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Fieke Van der Gucht 
 
 
 Persoonlijke gegevens 

 
E-mail       fiekevandergucht@gmail.com 
Geboortedatum  24.11.1978 
Nationaliteit    Belgische 
Burgerlijke staat  feitelijk samenwonend 
 
 

 
  

[portrettekening door Stijn Fabri] 

 
 Werkervaring 
 

 

sep 2014 – heden Coördinator Taalonthaal, Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Universiteit Gent 
Uitdenken en opstarten van een taalbegeleidingsdienst voor studenten 
(taalonthaal.ugent.be) 
 
Onderwijzen van ‘Academisch schrijven in een notendop’: zowel optionele 
lessen waaraan studenten vrij kunnen deelnemen als lessenreeksen op maat, 
aangevraagd door docenten 
 
Individueel coachen van studenten bij hun schrijfopdrachten  
 
Uitsturen van tweewekelijkse taalmailing ‘Taaltips van Taalonthaal’ 
 
Verzorgen van interne en externe communicatie, netwerking 
 

Zelfstandig tekstcorrector, eindredacteur, copywriter en auteur in bijberoep 

Tekstcorrector onder meer voor Ons Erfdeel (onserfdeel.be) 
 
Eindredacteur onder meer voor mijn vorige werkgever Stichting Lezen (nu: 
iedereenleest.be) en voor het tekstadviesbureau van Wablieft, het Centrum 
voor Duidelijke Taal (wablieft.be)  
 
Copywriter onder meer voor t-heater (t-interim.be/nl/artistieke-en-creatieve-
sector) en voor Lobkey Monster (lobkeymonster.be) 
 
Non-fictieauteur van de Atlas van de Nederlandse taal (Lannoo, 2017), een 
volledig geïllustreerd, populariserend-wetenschappelijk boek met een 
afwisseling van tekst, illustratie en infografieken 
 
Columniste voor taaluniebericht.org van de Nederlandse Taalunie; 
medewerker Over taal (overtaal.be); boekrecensent voor Metro 
(metrotime.be) 
 

mailto:fiekevandergucht@gmail.com
http://www.taalonthaal.ugent.be/
http://www.onserfdeel.be/
http://iedereenleest.be/
http://www.wablieft.be/
http://www.t-interim.be/nl/artistieke-en-creatieve-sector
http://www.t-interim.be/nl/artistieke-en-creatieve-sector
http://www.lobkeymonster.be/
http://www.atlasvandenederlandsetaal.be/
../Google%20Drive/Sollicitaties/2016_Sollicitatie_JaJa/taaluniebericht.org
http://www.overtaal.be/
https://www.metrotime.be/
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Taaltrainer mondelinge en schriftelijke communicatie onder meer voor 
EANDIS (eandis.be) 
 
Voor een selectie van mijn werk:  
www.dekommaneuker.be 

 
dec 2016 – mei 2017 Wetenschappelijk medewerker onderwijsinnovatieproject ALICE, 

Universiteit Gent 
Ontwikkelen van taalluik voor ALICE (alice.ugent.be), een platform waarop 
studenten taal- en redeneervaardigheden kunnen inoefenen, in 
samenwerking met een team van informatici 

 
febr 2016 – dec 2016 Wetenschappelijk medewerker Staat van het Nederlands in opdracht van 

de Nederlandse Taalunie, Universiteit Gent 

Onderzoek voeren naar de positie van het Nederlands in verschillende 
maatschappelijke domeinen en de onderzoeksresultaten vertalen naar een 
publieksrapport; opstellen van grote publieksenquête via Lime Survey 
 

sep 2007 – aug 2014   (Eind)redacteur en projectmedewerker Stichting Lezen, Antwerpen 
De eindredactie verzorgen van verhalenbundels, infokranten, 
campagnematerialen, lestips, sponsordossiers, jaarverslagen... voor diverse 
doelgroepen en diverse dragers (drukwerk, websites) 
 
Coördineren van de redactie van diverse projecten (o.m. deweddenschap.be; 
boekenzoeker.org en desamenlezing.be): op elkaar afstemmen en aansturen 
van grafisch vormgevers, auteurs, illustratoren, externe redactieleden, 
websitebouwers en drukkerij (voor een voorbeeld: 
taalonthaal.ugent.be/fiekes-portfolio) 
 
Recenseren voor wekelijkse Iedereen Leest-boekenrubriek in Metro: 
schrijven van korte, bondige opinies en ze voorzien van een gebalde, 
wervende kop (voor een voorbeeld: taalonthaal.ugent.be/fiekes-portfolio) 
 
Interviews afnemen voor wekelijkse Metro-rubriek ‘Betrapt met een boek’ 
(voor een voorbeeld: taalonthaal.ugent.be/fiekes-portfolio) 
 
Bedenken en uitwerken van leesbevorderingscampagnes en -projecten  voor 
jongeren en intermediairs, o.m. deweddenschap.be; boekenzoeker.org en 
desamenlezing.be: opstellen van sponsordossiers en -verslagen, begroting, 
pers en communicatie, redactie en opvolging publicaties, administratie, 
netwerking, organisatie studiedagen, samenwerking met hele letterenveld...  

 
okt 2005 – aug 2007 Lector Nederlands en Taalvaardigheid (ad interim), Arteveldehogeschool Gent 

Onderwijzen van Nederlands en (mondelinge en schriftelijke) 
Taalvaardigheid, begeleiden van Taalkring 
 
Doorvoeren van onderzoek naar multimediale geletterdheid bij kleuters 
 
Begeleiden van scripties en stages 
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 Opleidingen 
 

 
okt 2001 - sep 2005 Aspirant-navorser bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 

Vlaanderen, Universiteit Gent, Departement Algemene Taalwetenschap onder 
het promotorschap van prof. dr. Klaas Willems 

Doctoraatsverhandeling: Het ‘Polysemie-Monosemie’-debat. Contrastieve 
analyse van de cognitieve en structureel-functionele semantiek 

 
1996-2000 Licentiaat in de Taal- & Letterkunde: Germaanse Talen (Engels-Nederlands), 

Universiteit Gent (van 1 januari tot 30 juni 1999 aan de KUNijmegen in het 
kader van een Erasmusprogramma), geslaagd met Grootste Onderscheiding 

Licentiaatsverhandeling: De vorming van vrouwelijke beroeps- en 
functienamen. Een onderzoek naar seksedifferentiatie en sekseneutralisatie 
in het Nederlands, het Duits en het Engels 

 
1990-1996 Latijn Wetenschappen, Instituut Heilige Familie (Sint-Niklaas) 

 
1988-2003 Studierichting Woord, optie Voordracht (deeltijds kunstonderwijs), Stedelijke 

Academie voor Muziek, Woord en Dans (Sint-Niklaas en Gent) 
 

 Talenkennis 
 
 

 Mondeling Schriftelijk 

Actief Passief Actief Passief 

Nederlands Moedertaal Moedertaal 

Engels Uitstekend Uitstekend Uitstekend Uitstekend 

Frans Goed Zeer goed Goed Zeer goed 

Duits Basis Goed Basis Zeer goed 

   

 Informaticakennis 
 
Uitstekende kennis Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) 
Basiskennis mailingprogramma’s als Emailgarage en Modulas, surveyprogramma’s als LimeSurvey, en 
verder Dreamweaver, IrfanView en Wordpress 
 

 Interesses 
 
literatuur (fictie, non-fictie); cultuur (film, muziek, musea); sport (duatlon, lopen bij STAX Gent, 
koersen bij Spaak&Spier) 
 

 Referentie 
 
op aanvraag 


