
Dit schooljaar bieden ruim 80 scholen in Vlaanderen het CLIL-traject aan. 
Steeds meer leerkrachten kiezen ervoor om hun vertrouwde niet-taalvak in 
het Frans of het Engels te geven.  Want CLIL-leerkracht worden, is kiezen 
voor een  job met toekomst!

Wil ook jij CLIL-leerkracht worden, maar voel je je nog niet zeker in het 
Frans of het Engels?

Dan kan je bij Moderne Talen terecht voor een

taaltraject Frans of Engels
op maat van leerkrachten

Voor wie?
•	 Toekomstige CLIL-leerkrachten in niet-taalvakken die hun kennis van 

het Frans / Engels (niveau B2) willen verbeteren  of opfrissen (niveau 
C1).

Maar ook voor: 
•	 Startende leerkrachten Frans / Engels  die graag hun taalvaardigheid in 

onderwijscontext willen trainen.
•	 Leerkrachten in opleiding die met een betere beheersing van het  

Frans / Engels hun kansen op tewerkstelling willen verhogen.
•	 Leerkrachten die om professionele redenen hun taalniveau een boost 

willen geven van niveau B2 naar C1.

  

De cursus kort toegelicht 

De cursus bestaat uit 80 lestijden, in blended learning (deels contact-
onderwijs, deels afstandsonderwijs). Om zoveel mogelijk de taalvaardigheid 
te trainen wordt er tijdens de contactlessen  vooral gefocust op spreken en 
luisteren. Lezen en schrijven wordt voornamelijk thuis op PC / smartphone 
geoefend. 

Tijdens de lessen worden handige didactische taalsleutels aangereikt die je  
optimaal voorbereiden om jouw vak in de vreemde taal  te kunnen geven.

De aangeboden thema’s zijn steeds onderwijsgerelateerd. 
Spreekvaardigheid oefen je o.a. via minilesjes waarbij de reële klascontext 
wordt nagebootst. Daarbij wordt veel ruimte gegeven voor eigen inbreng. 

Ondersteunende  kennis  - voor zover dit relevant is binnen het lesgebeuren 
- komt slechts beperkt en uitsluitend geïntegreerd aan bod. 

De lesgevers zijn taaldeskundigen met een jarenlange ervaring in het  
talenonderwijs.
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Praktische informatie

De cursus start op 17 januari 2018 en eindigt op 23 mei 2018. 
De lesdagen zijn zorgvuldig gekozen en houden maximaal rekening met 
vakantie- en examenperiodes.

De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag van 13.30 u tot 16.30 u in 
Moderne Talen pcvo Hasselt. In de directe omgeving is ruime parkeer-
gelegenheid.

LESDAGEN : 
januari 17 – 24 – 31 

februari 7 – 21 – 28 

maart 7 – 14 

april 18 – 25 

mei 2 – 16 – 23 

             

inschrijving : € 120,00
lesmateriaal: € 5,00

 
De definitieve inschrijving voor dit taaltraject is pas mogelijk nadat je de 
taaltest hebt afgelegd.

Niveaubepaling voorkennis van Frans / Engels 

Je startniveau voor dit professionaliseringstraject is minimaal B2 (Vantage2). 
Een taaltest is daarom noodzakelijk, tenzij je eerder al een taalopleiding 
Frans / Engels hebt gevolgd (bachelor in de doeltaal of Vantage 2).

De taaltest bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte en vindt 
plaats op: 

•	 woensdag 29 november 2017 van 13.30 u tot 16.30 u
•	 woensdag 10 januari 2018 van 13.30 u tot 16.30 u

Inschrijven voor deze taaltest is verplicht. Dat kan: 

•	 via de website: http://www.modernetalen.be/nl/talen/clil-frans-engels
•	 via e-mail : clil-taaltraject@modernetalen.be , met vermelding van je 

naam, gekozen datum en taal

Deelname aan de taaltest is gratis. 

 

Wat na de taalopleiding?
 
Als je slaagt voor de taalopleiding, ontvang je het vereiste C1-certificaat dat 
nodig is om als CLIL-leerkracht aan de slag te gaan. Meer informatie hierover 
vind je op http://modernetalen.be/nl/talen/clil-frans-engels

CLIL FRANS / ENGELS    CLIL FRANS / ENGELS     
MODERNE TALEN pcvo  - volwassenenonderwijs MODERNE TALEN pcvo  - volwassenenonderwijs

MODERNETALEN.BE - Gouv. Verwilghensingel 1b, Hasselt - 011 26 72 81 - clil-taaltraject@modernetalen.be


