.

3.3 Hoe worden de ITNA en de ITACE afgenomen?
De ITNA en de ITACE zullen on campus worden afgenomen. Het aantal inschrijvingen per
testsessie is beperkt. Snel inschrijven is dus de boodschap.

