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Aanleiding

Het activo team gaat vaak één op één in gesprek met 

lesgevers, opleidingen en studenten. Hier vangen we heel 

wat interessante onderwijspraktijken op die inspirerend 

kunnen zijn voor andere lesgevers. 

Deze werden hier en daar uitgeschreven en opgenomen op 

de website www.onderwijstips.ugent.be waar heel wat 

tips&tricks te vinden zijn over verschillende 

onderwijsvormen.

Om deze praktijken systematischer en zo veel mogelijk te 

verspreiden was er nood aan een laagdrempelig platform 

voor en door lesgevers aan de UGent.

Doelstellingen

Contact

Astrid.Vermeersch@ugent.be
www.onderwijstips.ugent.be

Universiteit Gent

@ugent

Ghent University

Erkenning geven aan 
lesgevers

Inspirerend voor 
lesgevers

Laagdrempelig en 
korte leestijd

Vlot doorzoekbaar

Gekoppeld aan 
onderwijstips.ugent.be

UGent praktijk

Informatie over het vak 
en contactgegevens van 
de betrokken lesgevers. 
Facultaire kleuren 
komen terug

De praktijk wordt zo 
concreet mogelijk 
beschreven zodat een 
andere lesgever de 
vertaling kan maken 
naar de eigen context.
Screenshots van Ufora of 
bijlages met 
opdrachtomschrijvingen, 
rubrics maken het 
concreet 

De take aways worden 
kort omschreven

Onderwijstips van 
eenzelfde thema worden 
hier weergegeven

Homepage

• ‘thema’
• ‘Discipline’
• ‘Faculteit’

Schrijfproces
Via een formulier bewaken we dat alle 
elementen aanwezig zijn.

Een lesgever kan zelf een UGent praktijk insturen. Door 
de faculteit aan te duiden in het formulier krijgt de 
facultaire onderwijsondersteuner een melding (via 
Microsoft Flow) en gaat hiermee verder aan de slag:
• Nalezen (Is het helder en concreet?’),
• naar eindredactie sturen 
• en publiceren

OF een medewerker vult het formulier in en vraagt 
feedback aan de lesgever (‘Is het correct en volledig?’)

Voordeel van formulier: export naar htmlcode

Alle UGent praktijken 
krijgen één of meer 
tags onder:

Korte introtekst als 
teaser en snel 
doorzoekbaar

Geïntegreerd in de 
website via een extra 
tabblad

Facultaire kleuren en 
afkorting van de 
faculteit voor 
herkenning en 
erkenning

Neem een kijkje op de website


