Nood aan taalondersteuning?
Meer en meer merken we dat studenten nood hebben aan taalondersteuning. Een goede
beheersing van het Standaardnederlands is een noodzaak in heel wat beroepen. Rapporteren,
verslagen maken, spreken voor een groep, … zijn competenties die verwacht worden in diverse
jobs.
Wij merken dat vele studenten niet enkel nood hebben aan theoretische inhouden maar ook aan
coaching.
Wat bieden we aan?

Taaltoets
Er is een verplichte taaltoets voor alle studenten van de lerarenopleiding; het resultaat ervan
bepaalt of de student wel of geen vrijstelling krijgt voor de taalmodule.
Praktisch:
−

taaltoets 1ste semester: zaterdag 6 oktober 2018 van 9.00 u tot 10.00 u in het auditorium.

Resultaat:
−
−
−

minder dan 60% → taalmodule is verplicht
60% t/m 70% → taalmodule wordt sterk aangeraden
meer 70% → vrijstelling

Wat met studenten met dyslexie? Het is de keuze van de student om de taalmodule wel of niet te
volgen, maar we raden het wel aan. Zorgcoördinatie neemt dit verder op.

Taalmodule en -coaching
De taalmodule (8 studiepunten) – gespreid over een gans academiejaar – bestaat uit drie luiken:
−

7 workshops waarin een en ander wordt opgefrist: spelling, grammatica, woordenschat, leesen schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid;

−

een reeks afstandsoefeningen waarmee de lesinhouden van de workshops verder kunnen
worden ingeoefend; de taaldocent geeft hierop feedback;

−

taalcoaching die de mogelijkheid biedt om individueel (of in kleinere groepjes), vraaggestuurd
begeleid te worden op het vlak van taal.

Ook studenten van HBO5-opleidingen kunnen zich inschrijven voor de taalmodule en -coaching. Voor
hen is deelname aan de taaltoets vrijblijvend.
Praktisch
De 7 workshops (= contactmomenten) vinden plaats op:
−

maandagavond van 18.30 u. tot 21.50 u.

22/10, 12/11, 17/12, 18/2, 11/3, 1/4, 6/5
OF
−

woensdagavond van 18.30 u. tot 21.50 u.

24/10, 14/11, 19/12, 20/2, 13/3, 3/4, 8/5
Studenten schrijven zich in voor één bepaalde lesavond.

Prijs:
−
−

Gratis voor studenten die de maximumfactuur betalen voor hun basisopleiding (bv. SLO).
Het inschrijvingsgeld voor de taalmodule module bedraagt 128 euro (7 workshops +
afstandsonderwijs + taalcoaching).

Meer info: willly.brion@hik.be

