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WAT IS ACADEMISCH TAALGEBRUIK?
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Is:

-correct schrijven: spelling, 

grammatica & interpunctie

Maar ook:

- academisch formuleren

- helder structureren



1. Academisch formuleren

2. Helder structureren

3. E-mailetiquette

4. Aan de slag:

- De syllabus

- Het hoorcollege

4

schrijven

lezen

luisteren

spreken



ACADEMISCH 
FORMULEREN
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ACADEMISCH FORMULEREN

Is een academische tekst…

1.moeilijk of eenvoudig?

2.formeel of informeel?

3.levendig of droog?
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MOEILIJK OF EENVOUDIG?

Inhalen weggevallen lessen wegens staking

Aansluitend bij de mail van de rector in verband met de 

stakingsaanzeggingen voor 1 en 15 december aanstaande en na informatie 

gekregen te hebben van de directeur onderwijs van onze instelling kan ik u 

meedelen dat, indien om de een of andere reden de lessen die voor deze 

dagen gepland zijn niet doorgaan, omdat bijvoorbeeld een groot deel van de 

studenten omwille van problemen met het openbaar vervoer niet in Gent 

geraken, of omdat u zelf aan de staking wenst deel te nemen, deze lessen 

kunnen worden ingehaald tijdens de inhaalweek, die uitgerekend daarvoor is 

voorzien (dit is geen week die deel uitmaakt van de blokperiode !). 

¿Qué?



MOEILIJK OF EENVOUDIG?

Ook al schrijf je voor academici, het getuigt van een grote 

schrijfvaardigheid als je een moeilijk thema toch 

eenvoudig en helder kunt uitleggen. Een moeilijk 

onderwerp moet niet moeilijk worden verpakt.

KISS: Keep It 

Short and Simple



MOEILIJK OF EENVOUDIG?

Woordgebruik aan de universiteit

• Vaktaal/Vakjargon

• Academische woorden
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Humane wetenschappen: 

epistemologisch, hermeneutiek, 

fenomenologisch, scholastiek,  casuïstiek, 

positivistisch, neoplatonisch, metafysica, …

Gezondheidswetenschappen: 

acetylsalicylzuur, pseudo-

efedrinehydrochloride, cyclo-oxygenases, 

fenylketonurie, …

Toegepaste en exacte wetenschappen: 

kanonieke surjectie, kwantitatieve titratie, …

Huh?

arbitrair, hypothese, ethisch, consensus, synthese, 

essay, archaïsch, contextueel, symptoom, grafisch, 

integraal, convergent, causaal, correlatie, 

analytisch, nuanceren, structureel, archetype, 

cognitief, percipiëren, enz. 



MOEILIJK OF EENVOUDIG?

“Zoals reeds vermeld lag Descartes aan de oorsprong van een 

dualistische visie. In zijn lichamelijkheid was de mens een bundel 

reflexen, in niets verschillend van het dier of eventueel van een 

robotachtige machine. Op dit niveau werd elke reactie volkomen 

gedetermineerd door een externe stimulus. Maar de menselijke 

geest kon deze robot ook beïnvloeden en dit resulteerde dan in 

arbitraire bewegingen die niet stimulus-gebonden waren, en dus 

zonder aanwijsbare fysische oorzaak tot stand kwamen.” 
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Bron:  ‘Inleiding tot de psychologie’ ,Lens, Van Avermaet en Eelen, 2001, pp. 18-19, 

geciteerd in De Wachter et al., 2010, p.13.
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MOEILIJK OF EENVOUDIG?

Gebruik (moeilijke) woorden correct

Vitale representatieve 60+, ex-

zakenman zoekt jou, lieve spontane 

vrouw, ca.50, met warme ogen en 

warm hart, die mij die extra dementie 

aan het leven kan geven, die ik 

ondanks alles waar ik nu gelukkig mee 

ben, toch mis. (Delft op Zondag)

Uitgekiemd denkwerk…

Uitgekiend denkwerk



MOEILIJK OF EENVOUDIG?

Moeilijke tekst
o Lange en moeilijke woorden

o Veel vaktermen en onbekende afkortingen

o Lange zinnen

Eenvoudige tekst
o Korte woorden

o Dagelijkse woordenschat

o Korte zinnen

In een academische tekst zoek je de gulden 

middenweg tussen te moeilijk en te eenvoudig.



ACADEMISCH FORMULEREN

Is een academische tekst…

1.moeilijk of eenvoudig?

2.formeel of informeel?

3.levendig of droog?
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FORMEEL OF INFORMEEL?

“Ik probeer me toch altijd goed voor te bereiden en mijn steentje bij te dragen. Niet 

evident. Ik hoop gewoon dat mijn medestudenten me zien als een pluspunt. Ik ga echt 

keihard werken als het moet. Waarschijnlijk is dat geen probleem, want ik vind het 

superinteressant.”

Fragmenten uit een zelfevaluatieverslag…

“Wat betreft mijn persoonlijke motivatie wil ik er desalniettemin aan toevoegen dat ik steeds 

tracht om de vergaderingen minutieus voorbereid bij te wonen en bijdragen te leveren waaraan 

mijn medestudenten effectief iets hebben en waarop kan worden verder gebouwd. Ik hoop een 

meerwaarde te kunnen zijn in deze groep en ben aldus bereid om te werken wanneer dit nodig 

wordt geacht, hetgeen geen enkel probleem zou mogen zijn daar het onderwerp mij erg 

interesseert.”



FORMEEL OF INFORMEEL?

Formele tekst

o Grotere afstand 

tussen auteur en 

lezer

o Zakelijke schrijftaal

o Let op voor 

archaïsche taal!

Informele tekst

o Kleinere afstand 

tussen auteur en 

lezer

o Spreektaal

o Let op voor te joviale, 

subjectieve stijl!

Academische teksten zijn overwegend formeel!



ACADEMISCH FORMULEREN

Is een academische tekst…

1.moeilijk of eenvoudig?

2.formeel of informeel?

3.levendig of droog?
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LEVENDIG OF DROOG?

Vergelijk:

Kinderen leren het best als ze zich veilig en 

welkom voelen. Op inclusieve scholen zie je 

dat er veel aan wordt gedaan een veilig 

klimaat te scheppen waarin iedereen zich 

welkom voelt. Het belangrijkst bij het 

scheppen van een veilig pedagogisch klimaat 

is de voorbeeldfunctie van directeur en 

leerkrachten. Als zij normaal omgaan met en 

respect hebben voor een leerling met een 

handicap, nemen de andere kinderen en 

ouders dit gedrag vanzelf over. Bij acceptatie 

hoort ook het toegankelijk maken van de 

school voor rolstoelers en een rolstoeltoilet.

Directrice Evelien staat 's ochtends

de leerlingen bij de ingang op te 

wachten. Voor iedereen heeft ze 

een vriendelijk woord. Als 

Mohammed binnenkomt in een 

rolstoel zakt ze door de knieën om 

hem op ooghoogte opgewekt te 

begroeten en wacht ze tot hij 

antwoord kan geven met zijn 

communicatiebord (door zijn 

dyspraxie duurt dat even). Op die 

manier voelen ook de leerlingen 

met een handicap zich veilig en 

welkom op school. In dat klimaat 

leren de kinderen het best.



LEVENDIG OF DROOG?

Je bent geen roman- of pamfletschrijver. 

Beeldend taalgebruik, gezegden, uitdrukkingen en 

‘storytelling’ horen minder thuis in academische teksten.
“Een niet te miskennen bewijslast misschien? Tot 

op vandaag is deze nog niet echt geleverd. 

Een mooie theorie dan? Die bovendien ook nog 

eens eenvoudig te bevatten is? Ja zeker, 

wiskundig komt het allemaal heel goed uit. Al is 

misschien de kans wel groot dat het overgrote 

publiek deel van het publiek deze mathematische 

uitwerking niet kan volgen. Maar ja, ze moeten 

dan maar geloven in de theoretische fysicus die 

het hen uitlegt; hij zal het wel weten. Aanvaard 

gewoon maar wat er gezegd wordt. En ja, nog 

één klein detail, men heeft ook nog een aantal 

extra dimensies nodig om het geheel te doen 

kloppen.”



LEVENDIG OF DROOG?

Levendige tekst
o Bevat veel concrete woorden.

o Auteur spreekt de lezer aan.

o Auteur gebruikt vergelijkingen of 

beeldspraak.

Droge tekst
o Bevat veel abstracte woorden.

o Auteur spreekt de lezer niet aan.

o Auteur gebruikt geen vergelijkingen of 

beeldspraak.

Academische teksten zijn overwegend droog (en toch 

aantrekkelijk)!



HELDER 
STRUCTUREREN
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HELDER STRUCTUREREN

“Er ontstaat een wildgroei aan fantasie en ondenkbare 

stadia in de geschiedenis van het universum krijgen 

plots een stem aan de hand van verschillende 

wetenschappelijke theorieën, zoals de wereld voor de 

Big Bang.”
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1 zin = 1 idee



HELDER STRUCTUREREN

Gebruik structuuraanduiders om je gedachten te 

rangschikken

o verwijswoorden

o signaalwoorden
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HELDER STRUCTUREREN

Overzicht signaalwoorden www.ugent.be/taaladvies
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http://www.ugent.be/taaladvies
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/schrijven/leg-verbanden/lijst-verbind-met-woorden.pdf


HELDER STRUCTUREREN

Gebruik alinea’s!
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HELDER STRUCTUREREN

Wat is een alinea?

Een alinea is meer dan een verzameling losse zinnen. Een goede alinea 

bevat één centraal idee of een duidelijk afgebakend facet van het centrale 

thema van een tekst. Het centrale idee wordt bij voorkeur in één zin 

geponeerd en wordt verder uitgewerkt in de rest van de alinea. Die zin 

staat op een voorkeursplaats, namelijk als eerste of laatste zin in de alinea 

(Linea, 2014). 
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HELDER STRUCTUREREN

“Slechte gevoelens sluiten goede gevoelens niet uit.

Negatieve en positieve emoties worden namelijk door 

verschillende systemen in onze hersenen voortgebracht. Als wij 

een emotie beleven, zijn telkens verschillende delen van de 

hersenen daarbij betrokken. Er is dus niet zoiets als een 

centrum voor lustgevoelens en een ander centrum voor 

somberheid.”
Toelichting

Kern

Drie manieren om je alinea op te bouwen – voorbeeld:



HELDER STRUCTUREREN

“Voor we kunnen begrijpen hoe onze stemming onze aandacht 

richt, moeten we meer inzicht krijgen in de werking van onze 

emoties. Slechte gevoelens sluiten goede gevoelens niet uit.

Negatieve en positieve emoties worden namelijk door 

verschillende systemen in onze hersenen voortgebracht. Als wij 

een emotie beleven, zijn telkens verschillende delen van de 

hersenen daarbij betrokken. Er is dus niet zoiets als een centrum 

voor lustgevoelens en een ander centrum voor somberheid.” 

Overgangszin

Toelichting

.

Kern



HELDER STRUCTUREREN

“Negatieve en positieve emoties worden door verschillende 

systemen in onze hersenen voortgebracht. Als wij een emotie 

beleven, zijn telkens verschillende delen van de hersenen daarbij 

betrokken. Er is niet zoiets als een centrum voor lustgevoelens en 

een ander centrum voor somberheid.

Slechte gevoelens sluiten goede gevoelens dus niet uit.”

Toelichting

Kern



HELDER STRUCTUREREN
Je tekst = ‘IMS-structuur’

o Inleiding: vertel wat je de lezer zal vertellen

o Midden: vertel je verhaal

o Slot: vertel wat je de lezer hebt verteld 



E-MAILETIQUETTE
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E-MAILETIQUETTE
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http://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/mail/overzicht.htm


AAN DE SLAG: DE 
SYLLABI
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SYLLABUS

•Geschiedenis van Rome

•Neuroanatomie

Welke verschillen vallen je op tussen beide syllabi?

Heb je een voorkeur voor een van beide syllabi?
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AAN DE SLAG: HET 
HOORCOLLEGE
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http://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/eerstejaarsstudent/begrijpjehoorcolleges


HOORCOLLEGES

Fragment:

Professor Hebberecht over het concept misdaad

Wat is de structuur van het betoog?

Maak notities! 
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https://www.youtube.com/watch?v=EItQgJaOz08


Wat houdt misdaad eigenlijk in?

1. Criminaliteit als een eigenschap van een bepaald gedrag of van bepaalde personen = 

NORMATIEVE MISDAADDEFINITIE

Misdaad is een inbreuk op

- een juridische norm

• volgens het strafrecht

• volgens het strafrecht, maar effectief veroordeeld door een strafrechter

• volgens elk mogelijk recht: alle inbreuken op rechtsnormen.

- een morele norm

- een sociale norm

 Focus ligt op de crimineel: persoon en gedrag

2. Criminaliteit als eigenschap die door de maatschappij toegeschreven wordt aan bepaald gedrag 

 Focus ligt op toekenning en ook op maatschappelijke reacties op bepaald gedrag

42



HULP NODIG?
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HULP NODIG?

Vraag hulp aan:

• studiebegeleiders en trajectbegeleiders

• taalondersteuningsinitiatieven, bv. het schrijfcentrum Taalonthaal: 

www.taalonthaal.ugent.be

• proffen en assistenten

Oefen op:

• spelling: spellingstests Taaltelefoon, SNS, Beter Spellen

• academische schrijfvaardigheid: http://alicetaal.ugent.be

www.ugent.be/taaladvies/ taalbeleid@ugent.be

44

http://www.taalonthaal.ugent.be/
https://www.taaltelefoon.be/
http://sns.plantyn.com/sns/Forms/IntroBasisPlusForm.aspx
http://www.beterspellen.nl/website/index.php
http://alicetaal.ugent.be/
http://www.ugent.be/taaladvies/
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