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Toelichting
Het platform geeft studenten de mogelijkheid om in hun eigen tempo de oefeningenreeksen
te doorlopen en oefeningen indien gewenst opnieuw te maken. De moeilijkheidsgraad en de
doelstelling van de oefeningen worden telkens aangegeven, zodat studenten de oefeningen
kunnen kiezen die het best aansluiten bij hun noden. Icoontjes in drie kleuren geven
bovendien aan of de student een oefening nog niet bekeken/afgewerkt heeft (rood), nog
niet volledig juist opgelost heeft (oranje) of al helemaal correct afgewerkt heeft (groen).
Daarnaast biedt het platform aan opleidingen ook de mogelijkheid om leerpaden aan te
maken, waarbij studenten wel verplicht worden om een bepaalde reeks oefeningen in een
vaste volgorde te doorlopen.
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Succesfactoren en aandachtspunten
Succesfactor
Studenten kunnen op een zelfstandige manier hun academische taalvaardigheden verder
ontwikkelen, doordat elke oefening van feedback voorzien wordt en de oefeningen
gekoppeld worden aan een beknopte theoretische toelichting.
Succesfactor
Studenten kunnen heel gericht focussen op die aspecten van academische taalvaardigheid
die zij nog verder willen ontwikkelen.
Succesfactor
Doordat het een digitale leeromgeving is, kan deze extra-curriculaire taalondersteuning op
een eenvoudige manier aangeboden worden aan alle studenten op alle campussen van de
universiteit en de associatie.
Aandachtspunt
Het is belangrijk dat er voldoende ingezet wordt op de bekendmaking van het leerplatform
bij studenten, zodat zij voldoende gestimuleerd worden om er gebruik van te maken.
Aandachtspunt
Het is belangrijk dat het leerplatform voldoende bekendgemaakt wordt bij opleidingen en
docenten, zodat zij studenten die het nodig hebben kunnen doorverwijzen en kunnen
stimuleren om er gebruik van te maken.
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