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Studiecontract
De master in de Meertalige Communicatie is één van de vier vervolgopleidingen van de bachelor in de Toegepaste Taalkunde.
De opleiding bouwt voort op een vooropleiding waarin een grondige beheersing van het Nederlands en twee vreemde talen
centraal staat. Door een flexibel studieprogramma staat de opleiding ook open voor studenten met een minder taalkundige
vooropleiding of belangstelling. De meertaligheid vormt het belangrijkste uitgangspunt van de opleiding. Tegelijk wordt die
meertaligheid gezien als een middel tot communicatie: talenkennis gaat immers verder dan de kennis van grammatica en het
lexicon. De studie van het taalgebruik wordt ingebed in de institutionele, professionele en multiculturele context van overheid
en bedrijf.

De opleiding sluit aan bij die benaderingen in de toegepaste linguïstiek die taal in een zakelijke context bestuderen, zoals
discourse analysis, tekstwetenschap, sociolinguïstiek, etnolinguïstiek en genreanalyse. Het academische karakter van de
opleiding bestaat in het gebruik en verder ontwikkelen van methodologische en theoretische inzichten uit de toegepaste
linguïstiek. Naast die academische oriëntatie is er ook de nadrukkelijke gerichtheid op het beroepsveld en op een
meertaligheid van hoog niveau.

De opleiding is gericht op het vormen van communicatiedeskundigen op het terrein van communicatieadvies,
communicatiemanagement, personeelsbeleid, voorlichting en reclame, training en opleiding.
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Informatieve teksten
Code: VT4oNEInfTxt
Groep: Nederlands
Studiepunten: 3
Creditcontract mogelijk: Ja
Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /
Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Nederlands
Docenten: Van De Mieroop Dorien
Coördinator: Van De Mieroop Dorien

Specialisatiegraad
gespecialiseerd

Onderwijsactiviteiten
■

Informatieve teksten

Inhoud
In een eerste deel lezen we een aantal (Engelstalige) onderzoeksartikelen. Daarin wordt verslag gedaan van
discoursanalytisch onderzoek naar identiteitsconstructie in institutionele contexten. Bij de bespreking besteden we zowel
aandacht aan het onderzoeksonderwerp als aan de onderzoeksmethode. Uit deze artikelen destilleren we dan een
aantal aandachtspunten voor de analyse, waarop vervolgens oefeningen gemaakt worden.
In een tweede deel bouwen de studenten zelf in kleine groepen een onderzoek uit naar identiteitsopbouw in een
institutionele context. In overleg met de docent formuleren de studenten een onderzoeksvraag en stellen ze een corpus
samen. Aan de hand van de informatie uit de colleges en aanvullende literatuur werken ze zelf een geschikte
onderzoeksmethode uit. Dat moet hen in staat stellen om hun corpus grondig te analyseren en interpreteren.
Ten slotte schrijven de studenten hun bevindingen neer in een paper en presenteren ze hun resultaten aan de groep.
Van alle studenten wordt een inbreng gevraagd tijdens de aansluitende discussies.

Leermiddelen
Verplichte leermiddelen
Syllabus

Werkvormen
Omschrijving
Er worden een viertal inleidende colleges georganiseerd waarin de onderzoeksartikelen uitgebreid besproken
worden.
De studenten krijgen een aantal weken werktijd om hun onderzoek uit te voeren. Wel wordt verwacht dat ze op
regelmatige basis contact opnemen met de docent om de vorderingen van het onderzoek te bespreken. Op die manier
kan de docent waar nodig het onderzoek bijsturen. De studenten dienen een paper in.
In een drietal afsluitende colleges presenteren de studenten hun resultaten. Aan elke presentatie is een discussie
met de medestudenten verbonden.

Evaluatie
Types
■
■

paper/verslag
presentatie

Begeleiding
De studenten kunnen voor advies bij de docent terecht tijdens de colleges en volgens afspraak.
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Instructieve teksten
Code: VT4oNEInstrTxt
Groep: Nederlands
Studiepunten: 3
Creditcontract mogelijk: Ja
Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /
Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Nederlands
Docenten: Heynderickx Priscilla
Coördinator: Heynderickx Priscilla

Specialisatiegraad
gespecialiseerd

Onderwijsactiviteiten
■

Instructieve teksten

Inhoud
De studenten krijgen een aantal instructieve teksten met stijgende moeilijkheidsgraad aangeboden: recepten, routeinstructies, handleidinge, enzovoort. Ook de vormgeving (schema's en figuren vs. tekst, combinatie van figuren met tekst)
komt aan bod. De verworven inzichten worden in beoordelings-, herschrijf- en schrijfoefeningen aangewend.

Leermiddelen
Verplichte leermiddelen
syllabus Instructieve teksten
Aanbevolen leermiddelen
F. Maes, N. Ummelen & H. Hoeken 1996, Instructieve teksten. Analyse, ontwerp en evaluatie. Bussum: Coutinho.

Evaluatie
Types
■

paper/verslag

Begeleiding
tijdens de colleges en volgens afspraak
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Bedrijfscommunicatie- praktische toepassingen
Code: VT4oMOBcPraktoe
Groep: Modulair aanbod
Studiepunten: 6
Creditcontract mogelijk: Ja
Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /
Semester: 2
Onderwijstaal: Nederlands
Docenten: Dieltjens Sylvain, Heynderickx Priscilla
Coördinator: Dieltjens Sylvain

Specialisatiegraad
gespecialiseerd

Onderwijsactiviteiten
■

Bedrijfscommunicatie- praktische toepassingen

Inhoud
De aandacht gaat zowel naar interne als externe communicatie. Verschillende tekstsoorten komen aan bod (debriefings,
personeelsadvertenties, editorials, distributiebladen, instructies, enzovoort). De studenten krijgen praktische richtlijnen
die ze in oefeningen toepassen. De studenten werken één aspect gedetailleerd uit in een eigen (eventueel meertalig)
project.

Leermiddelen
Verplichte leermiddelen
syllabus Praktische oefeningen in de bedrijfscommunicatie

Evaluatie
Types
■
■
■

paper/verslag
presentatie
permanente evaluatie

Begeleiding
tijdens de colleges en volgens afspraak
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