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Prof. Jacques du Plessis het in die 1980’s sy voorgraadse en meestersgraad in Linguistiek aan 
BYU in die VSA voltooi. Vanaf 1985 doseer hy Afrikaans as vreemdetaal op universitêre vlak. 
Na sy MA het hy as taalkundige vir WordPerfect Corporation gewerk asook sy eie 
vertalingsagentskap bedryf. In 2002 het prof. Du Plessis sy PhD in Onderrigtegnologie aan 
Utah State Universiteit verwerf. Sedertdien is hy verbonde aan die Universiteit van Wisconsin, 
Milwaukee (UWM) se Skool vir Inligtingstudies. Sy Afrikaanse kursusse was UWM se eerste 
aanlyn vreemdetaalkursus. Sy navorsing fokus op die volgende: Die verwerwing van Afrikaans 
as vreemde taal in die kuberkonteks; innovering in die ontwikkeling van kitsgeheue vir 
wiskunde-, taal- en musiekopleiding; oop webgebaseerde leerstelsels vir blinde leerders; en 
'n metamodel rondom die doelwitte vir onderwys. Prof. Du Plessis dien op die uitvoerende 
raad van die Wisconsin Institute of Peace and Conflict Studies. Hy dien ook op die Adviesraad 
van die Connected Systems Institute; die Masters of Sustainable Peacebuilding, en eAchieve, 
'n virtuele hoërskool in Wisconsin. Hy is die stigter en sameroeper van die Wisconsin Smart 
Cities Alliance-inisiatief en is 'n medestigter van die Disruptive Technologies Lab by UWM. Hy 
is opgelei as mediator aan die Cardinal Stritch Universiteit en verwerf die WoodBadge, die 
hoogste kwalifikasie vir BoyScout leiers in die VSA. 
 
Hy het drie artikels in geakkrediteerde tydskrifte gepubliseer, is die outeur van drie boeke en 
outeur van hoofstukke in vier boeke. 
 
Prof. Du Plessis was o.m. die voorsitter van die fakulteit School of Information Studies en 
voorsitter van die fakulteit School of Public Health. Hy was ook medevisekansellier vir 
Inligtingtegnologie en Hoof Inligtingsbeampte van UWM (interim). Verder was hy die 
president van die National Council of Less Commonly Taught Languages en hy is ‘n 
medestigter van AGES – The Association of Genealogy Educators and Schools. 
 


