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English 

 

YouReCa@ILT: Wat bieden we aan? 
 

Academic Writing for Junior Researchers 

De cursus Academic Writing heeft tot doel jonge onderzoekers te begeleiden bij het schrijven van hun 

eerste artikels. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan typische genre-kenmerken van 

wetenschappelijke artikels, het verbeteren van structuur, stijl en cohesie, en het verbeteren van lexicale 

en grammaticale correctheid.  

Er bestaan verschillende groepen met een apart programma voor Humane Wetenschappen, 

Biomedische Wetenschappen, en Wetenschap en Technologie. Vroeg inschrijven is aanbevolen: het is de 

beste garantie om de cursus zeker te kunnen volgen binnen een redelijke termijn. 

http://ilt.kuleuven.be/cursus/acadeng_junior_researchers.php 

 

Presentation and Seminar Skills for Junior Researchers 

De cursus Presentation and Seminar Skills heeft tot doel de presentatievaardigheden van de deelnemers 

te verbeteren: structureren van een presentatie, gebruiken van typische presentatie-taal, vragen stellen 

en beantwoorden, uitspraak en tempo. Deelnemers krijgen individuele feedback. 

Er bestaan verschillende groepen met een apart programma voor Humane Wetenschappen, 

Biomedische Wetenschappen, en Wetenschap en Technologie. Vroeg inschrijven is aanbevolen: het is de 

beste garantie om de cursus zeker te kunnen volgen binnen een redelijke termijn 

http://ilt.kuleuven.be/cursus/acadeng_junior_researchers.php 

 

Professional Skills Training 

Het ILT biedt jonge onderzoekers ook een aantal korte cursussen aan die gericht zijn op het ontwikkelen 

van professionele communicatieve vaardigheden.  

 Writing for a General Audience: 2 sessies met tips en technieken om je onderzoek op een 

interessante en toegankelijke manier aan een breed publiek voor te stellen. 

 Email Writing: 2 sessies waarin wordt ingegaan op de taal en kenmerken van duidelijke en 

effectieve emails. 

 Telephoning: 1 sessie waarin de vaardigheden aan bod komen die je nodig hebt om vlotte 

telefoongesprekken in het Engels te voeren. 

 Meeting Skills: 2 sessies waarin wordt ingegaan op de typische taal en kenmerken van efficiënt 

vergaderen. 

http://ilt.kuleuven.be/cursus/professional_skills_training.php 

http://ilt.kuleuven.be/cursus/acadeng_junior_researchers.php
http://ilt.kuleuven.be/cursus/acadeng_junior_researchers.php
http://ilt.kuleuven.be/cursus/professional_skills_training.php
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ILT Taalcoaching  

Jonge onderzoekers kunnen bij het ILT terecht voor extra ondersteuning bij het schrijven van 

Engelstalige academische teksten. U kan zich inschrijven voor een individuele feedbacksessie op basis 

van een eigen tekst (bv. artikel, rapport, presentatie), die vooraf ingestuurd wordt. Deze tekst wordt niet 

volledig gereviseerd, maar vanuit didactisch oogpunt wordt ingegaan op een aantal aandachtspunten. 

https://ilt.kuleuven.be/youreca/coaching/ 

 

 

English 

 

YouReCa@ILT: What is on offer? 

 

Academic Writing for Junior Researchers 

The Academic Writing course aims to assist young researchers in writing their first papers. Course 

objectives include analyzing genre characteristics of research articles, improving structure, style and 

flow, improving lexical and grammatical accuracy.  

There are different groups, with a separate programme for the Humanities and Social Sciences, 

Biomedical Sciences, and the Science, Engineering and Technology group.  Early registration is 

recommended. 

http://ilt.kuleuven.be/english/cursus/acadeng_junior_researchers.php 

 

Presentation and Seminar Skills for Junior Researchers 

This course aims to develop participants’ presentation and seminar skills: structuring a presentation, 

using typical presentation language, handling questions, delivery. Individual feedback is provided.  

There are different groups, with a separate programme for the Humanities and Social Sciences, 

Biomedical Sciences, and the Science, Engineering and Technology group. Early registration is 

recommended. 

http://ilt.kuleuven.be/english/cursus/acadeng_junior_researchers.php 
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Professional Skills Training 

ILT also offers a number of short courses designed to develop various professional skills.  

 Writing for a General Audience: 2 sessions designed to help you make your research accessible 

and interesting to a wide audience. 

 Email Writing: 2 sessions that focus on making your emails more effective and reader-friendly. 

 Telephoning: 1 session designed to improve your ability to communicate effectively by 

telephone. 

 Meeting Skills: 2 sessions focusing on the language, organization and interaction typical of 

effective and efficient meetings. 

http://ilt.kuleuven.be/english/cursus/professional_skills_training.php 

 

ILT Language Coaching 

ILT offers young researchers individual language support to improve their academic writing skills. You 

can register for an individual feedback session based on your own writing (e.g. article, report, 

presentation). Your text will not be fully revised, but a selection of relevant feedback will be given. 

https://ilt.kuleuven.be/youreca/coaching/index_eng.php 

http://ilt.kuleuven.be/english/cursus/professional_skills_training.php
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