Verkorte opleiding tot behalen van certificaat C1

De taalvorming in verkort traject en toegespitst op de klaspraktijk, kan je op twee plaatsen volgen in:
●
●

PCVO Scheldeland LOKEREN ( Engels - Frans - DUITS)
PCVO Scheldeland BEVEREN ( Engels - Frans)

●
●

Het Perspectief in Gent. ( Engels - Frans)
PCVO Moderne Talen in Hasselt ( Engels - Frans)

Voor wie is deze taalmodule?
De cursus is bedoeld voor
● Leerkrachten zaakvakken met een goed niveau B2 Frans of Engels en die misschien wel CLIL
Frans/Engels wensen te geven en dus een C1-attest nodig hebben
● Startende leerkrachten Frans/Engels die net afgestudeerd zijn of een SLO-opleiding volgen,
en graag hun taalvaardigheid extra trainen.
● Leerkrachten Frans/Engels die al enkele jaren geen lessen Frans/Engels meer geven en die
graag een opfrissing of verdieping wensen.
● alle leerkrachten die hun taalniveau een boost willen geven van een hoog B2* naar C1
niveau! *(test in het gekozen talencentrum)

Wat mag ik verwachten van deze cursus?
De cursus bestaat uit 80 lestijden, in blended learning ( = deels contactonderwijs, deels
afstandsonderwijs).
● De cursus die start in september eindigt al eind januari; de cursus die start in januari eindigt
begin juni.
● Om zoveel mogelijk de taalvaardigheid te trainen wordt er tijdens contactlessen vooral
gefocust op interactie, spreken en luisteren. Ondersteunende kennis, lezen, schrijven...
oefen je van op afstand, thuis op je computer...
● Bovendien is de lessenreeks specifiek gericht op taal in klassituaties
Dit betekent dus dat er uitsluitend met onderwijs-gerelateerde inhouden gewerkt wordt. Het
spreken oefen je o.a.via microlesjes, zo wordt alles steeds binnen een klascontext toegepast
en heb je opnieuw veel spreekkansen!
● Leidt tot het behalen van een bewijs C1 binnen onze eigen opleiding
Je hoeft geen test meer af te leggen in een examencentrum want je behaalt het certificaat
binnen de eigen taalopleiding.

Kan ik gewoon inschrijven voor deze cursus?
Als je geen certificaat Vantage 2 van een CVO hebt, of diploma behaald in de doeltaal kan
voorleggen, leg je eerst een niveautest af. Je startniveau in onze cursus moet immers minimaal
een goed niveau B2 zijn.
De test bestaat uit een schriftelijk deel met meerkeuzevragen en een kort gesprek met de
lesgever. Op basis hiervan bekijkt de lesgever of je op dit niveau kan instappen. Je aanmelden
voor de test is om organisatorische redenen noodzakelijk.
Je weet na de test onmiddellijk of je kan starten met de lessenreeks.

LET OP: een instaptest is nog geen officiële inschrijving en resulteert niet in een taalcertificaat!
De test bepaalt enkel of je het juiste niveau hebt om de opleiding te starten.
Alle info betreffende lesmomenten, testdata, openingsuren,... vind je rechtstreeks op de site van
het gekozen talencentrum.
Inschrijven voor een talenopleiding gebeurt via het opleidingscentrum van jouw keuze.

Info talencentra
● Lokeren, PCVO Scheldeland,  ENGELS/FRANS/DUITS (voor meer info klik hier )
(https://scheldeland.net/info/clil-talen-voor-leerkrachten)

Is iets niet duidelijk? Mail: hannelore.peersman@scheldeland.net
of : hilde.declercq@scheldeland.net

● Beveren, PCVO Scheldeland, campus Beveren: ENGELS /FRANS

(voor meer info klik hier ) (https://scheldeland.net/info/clil-talen-voor-leerkrachten)

Is iets niet duidelijk? Mail: hannelore.peersman@scheldeland.net
of : hilde.declercq@scheldeland.net

● Hasselt, Moderne Talen PCVO

Engels en Frans  (voor meer info, klik hier)

(http://www.modernetalen.be/nl/talen/clil-frans-engels)

Is iets niet duidelijk? Mail: sonja.billen@limburg.be

● Gent, PCVO Het Perspectief: Engels (voor meer info, klik hier)

  (https://hetperspectief.net/engels-c1-voor-leraren)

Frans  (voor meer info, klik hier )
 (https://hetperspectief.net/frans-c1-voor-leraren)
Is iets niet duidelijk? Mail: Vanessa.Verschelden@hetperspectief.net
of: Geertrui.Devriendt@hetperspectief.net

