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OpleidingsonderdeelOpleidingsonderdeelOpleidingsonderdeelOpleidingsonderdeel GroepGroepGroepGroep Stp.Stp.Stp.Stp. SemesterSemesterSemesterSemester DeeltijdsDeeltijdsDeeltijdsDeeltijds

Cultuurgeschiedenis 1 Duits 6 1 + 2 /

Cultuurgeschiedenis 1 Spaans 3 2 /

Communicatiewetenschap I Algemene vorming 3 2 /

Stilistiek en genreanalyse Nederlands 3 1 + 2 /

Taalkunde 2 Spaans 5 1 + 2 /

Taalkunde 2 Duits 6 1 + 2 /

Cultuurgeschiedenis 1 Frans 5 1 + 2 /

Cultuurgeschiedenis 1 Engels 4 2 /

Communicatiewetenschap II Algemene vorming 11 1 /

Retorica en argumentatieleer Nederlands 3 1 /

Taalkunde 2 Frans 5 1 + 2 /

Taalkunde 2 Engels 5 1 + 2 /

Schriftelijke Taalvaardigheid 2 Duits 3 1 + 2 /

Schriftelijke Taalvaardigheid 2 Spaans 5 1 + 2 /

Reviseren en formuleren Nederlands 3 1 + 2 /

Schriftelijke Taalvaardigheid 2 Engels 6 1 + 2 /

Mondelinge taalvaardigheid 3 Duits 4 1 + 2 /

Mondelinge taalvaardigheid 3 Spaans 4 1 + 2 /

Schriftelijke Taalvaardigheid 2 Frans 6 1 + 2 /

Mondelinge taalvaardigheid 3 Engels 4 1 + 2 /

Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Nederlands 4 1 + 2 /

Mondelinge taalvaardigheid 3 Frans 4 1 + 2 /
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Cultuurgeschiedenis 1
 

Code: TT1oDUCultGesch
Groep: Duits

Studiepunten: 6
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Duits, Nederlands

Docenten: Rochtus Dirk
Coördinator: Rochtus Dirk

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Cultuurgeschiedenis 1
 

Inhoud 
 
- politieke geschiedenis van Duitsland sinds het Congres van Wenen (1815) tot heden en staatkundige structuren van de 
Bondsrepubliek Duitsland.  
 

Doelstellingen 
 

Beschrijving 
 
Doelstelling van de cursus is de algemene kennis over de recente Duitse geschiedenis te verdiepen en zodoende inzicht te 
verschaffen in de "deutsche Frage in Europa". 
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
Een algemene voorkennis Duits is voldoende.
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
Syllabus aangevuld met eigen nota's.
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
Martin Vogt (Hrsg.): "Deutsche Geschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart", Frankfurt am Main 2006.
 
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
a) een hoorcollege met als voertaal Duits;
Methode: - luisteren en  begrijpen 
                  - nota's nemen en verbeteren en evtl. aanvullen met behulp van de cursus, van handboeken en  ander 
relevant materiaal
b) aanvullend discussie van relevante teksten.  
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ mondeling examen
 

Begeleiding 
 
De docenten staan ter beschikking via de gebruikelijke communicatiemiddelen (postvakje, e-mail, telefoon) maar ook op 
afspraak.
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Cultuurgeschiedenis 1
 

Code: TT1oSPCultGesch
Groep: Spaans

Studiepunten: 3
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 2
Onderwijstaal: Nederlands, Spaans

Docenten: Delbarge Marc
Coördinator: Delbarge Marc

 
Specialisatiegraad 

 
inleidend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Cultuurgeschiedenis 1
 

Inhoud 
 
De nadruk zal voornamelijk liggen op de geografische, historische en culturele realiteit van het huidige Spanje en Latijns 
Amerika, met nadruk op de diversiteit, alsook op een aantal typische cultuur- en maatschappijkenmerken. Zo zal er 
informatie gegeven worden over de cultuur in de ruimste betekenis van het woord, een aantal regio's en/of landen, enkele 
instellingen,  familiale gewoonten, regionale festiviteiten, gastronomie, enz. De informatie zal aangevuld worden
met bijkomende teksten die op hun beurt het vertrekpunt zullen vormen voor het bijbrengen van specifieke terminologie 
en inzicht in de Spaanse en Latijnsamerikaanse cultuur en maatschappij.
 

Doelstellingen 
 

Beschrijving 
 
De bedoeling van dit vak is de studenten kennis te laten maken met de Spaanse en Latijnsamerikaanse cultuur en hen 
inzicht te verschaffen in de structuren van de Spaanse en Latijnsamerikaanse maatschappij van de XXIe eeuw.  Tevens 
worden een aantal cultuurhistorische begrippen bijgebracht en worden een aantal termen in hun culturele context 
geplaatst.
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
De student(e) moet over voldoende luistervaardigheid in het Spaans beschikken om het hoorcollege te kunnen volgen.
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
De tekst die de basis vormt voor het hoorcollege staat op de leeromgeving Toledo.
 
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
Het gaat hier over een hoorcollege dat uitsluitend gegeven wordt in het Spaans en in het tweede semester maar dat 
aangevuld zal worden met samenvattingen en teksten die ter beschikking zullen gesteld worden van de studenten. Er zal 
gebruik gemaakt worden van video's, DVD's, Power Point presentaties, enz.
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
 

2e examenperiode (juni) 
 
Tijdens de tweede examenperiode wordt geëvalueerd aan de hand van een schriftelijke proef
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3e examenperiode (augustus/september) 
 
Tijdens de derde examenperiode wordt geëvalueerd aan de hand van een schriftelijke proef
 

Examencontract 
 
De studenten met een examencontract worden  in de tweede en/of derde examenperiode geëvalueerd aan de hand van 
een schriftelijke proef
 

Begeleiding 
 
 De studenten kunnen tijdens of na het hoorcollege vragen stellen over inhoud, taalproblemen en de manier waarop de 
materie verwerkt kan worden. Bepaalde vragen kunnen per e-mail doorgestuurd worden naar de docent. 
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Communicatiewetenschap I
 

Code: TT1oAVComWet
Groep: Algemene vorming

Studiepunten: 3
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 2
Onderwijstaal: Nederlands

Docenten: Eggermont Steven, Heynderickx Priscilla
Coördinator: Heynderickx Priscilla

 
Specialisatiegraad 

 
inleidend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Communicatiewetenschap I
 

Inhoud 
 
1) handboek Oomkes: hoofdstukken 1, 5, 9, 10, 11, 12 2) syllabus communicatiewetenschappelijke heuristiek
 
 
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
1) handboek Oomkes, F.R. (2006).Communicatieleer. Een inleiding. Amsterdam: Boom onderwijs. 2) syllabus heuristiek 
 
 
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
 

2e examenperiode (juni) 
 
schriftelijk examen over de volledige stof (handboek + syllabus)
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
schriftelijk examen over de volledige stof (handboek + syllabus)
 

Begeleiding 
 
volgens afspraak
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Stilistiek en genreanalyse
 

Code: TT1oNEStilGenre
Groep: Nederlands

Studiepunten: 3
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Nederlands

Docenten: Gillaerts Paul
Coördinator: Gillaerts Paul

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Stilistiek en genreanalyse
 

Inhoud 
 
Het college bestaat uit vier modules:
- een algemeen theoretisch kader over stijl, genre en retorica 
- stijlanalyses van bijbelteksten 
- genreanalyses van bijbelteksten 
- retorische analyses van bijbelteksten 
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
De studenten zijn in staat om de stijl, het genre en de retoriek van een tekst te analyseren aan de hand van het 
aangereikte theoretische kader en de voorbeeldanalyses.
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
De Nieuwe Bijbelvertaling (KBS-uitgave 2004) 
 
Capita selecta uit:
- Gillaerts, P. (Red.). (2000). Effata. Beschouwingen over bijbelvertalen en stijl. Antwerpen:  
  Katholieke Vlaamse Hogeschool.
- Gillaerts, P. (Red.). (2002). Talita koem. Genres in bijbel en vertaling. Leuven/Leusden: Acco. 
- Gillaerts, P. (Red.). (2004). Boanerges. Beschouwingen over bijbel(vertaling) en retorica.  
  Leuven/Voorburg: Acco.
 
- syllabus 
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
- www.bijbelencultuur.nl 
- www.denieuwebijbelvertaling.nl 
 
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
De studenten lezen als voorbereiding op elk hoorcollege en op aanwijzing van de docent het syllabusgedeelte, de capita 
selecta en de teksten die in het college ter sprake komen.
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
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Begeleiding 
 
Voor en na het college en volgens afspraak
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Taalkunde 2
 

Code: TT2oSPTaalk
Groep: Spaans

Studiepunten: 5
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Nederlands, Spaans

Docenten: Delbarge Marc
Coördinator: Delbarge Marc

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Taalkunde 2
 

Inhoud 
 
Na een korte herhaling van de morfologische vormen wordt vooral de syntaxis van het werkwoord doorgelicht, waarbij de 
volgende aspecten in het bijzonder de aandacht krijgen: het gebruik van tijden en wijzen, het passief, de constructies met 
'se', de perifrastische werkwoordsvormen, het gebruik van 'ser' en 'estar' enz. Ten slotte worden nog enkele losse punten 
bestudeerd, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de voorzetsels. Er wordt ook aandacht geschonken aan de gelijkenissen 
en verschillen met de grammatica van het Nederlands en het Frans. 
Het gedeelte 'grammaticale oefeningen' bevat concrete taaloefeningen die gecentraliseerd zijn rond bepaalde 
morfosyntactische problemen en die zowel bestaan uit losse zinsstructuren als uit teksteenheden.
 

Doelstellingen 
 

Beschrijving 
 
Deze cursus heeft als doel de studenten ertoe aan te zetten zich te verdiepen in de morfosyntaxis van het Spaans, zodat 
ze inzicht krijgen in de structuur en de mechanismen van de taal en deze kennis te toetsen aan de concrete realiteit van 
de Spaanse taal.
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
De studenten dienen geslaagd te zijn voor het vak Taalkunde 1 (Spaans) vóór ze het vak Taalkunde 2 (Spaans) kunnen 
afleggen.
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
Voor het theoretische gedeelte wordt gebruik gemaakt van Morforsintaxis del verbo español, M. Delbarge, Leuven: Acco 
(2001). 
Voor het oefengedeelte beschikken de studenten over de Ejercicios gramaticales sobre la morfosintaxis del verbo español, 
M. Delbarge, Leuven: Acco (2001).
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
De studenten kunnen gebruik maken van het software-programma Verbinario, Colpaert, J. Decoo, W., Delbarge M, Lier: 
Van In (1993). 
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
De methodiek van de cursus is zo opgevat dat de studenten zowel hun theoretische als hun praktische kennis van de 
grammatica verruimen. Het theoretische gedeelte heeft de vorm van een hoorcollege. voor het praktische gedeelte wordt 
er geoefend met een oefeningenpakket op papier en in het studeercentrum. 
 

Evaluatie 
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Types 
 
■ schriftelijk examen
 

2e examenperiode (juni) 
 
In de tweede examenperiode wordt geëvalueerd aan de hand van een schriftelijk examen.  In dat examen is er een 
gedeelte waar vragen worden gesteld over de theorie, waarbij zowel het inzicht als de kennis van de begrippen en de 
basisregels worden getest (50%), alsook een gedeelte met oefeningen waar gepeild wordt naar de competentie om de 
grammaticale regels toe te passen (50%).
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
In de derde examenperiode wordt geëvalueerd aan de hand van een gelijkaardig examen als dat van de tweede 
examenperiode.
 

Examencontract 
 
In de tweede en derde examenperiode: dezelfde examens als voor de studenten met een diplomacontract.
 

Begeleiding 
 
Tijdens de colleges is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Er worden praktische tips aangereikt om de stof te 
verwerken en zich terdege voor te bereiden op het examen. De studenten maken de oefeningen vooraf en tijdens de 
lessen worden die gecorrigeerd en becommentarieerd. Er kan altijd contact opgenomen worden per e-mail : 
marc.delbarge@lessius-ho.be. 

Schakelprogramma toegepaste taalkunde :  Schakel BA office management - zakelijk VT naar MaMC 2007-2008

15/09/2015 10 / 41



Taalkunde 2
 

Code: TT2oDUTaalk
Groep: Duits

Studiepunten: 6
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Duits, Nederlands

Docenten: Wermuth Cornelia
Coördinator: Wermuth Cornelia

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Taalkunde 2
 

Inhoud 
 
Taalkunde 2 bouwt voort op Taalkunde 1 uit BA1. Er worden eerst nog enkele morfologische hoofdstukken behandeld 
(preposities, modale werkwoorden, relatiefzin, passief, conjunctief). Vervolgens komen de hoofdstukken 'modaliteit' en 
'zinsbouw' uitvoerig aan bod. 
Tijdens het college worden er ook oefeningen bij de behandelde stof gemaakt.  
 
De woordenschat bestaat uit het tweede gedeelte van de Thematische Woordenschat Duits. Deze wordt in zelfstudie 
verworven. 
 
 
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
1. A.P. Ten Cate, H.G. Lodder, A. Kootte: Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den 
Fremspracherwerb. Bussum: Coutinho, 2004.
 
2. H. Dreyer / R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Neubearbeitung. München: Hueber, 2004. 
 
3. K. Hall / B. Scheiner: Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. Ismaning: Huber, 2004.
 
 
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
1. W. Van Duffel: Scala. Übungen zur deutschen Grammatik. Leuven: Acco, 2001
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
1. Het hoorcollege verloopt zoveel mogelijk op een interactieve manier. De studenten worden uitgenodigd hun voorkennis 
van het onderwerp te expliciteren. Daarna wordt het geheel gesystematiseerd. Er wordt veel belang gehecht aan 
engagement en bereidheid tot actieve deelname aan het leerproces.
 
2. De oefeningen bij de grammatica worden tijdens het college gemaakt (Hall /Scheiner). Telkens wanneer een hoofdstuk 
afgehandeld is krijgen de studenten het betreffende deel van de syllabus toegestuurd.
 
3. De woordenschat wordt in zelfstudie verworven.
 
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
 

1e examenperiode (januari) 
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Schriftelijk woordenschatexamen:  tweede gedeelte van de Thematische Woordenschat Duits (zelfstudie). Het 
woordenschatexamen telt mee voor 10% bij de berekening van het eindcijfer.
 

2e examenperiode (juni) 
 
Schriftelijk examen (90% van het eindcijfer).
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
Schriftelijk examen (90% van het eindcijfer).
 

Begeleiding 
 
De docent is altijd aanspreekbaar voor studenten met vragen of suggesties over de geziene stof, dit zowel tijdens het 
college als tijdens de spreekuren of per mail.
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Cultuurgeschiedenis 1
 

Code: TT1oFRCultGesch
Groep: Frans

Studiepunten: 5
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Frans, Nederlands

Docenten: Van Huffel Bernard
Coördinator: Van Huffel Bernard

 
Specialisatiegraad 

 
inleidend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Cultuurgeschiedenis 1
 

Inhoud 
 
■ Een overzicht van de Franse politieke geschiedenis (tot de 21ste eeuw), met aandacht voor algemeen economische, 

sociale en culturele aspecten van de samenleving. 
■ Een basisterminologie van Franse, Belgische en internationale instellingen. 
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
Receptieve kennis van het Frans op het niveau van de eindtermen S.O.
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
■ de syllabus van de docent 
■ de informatie op Toledo 
■ een lijst historische werken waaruit de studenten twee titels kiezen 
 
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
kranten, tijdschriften, radio en televisie, websites 
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
■ Een reeks hoorcolleges waarin de Franse politieke geschiedenis chronologisch wordt behandeld. De studenten worden 

aangemoedigd om in de mate van het mogelijke - via discussie - bij te dragen tot de inhoud van de colleges.  
■ De assimilatie van de terminologie van de instellingen gebeurt door zelfstudie. 
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
■ mondeling examen
 

1e examenperiode (januari) 
 
schriftelijk examen over het deel 'terminologie van de instellingen' (= 20% van de punten)
 

2e examenperiode (juni) 
 
mondeling examen over de cursus en de lectuuropdrachten (= 80% van de punten). Zowel inzicht, volledigheid als zin voor 
synthese en mondelinge taalvaardigheid worden geëvalueerd.
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3e examenperiode (augustus/september) 
 
■ schriftelijk examen over het deel 'terminologie van de instellingen' 
■ mondeling examen over de cursus en de lectuuropdrachten. Zowel inzicht, volledigheid als zin voor synthese en 

mondelinge taalvaardigheid worden geëvalueerd.  
 

Examencontract 
 
idem als voor reguliere studenten
 

Begeleiding 
 
Na ieder college krijgen de studenten de kans vragen te stellen over de leerstof en voorstellen te formuleren m.b.t. hun 
lectuuropdrachten.
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Cultuurgeschiedenis 1
 

Code: TT1oENCultGesch
Groep: Engels

Studiepunten: 4
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 2
Onderwijstaal: Engels, Nederlands

Docenten: Chan David
Coördinator: Erzeel Raf

 
Specialisatiegraad 

 
inleidend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Cultuurgeschiedenis 1
 

Inhoud 
 
In deze cursus worden verscheidene aspecten van de cultuur van het Verenigd Koninkrijk behandeld: het land en het volk, 
de grote krachtlijnen van de geschiedenis,  politieke instellingen, sociale en econiomische structuren, religie, onderwijs, 
media, kunst en ontspanning, 'identiteiten', levenswijze(n) en denkwereld. Deze en andere onderwerpen komen aan bod 
in de hoorcolleges en/of in het handboek. Daarnaast laat een selectie van twee hedendaagse romans toe enkele 
onderwerpen verder uit te diepen. Verder wordt heel wat materiaal aangeboden via het leerplatform Toledo.
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
Receptieve kennis van het Engels op upper-intermediate niveau
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
■ Mark Farrell: British Life and Institutions. 

   Intertaal, 2000. 
■ The Oxford Guide to British and American Culture.

   Oxford University Press, 1999. 
■ Bernard MacLaverty: Cal 
■ Andrew Greig: That Summer 
■ De informatie op Toledo
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
■ zie Toledo 
■ uiteraard zijn Britse kranten, tijdschriften, radio en televisie essentiële hulpmiddelen bij de cursus
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
Tijdens een reeks hoorcolleges in grote groepen (wekelijks tijdens het eerste semester) wordt een selectie van 
onderwerpen aangeboden. Daarbij worden ook expliciet verbanden gelegd met de actualiteit. De onderwerpen uit 'British 
Life and Institutions' die tijdens de hoorcolleges niet aan bod komen, moeten de studenten via zelfstudie verwerken. 
Daarnaast worden enkele 'tutorial sessions' ingelegd voor de bespreking van de verplichte lectuur.
Voor zelfstudie staat ook de bibliotheek ter beschikking, waar dagelijks een Britse krant toekomt, en waar ook 
verschillende tijdschriften kunnen geraadpleegd worden. Er zijn ook video's en CD-roms ter beschikking. De studenten 
krijgen toegang tot het leerplatform Toledo, waar alle Powerpointpresentaties beschikbaar zijn zoals ze in de hoorcolleges 
worden gebruikt; daarnaast vinden de studenten er ook achtergrondinformatie bij de verschillende thema's, hyperlinks 
naar interessante webstekken en een constant bijgewerkt overzicht van de actualiteit zoals die in de Britse media aan 
bod komt. 
 

Evaluatie 
 

Types 

Schakelprogramma toegepaste taalkunde :  Schakel BA office management - zakelijk VT naar MaMC 2007-2008

15/09/2015 15 / 41



 
■ mondeling examen
 

1e examenperiode (januari) 
 
mondeling examen met schriftelijke voorbereiding, met vragen rond de inhoud van de colleges, het handboek, de 
verplichte lectuur en het materiaal op Toledo.
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
mondeling examen met schriftelijke voorbereiding: zie eerste examenperiode
 

Begeleiding 
 
Naast de 'tutorial sessions', waar de studenten specifiek de gelegenheid krijgen om vragen te stellen, kunnen de 
studenten bij de docent terecht tijdens en na de lessen, en op zijn kantoor.
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Communicatiewetenschap II
 

Code: TT2oAVComWet
Groep: Algemene vorming

Studiepunten: 11
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1
Onderwijstaal: Nederlands

Docenten: Eggermont Steven, Gillaerts Paul, Heynderickx Priscilla, Van De Mieroop Dorien
Coördinator: Heynderickx Priscilla

 
Specialisatiegraad 

 
inleidend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Communicatiewetenschap II
■ Communicatiewetenschap II: seminarie met Bapaper
 

Inhoud 
 
1) theorie (a): handboek Oomkes (hoofdstukken 1, 5, 9, 10, 11 (en 12));  theorie (b) : syllabus Methoden en technieken  / 
2) (a) Alle informatie over de bachelorpaper (tijdspad, voorstellen, reglement enzovoort) staat op Toledo. (b) Inhoud van 
academic writing: onderzoeksvraag, structuur, referenties, stijl
 

Doelstellingen 
 

Beschrijving 
 
academic writing: - De cursus beoogt ondersteuning te bieden voor het schrijven van een Ba-paper - Kerncompetenties: 
het formuleren van een onderzoeksvraag, het aanbrengen van een structuur en het gebruik van een methode, het 
gebruik van referenties en de hantering van een academische stijl.
 
 
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
1) handboek Oomkes, F.R. (2006). Communicatieleer. Een inleiding. Amsterdam: Boom onderwijs. 2) syllabus Methoden en 
technieken 3) syllabus Wetenschappelijke rapportage (voor het deel academic writing)
 
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
Over de opdrachten voor academic writing wordt er een klassikale feedbacksessie gegeven.
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
■ paper/verslag
■ Andere: portfolio
 

1e examenperiode (januari) 
 
1) theorie CW: schriftelijk examen over de volledige stof (handboek + syllabus  Methoden en Technieken) 2) academic 
writing: portfolio (4 opdrachten) De studenten moeten minstens drie van de vier opdrachten binnen de vooropgestelde 
deadlines hebben gemaakt. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een 0 voor hun bachelorpaper.
 

2e examenperiode (juni) 
 
2) bachelorpaper
 

3e examenperiode (augustus/september) 
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1) theorie CW: schriftelijk examen over de volledige stof (handboek + syllabus  Methoden en Technieken) 2) 
bachelorpaper 2) bachelorpaper / academic writing: portfolio (4 opdrachten) De studenten moeten minstens drie van de 
vier opdrachten binnen de vooropgestelde deadlines hebben gemaakt. Doen ze dat niet, dan krijgen ze een 0 voor hun 
bachelorpaper.
 

Begeleiding 
 
volgens afspraak
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Retorica en argumentatieleer
 

Code: TT1oNERetArg
Groep: Nederlands

Studiepunten: 3
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1
Onderwijstaal: Nederlands

Docenten: Reynders Anne, Van Belle Hilde
Coördinator: Van Belle Hilde

 
Specialisatiegraad 

 
inleidend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Retorica en argumentatieleer
 

Inhoud 
 
De studenten worden vertrouwd gemaakt met basisbegrippen uit de argumentatieleer en de retorica. Er wordt 
hoofdzakelijk aandacht besteed aan het analyseren van betogende teksten, en het beoordelen van de deugdelijkheid en 
de functionaliteit van argumentatie.
 
 
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
■ Eigen syllabus 
■ C. Braas e.a., Argumenteren, Groningen, 2006.  
 
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
Eerst maken de studenten kennis met een theoretisch kader en een adequaat begrippenapparaat waarmee ze de 
redelijkheid van argumentatie kunnen beoordelen. Daarbij worden verschillende wetenschappelijke invalshoeken 
voorgesteld. Daarna worden deze inzichten toegepast bij het analyseren en evalueren van teksten.
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
 

Begeleiding 
 
na afspraak

Schakelprogramma toegepaste taalkunde :  Schakel BA office management - zakelijk VT naar MaMC 2007-2008

15/09/2015 19 / 41



Taalkunde 2
 

Code: TT2oFRTaalk
Groep: Frans

Studiepunten: 5
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Frans, Nederlands

Docenten: Kockaert Hendrik, Van Keirsbilck Pascale
Coördinator: Kockaert Hendrik

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Taalkunde 2
 

Inhoud 
 
Taalkunde a (Franse grammatica: theorie en Linguïstiek)
■ Voortgezette studie van de algemene Franse grammatica. 
■ Kenmerken van het gesproken Frans: liaisons, enchaînements; intonatie, prosodie, accenten. 
Taalkunde b (Franse grammatica: oefeningen)
■ Uitbreiding van de grammaticale kennis door middel van toepassingen. 
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
Frans: Taalkunde 1 (BA1)
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
Taalkunde a
Syllabus van de docent.
Taalkunde b
Beaujeu, C.-M., Carlier, A., Mimran, R. et al. 1993. Grammaire : 350 exercices. Niveau supérieur II. Paris: Hachette.  
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
Grevisse, M. 2007 (14e édition). Le bon usage : grammaire française. Paris : Duculot. 
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
Taalkunde a
Hoorcolleges en ad hoc oefeningen.
Taalkunde b
Werkcollege en begeleide zelfstudie. 
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
■ mondeling examen
■ permanente evaluatie
 

2e examenperiode (juni) 
 
Taalkunde a 
Mondeling examen, schriftelijke voorbereiding van 15 minuten (75 %) 
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Taalkunde b 
Schriftelijk examen (20 %), permanente evaluatie (5 %)
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
Taalkunde a 
Mondeling examen, schriftelijke voorbereiding van 15 minuten (75 %) 

Taalkunde b 
Schriftelijk examen (25 %) 
 

Examencontract 
 
Taalkunde a 
Mondeling examen, schriftelijke voorbereiding van 15 minuten (75 %) 

Taalkunde b 
Schriftelijk examen (25 %) 
 

Begeleiding 
 
De docent staat tijdens de spreekuren ter beschikking van de studenten.
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Taalkunde 2
 

Code: TT2oENTaalk
Groep: Engels

Studiepunten: 5
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Engels, Nederlands

Docenten: Pauwels Paul
Coördinator: Pauwels Paul

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Taalkunde 2
 

Inhoud 
 
De cursus omvat een revisie van een aantal onderwerpen van het eerste jaar (o.m. tense en modality) met toepassingen 
naar het gebruik op tekstniveau en ruime aandacht voor het betekenisaspect van de structuren. 
Verder wordt vooral aandacht geschonken aan de zinsstructuur van zowel de enkelvoudige als de complexe zin. De 
klemtoon ligt op de verschillende 'complementation patterns' in complexe zinnen. 
Op het vlak van woordenschat wordt het tweede niveau van At Work ingestudeerd, en uitgebreid met een ‘academic 
vocabulary’. 
 

Doelstellingen 
 

Beschrijving 
 
De studenten analyseren het gebruik van tense en modality in teksten en maken een gepast gebruik van tense en 
modality;
De studenten kennen de structuren en patronen van de Engelse simple en complex sentence en passen die toe in 
analytische opdrachten met behulp van linguïstische modellen, en (her)schrijfopdrachten;
De studenten kennen een algemene en academische woordenschat en kunnen die gebruiken. 
 
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
Specifiek : De studenten beheersen de Engelse grammatica op het vlak van tijd, modaliteit en de structuur van de 
naamwoordelijke groep, en kunnen die kennis toepassen in analyse en productie. Zij beheersen de productieve 
woordenschat uit Working Words: At Work, niveau 1.
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
1. Dekeyser et al. (2004). Foundations of English Grammar. Leuven: Acco. 
2. Pauwels et al. (2005, 2de druk). Working Words: At Work. Mechelen: Wolters Plantyn.
3. Cursus Engels Taalkunde 2 
4. Toledo-cursus  Engels Taalkunde 2  
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
Oefenmateriaal op het intranet.
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
Tweewekelijkse werkcolleges met bespreking van lees- en analyse-opdrachten (2u), aangevuld met tweewekelijkse 
oefensessies (1u) en begeleide zelfstudie (woordenschat). 
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Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
 

1e examenperiode (januari) 
 
Een schriftelijk examen over de thema's tense en modality, simple sentence en vocabulary (Working Words - At Work), met 
analysevragen (bespreken, beschrijven) en productievragen (aanvullen, herschrijven, vertalen). Dit examen telt mee voor 
30% van het eindtotaal.
 

2e examenperiode (juni) 
 
Een schriftelijk examen over de thema's complex sentence en academic vocabulary, dat bestaat uit analysevragen 
(beschrijven en verklaren) en productievragen (herschrijven, vertalen). Dit examen telt mee voor 70% van het eindtotaal.
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
Een schriftelijk examen over de thema's tense and modality, complex sentence en academic vocabulary, dat bestaat uit 
analysevragen (beschrijven en verklaren) en productievragen (aanvullen, herschrijven, vertalen).
 

Examencontract 
 
Deze studenten leggen dezelfde examens af als de reguliere studenten.
 

Begeleiding 
 
De studenten kunnen gebruik maken van aanvullend oefenmateriaal dat via de elektronische leeromgeving (intranet en 
toledo) ter beschikking wordt gesteld. Colleges verlopen zoveel mogelijk interactief. Er is altijd mogelijkheid tot vragen 
stellen.
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Schriftelijke Taalvaardigheid 2
 

Code: TT2oDUSchrTaal
Groep: Duits

Studiepunten: 3
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Duits, Nederlands

Docenten: Smorscek Andrej
Coördinator: Smorscek Andrej

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Schriftelijke Taalvaardigheid 2
 

Inhoud 
 
De colleges bestaan uit oefeningen voor de ontwikkeling van de passieve en actieve beheersing van het Duits. 
 
 
 
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
Binnen dit oefencollege is er ruimte voor verschillende werkvormen: dictee, vertaling in beide richtingen, samenvatting, 
luisteren/begrijpen, lezen/begrijpen, etc. 
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
 

Begeleiding 
 
Door het interactieve karakter van het college is een permanente begeleiding gewaarborgd.
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Schriftelijke Taalvaardigheid 2
 

Code: TT2oSPSchrTaal
Groep: Spaans

Studiepunten: 5
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Nederlands, Spaans

Docenten: Blockeel Francesca, Buyse Kris, Van De Poel Chris
Coördinator: Van De Poel Chris

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Schriftelijke Taalvaardigheid 2A
■ Schriftelijke Taalvaardigheid 2B
 

Inhoud 
 
Onderwijsactiviteit 2A Interpreteren en vertalen (C. Van de Poel; 2 studiepunten):
De studenten maken kennis met verschillende teksttypen uit het domein van de publiekstekst, ontwikkelen oog voor 
tekst- en taalkenmerken, oefenen hun lees- en interpretatievaardigheid en bereiden zich voor op het echte vertaalwerk of 
het anderzins verwerken van vreemdtalig materiaal door zich toe te leggen op de precieze weergave van Spaanse 
teksten in een taalkundig correct Nederlands. De studenten worden ook ingewijd in het instrumentarium van de (ver)
taalkundige. De cursus omvat een deel zelfstudie.
 
Onderwijsactiviteit 2B Schrijfvaardigheid (Fr. Blockeel/K. Buyse; 3 studiepunten):
■ Consolidatie en uitbreiding van de woordenschat met nadruk op lexicale variatie en op het gebruik van juiste 

collocaties. 
■ Uitdieping van enkele grammaticale aspecten die de verstaanbaarheid van wat men schrijft verhogen. 
■ Toepassing ervan op paragraaf- en tekstniveau, met nadruk op het functioneel verbinden van de zinnen onderling 

(connectoren). 
■ Begrijpend lezen. 
 
 

Doelstellingen 
 

Beschrijving 
 
Onderwijsactiviteit Interpreteren en vertalen:
De algemene competenties worden ontwikkeld in functie van de eigenlijke doelstellingen van de cursus, met name het 
herkennen van verschillende teksttypen uit het domein van de publieksteksten en het correct interpreteren van teksten, 
als aanloop naar de vertaalactiviteit of het anderszins verwerken van vreemdtalig materiaal.
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
Beide activiteiten vergen een grondige kennis van het Basisniveau Spaans BA1, een grondige kennis en vaardigheid (cf 
moedertaal) in het Nederlands en basisvaardigheid tekstverwerking (Word, Toledo).
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
Onderwijsactiviteit Interpreteren en vertalen: 
■ Syllabus (verkooppunt) 
■ Linn, S. & Slager, M. (2007). Vertalen uit het Spaans. Bussum: Coutinho. (verkooppunt) 
 
Onderwijsactiviteit Schrijfvaardigheid:
■ Buyse, Kris, Nicole Delbecque & Dirk Speelman, 2005. PortaVoces. Thematische woordenschat Spaans. Mechelen: Wolters 

Plantyn, boek en cd-rom.  
■ Cursus (verkooppunt) 
■ Verplichte inschrijving op leeromgeving Toledo: aankondigingen, bijkomend cursusmateriaal, cursusinformatie, agenda, 

toetsen, links. Meer info hierover tijdens de eerste les. 
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■ Oefeningen op leeromgeving ElektraRed (https://wwwling.arts.kuleuven.be/ext-er/ )  
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
Voor beide onderwijsactiviteiten:
■ Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal 
■ Tweetalig woordenboek Spaans/Nederlands, eventueel elektronisch gekoppeld aan een tekstverwerker (cf bibliografie 

syllabus Interpreteren en vertalen). 
■ Eentalig woordenboek Spaans (cf bibliografie syllabus Interpreteren en vertalen). 
■ Spelling- en grammaticamodule Spaans voor tekstverwerker.  
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
Onderwijsactiviteit Schrijfvaardigheid:
De werkvormen worden zo gekozen dat ze een taakgerichte aanpak, begeleide zelfstudie en zelfevaluatie mogelijk 
maken. De materie en de opdrachten die tijdens de contacturen aan bod komen, worden individueel of in groep 
voorbereid. Daarbij wordt gebruik gemaakt van elektronische leermiddelen. De woordenschatverwerving gebeurt deels in 
zelfstudie a.d.h.v. PortaVoces.
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
■ Andere: permanente evaluatie: enkel voor onderwijsactiviteit Schrijfvaardigheid
 

1e examenperiode (januari) 
 
Onderwijsactiviteit Schrijfvaardigheid (3 studiepunten):
schriftelijk examen met woordenschat Portavoces onderdeel 1, bevraging van de tot dan toe geziene leerstof en een 
kleine schrijftest. Het geheel telt mee voor 40% van het totaal.
 

2e examenperiode (juni) 
 
Onderwijsactiviteit 2A Interpreteren en vertalen (2 studiepunten):
Het teksttypologische inzicht en de interpretatievaardigheid van de student worden getoetst aan de hand van de 
weergave in een taalkundig correct Nederlands van (een) tekstfragment(en) van een globale omvang van +/- 250 
woorden. De studenten werken in het studeercentrum, met gebruikmaking van op het intranet beschikbare of eigen 
naslagwerken en leveren hun vertaling via elektronische weg en op papier (print) in.
 Onderwijsactiviteit Schrijfvaardigheid (3 studiepunten):
Permanente evaluatie: portfolio van min. 4 schrijfopdrachten (telt mee voor 20% van het puntentotaal): elektronisch 
indienen + verwerken; de score voor de opstellen/redacciones is het gemiddelde van de scores per taak, gecorrigeerd 
a.d.h.v. de progressie die de student maakt m.b.t. de aandachtspunten bij vorige taken en de mate waarin hij dit ook zelf 
kan structureren en verwerken a.d.h.v. een portfolio die, per opdracht, de originele taak omvat, samen met de door de 
begeleider elektronisch geannoteerde versie, de door de student verbeterde versie en een zelfevaluatie op basis van een 
vragenlijst.
Schriftelijk examen met woordenschat Portavoces onderdeel 2, bevraging van de leerstof van het 2e semester en 
een schrijftest. Het geheel telt mee voor 40% van het totaal. De toelating tot het examen schrijfvaardigheid is 
onderworpen aan het voldoende indienen van schrijfopdrachten.
Als voor het examen van januari of voor dat van juni niet de helft van de punten werd behaald, zal het gemiddelde 
puntentotaal naar beneden worden afgerond.
Samentelling van de voor de twee onderwijsactiviteiten behaalde cijfers:
Bij samentelling van de voor de twee onderwijsactiviteiten behaalde cijfers zal de afronding naar boven (vanaf ...,50), 
zoals vermeld in artikel 30 van het examenreglement, slechts van toepassing zijn als voor de twee onderwijsactiviteiten 
een voldoende is behaald. Is dat niet het geval, dan wordt naar beneden afgerond.
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
Onderwijsactiviteit 2A Interpreteren en vertalen (2 studiepunten): 
Het teksttypologische inzicht en de interpretatievaardigheid van de student worden getoetst aan de hand van de 
weergave in een taalkundig correct Nederlands van (een) tekstfragment(en) van een globale omvang van +/- 250 
woorden. De studenten werken in het studeercentrum, met gebruikmaking van op het intranet beschikbare of eigen 
naslagwerken en leveren hun vertaling via elektronische weg en op papier (print) in.
 Onderwijsactiviteit Schrijfvaardigheid (3 studiepunten):
voor de tweede zittijd vervallen de scores van de permanente evaluatie en is er een schriftelijk examen dat uit 2 delen 
bestaat: 1. geziene leerstof + woordenschat Portavoces; 2. schrijftest
 
 
Samentelling van de voor de twee onderwijsactiviteiten behaalde cijfers:
Bij samentelling van de voor de twee onderwijsactiviteiten behaalde cijfers zal de afronding naar boven (vanaf ...,50), 
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zoals vermeld in artikel 30 van het examenreglement, slechts van toepassing zijn als voor de twee onderwijsactiviteiten 
een voldoende is behaald. Is dat niet het geval, dan wordt naar beneden afgerond.
 

Begeleiding 
 
Onderwijsactiviteit Interpreteren en vertalen: 
- De studenten kunnen met hun vragen terecht bij de docent tijdens de colleges en op het spreekuur. 
 
Onderwijsactiviteit Schrijfvaardigheid:
- Binnen de contacturen worden de belangrijkste collectieve aandachtspunten bij de opdrachten besproken en 
ingeoefend.
- De student ontvangt elektronische commentaar op persoonlijke en collectieve taken en opdrachten, die hem in staat 
moet stellen gerichter te gaan studeren en eventuele problemen systematischer aan te pakken. Hij wordt ook persoonlijk 
begeleid en tot zelfevaluatie uitgenodigd a.d.h.v. een schrijfportfolio. 
- Via de software van PortaVoces krijgt hij ook, in zelfstudie, automatische feedback op zijn individueel 
woordenschatverwervingsproces. 
- Ten slotte kan de student zowel binnen de contacturen als tijdens de spreekuren zijn mogelijke individuele vragen kwijt.  
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Reviseren en formuleren
 

Code: TT2oNLRevForm
Groep: Nederlands

Studiepunten: 3
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Nederlands

Docenten: Gillaerts Paul, Heynderickx Priscilla, Vanderstraeten Veerle
Coördinator: Heynderickx Priscilla

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Reviseren en formuleren
 

Inhoud 
 
De colleges bestaan uit een inleiding over de problematiek van normering, een overzicht van lexicale en syntactische 
problemen bij het schrijven van teksten, een korte behandeling van de Nederlandse spellingregels, een kritische 
bespreking van de belangrijkste leesbaarheidsproblemen in teksten en oefeningen waarin de theoretische inzichten op 
concreet tekstmateriaal worden toegepast.
 
 
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
materiaal op leeromgeving
reader
 
 
 
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
 

2e examenperiode (juni) 
 
schriftelijk examen: theorie + oefeningen
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
schriftelijk examen: theorie + oefeningen
 

Begeleiding 
 
tijdens de les en volgens afspraak
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Schriftelijke Taalvaardigheid 2
 

Code: TT2oENSchrTaal
Groep: Engels

Studiepunten: 6
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Engels, Nederlands

Docenten: Malfait Nadine, N1. N1., Versieck Sabina
Coördinator: Erzeel Raf

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Schriftelijke Taalvaardigheid 2A
■ Schriftelijke Taalvaardigheid 2B
 

Inhoud 
 
Onderwijsactiviteit 'Schrijfvaardigheid':
De centrale basisvaardigheden van deze cursus zijn:
■ correcte spelling en grammatica 
■ actieve (receptieve en productieve) beheersing van woordenschat 
■ gevorderde schrijf- en vertaalvaardigheid. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar intrinsieke moeilijkheden in het Engels 

en specifieke aandachtspunten voor Nederlandssprekenden. Het gaat hier voornamelijk om grammaticale, syntactische 
en semantische problemen 

■ kritisch inzicht in Engelse zins- en tekststructuren alsook in verschillende teksttypes  
 
Onderwijsactiviteit 'Leesvaardigheid en tekstanalyse':
Deze cursus wordt opgebouwd vanuit de theoretische achtergrond van de 'discourse analysis'; deze wordt toegepast op 
allerlei teksten en tekstsoorten. Enkele elementen waarop de nadruk wordt gelegd zijn: herkenning van tekstsoorten, 
cohesie in teksten en humor. De theoretische achtergrond wordt aangereikt naarmate dat nodig is, en wordt dan 
toegepast op teksten. Het is die toepassing die het belangrijkst is, niet de theorie. Verder komt ook vertaling in het 
Nederlands aan bod.
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
Onderwijsactiviteit 'Schrijfvaardigheid':
De begrippen en inzichten die de studenten verworven hebben bij Algemene Taalwetenschap, Engels Taalkunde 1, Engels 
Schriftelijke Taalvaardigheid in Ba1 en Woordenschat in Ba1 zijn cruciaal als basis voor deze onderwijsactiviteit.
 
Onderwijsactiviteit 'Leesvaardigheid en tekstanalyse':
De begrippen en inzichten die de studenten verworven hebben bij Algemene Taalwetenschap, Engels Taalkunde 1 en 
Engels Schriftelijke Taalvaardigheid in Ba1 zijn cruciaal als basis voor deze onderwijsactiviteit.
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
Onderwijsactiviteit 'Schrijfvaardigheid':
■ verklarend woordenboek voor bron- en doeltaal  
■ Oxford Collocations Dictionary 
■ thesaurus (eventueel online en gratis: www.thefreedictionary.com) 
STUDENTEN MOETEN DEZE WERKEN NIET NOODZAKELIJK KOPEN, MAAR ER WEL GEBRUIK VAN MAKEN.
 
Onderwijsactiviteit 'Leesvaardigheid en tekstanalyse':
■ syllabus van de docent 
■ A. Walker: The Color Purple 
 
 
 

Evaluatie 
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Types 
 
■ schriftelijk examen
■ paper/verslag
■ presentatie
■ permanente evaluatie
 

2e examenperiode (juni) 
 
A: Leesvaardigheid en tekstanalyse: schriftelijk examen met praktische toepassingen van de verschillende vaardigheden 
die in de cursus aan bod komen (80%) + groepspaper rond verplichte lectuur (20%)
B: Schrijfvaardigheid: schriftelijk examen over de geziene stof (80%), permanente evaluatie (omvat o.a. twee taken) 
(20%)
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
A: Leesvaardigheid en tekstanalyse: schriftelijk examen (zoals in tweede examenperiode); groepspaper vervalt.
B: Schrijfvaardigheid: enkel schriftelijk examen, permanente evaluatie valt weg.
 

Examencontract 
 
Idem 3e examenperiode
 

Begeleiding 
 
Onderwijsactiviteit 'Schrijfvaardigheid':
■ tijdens de colleges 
■ twee individueel in te dienen taken / andere taken in de klas (meestal per 2) 
■ buiten de colleges op afspraak 
 
Onderwijsactiviteit 'Leesvaardigheid en tekstanalyse':
■ de studenten worden vanzelfsprekend tijdens de colleges begeleid in het praktische werk dat zij daar doen 
■ in de loop van het academiejaar krijgen de studenten eventueel taken waarop ze individuele en/of klassikale feedback 

krijgen 
■ tijdens en buiten de colleges kunnen de studenten vragen stellen aan de docent 
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Mondelinge taalvaardigheid 3
 

Code: TT3oDUMondTaal
Groep: Duits

Studiepunten: 4
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Duits, Nederlands

Docenten: Reunbrouck Dirk
Coördinator: Reunbrouck Dirk

 
Specialisatiegraad 

 
inleidend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Mondelinge oefeningen
■ Voorbereidend tolken
 

Inhoud 
 
Mondelinge taalvaardigheid in het Duits: luister-, spreek- en debatoefeningen. 
Algemene inleiding over het tolken. Oefeningen verbindingstolken.
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
Voldoende kennis van het Duits om teksten van algemene aard moeiteloos te begrijpen.
Beheersing van het Nederlands op moedertaalniveau.
 

Leermiddelen 
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
Duitse en Nederlandstalige kranten, tijdschriften, websites enz.
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
Onderwijsactiviteit Mondelinge Oefeningen:
Luisteroefeningen, dvd dialecten, Clozetests, spreekoefeningen in het Duits.
Onderwijsactiviteit Voorbereidend Tolken:
De studenten krijgen nagespeelde tolksituaties Duits-Nederlands, Nederlands-Duits.  
Het oefenmateriaal bestaat uit korte fragmenten van de meest uiteenlopende sprekers,
interviews en bewerkte teksten over alle mogelijke onderwerpen. Verder komt ook 
groepswerk aan bod, waarbij twee studenten in verschillende talen met elkaar 
communiceren terwijl een derde heen en weer tolkt. Bespreking van specifieke 
woordenschat, achtergrond en landeskundliche aspecten.
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ permanente evaluatie
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
De studenten bereiden zich met vijf lange artikelen voor op een gesprek
met de docent waarin zowel de kennis van het Duits als van de landen
waar Duits wordt gesproken zullen worden getoetst. De tweede opdracht 
is het tolken van een aantal korte ongeziene interventies uit het NL in het DE
 en omgekeerd (gesprekstolken).
 

Begeleiding 
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De studenten worden tijdens de oefeningen bijzonder nauw gevolgd en kunnen voor 
extra advies steeds terecht bij de docenten. Dat laatste kan ook van belang zijn voor 
de verdere studiekeuze: Master in het Tolken of Postgraduaat Conferentietolk.
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Mondelinge taalvaardigheid 3
 

Code: TT3oSPMondTaal
Groep: Spaans

Studiepunten: 4
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Nederlands, Spaans

Docenten: González Melón Eva
Coördinator: González Melón Eva

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Mondelinge taalvaardigheid 3
 

Inhoud 
 
De colleges bestaan uit oefeningen in luister- en spreekvaardigheid, ook oefeningen die afgestemd zijn  op het trainen 
van het korte- en langetermijngeheugen, het analyse- en synthesevermogen, enz. Naarmate het academiejaar vordert, 
wordt de inhoud complexer, stijgt de moeilijkheidsgraad en wordt het tempo opgedreven. 
 
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
Om aan dit werkcollege actief te kunnen deelnemen, moeten de studenten beschikken over een degelijke kennis van het 
Spaans.
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
Materiaal op Toledo.
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
Het is aanbevolen dat de student zelfstandig en regelmatig Spaans oefent. 
Aan de studenten wordt gevraagd de actualiteit te volgen en hun luistervaardigheid te verbeteren door het beluisteren en 
bekijken van respectievelijk radio- en televisieprogramma's in het Spaans. 
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
De discussie van actuele thema’s wordt ondersteund via materiaal dat door de docent ter beschikking wordt gesteld via 
Toledo. 
 
De sessies worden ingeleid door audiovisueel materiaal of teksten (Internet, Spaanse media, enzovoort), dat gebruikt 
wordt voor groepsdiscussies en individueel werk door de studenten.
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ mondeling examen
■ permanente evaluatie
■ Andere: mondelinge presentatie
 

2e examenperiode (juni) 
 
a)      permanente evaluatie (25%): van de student wordt verwacht een actieve bijdrage te leveren tijdens de 
verschillende activiteiten en oefeningen. Per semester zullen er twee onaangekondigde activiteiten plaatsvinden tijdens 
de lessen,  met het oog op de evaluatie van de studenten op het vlak van begrijpen en mondelinge taalvaardigheid. Deze 
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tellen mee voor telkens 5%.
 
 
b)      mondelinge presentatie (30%): elke student moet een presentatie geven over de cultuur van Zuid Amerika of 
Spanje. Het doel is om de Latijnse wereld beter te leren kennen. De presentatie wordt mee geëvalueerd door de 
medestudenten. Er wordt een originele presentatie van het door de student gekozen thema verwacht, waarbij de 
ingeoefende leerstof gebruikt wordt. 
 
 
c)      Mondeling examen (45%): de studenten worden in duo geëxamineerd. Ze krijgen een thema en moeten vervolgens 
ieder een bepaalde positie verdedigen 
 
 
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
a)      mondeling examen: individueel. 
 
b)      De permanente evaluatie wordt vervangen door een luistervaardigheidstest 
 
 

Begeleiding 
 
De studenten worden permanent begeleid door de docent. 
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Schriftelijke Taalvaardigheid 2
 

Code: TT2oFRSchrTaal
Groep: Frans

Studiepunten: 6
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Frans, Nederlands

Docenten: Caris Marijke, Segers Winibert, Van Huffel Bernard
Coördinator: Van Huffel Bernard

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Schriftelijke Taalvaardigheid 2A
■ Schriftelijke Taalvaardigheid 2B
■ Schriftelijke Taalvaardigheid 2C
 

Inhoud 
 
Schriftelijke taalvaardigheid a
De studenten ontwikkelen hun lees- en interpretatievaardigheid.  Ze leren zich efficiënt voor te bereiden op het vertalen 
en maken daarbij kritisch gebruik van het vertaalinstrumentarium. Ze leren taal- en tekstkenmerken te onderscheiden en 
worden zich bewust van een aantal taalkundige verschillen tussen Frans en Nederlands. Ze gebruiken het verworven 
inzicht om Franse journalistieke teksten accuraat naar het Nederlands te vertalen. Ze oefenen om hun vertaling en die van 
anderen kritisch te bespreken.
 
Schriftelijke taalvaardigheid b
De praktische ervaring die in Ba1 werd opgedaan om de Franse geschreven taal te leren beheersen wordt nu verder 
ontwikkeld. 
 
Schriftelijke taalvaardigheid c
Vertaling uit het Nederlands in het Frans met grammaticaal en lexicaal commentaar, en zelfevaluatie. 
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
Schriftelijke taalvaardigheid a
De onderwijsactiviteit is gericht op moedertaalsprekers van het Nederlands die al enige ervaring hebben met het schrijven 
van teksten.
Franse leesvaardigheid niveau B2 (Europees referentiekader)
 
Schriftelijke taalvaardigheid b
De onderwijsactiviteit is gericht op studenten die in staat zijn complexe zinnen en korte teksten in het Frans te schrijven. 
 
Schriftelijke taalvaardigheid c
■ Brontaal- en doeltaalbekwaamheid (Nederlands en Frans)  
■ Heuristische bekwaamheid 
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
Bloemen, Henri & Segers, Winibert Terminologie van de vertaling
Van de Poel, Chris & Segers, Winibert (reds.) Vertalingen objectief evalueren
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal
Petit Robert
Van Dale F > N
Van Dale N> F
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Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
■ presentatie
■ Andere: portfolio (schriftelijke taalvaardigheid c)
 

1e examenperiode (januari) 
 
■ portfolio : schriftelijke taalvaardigheid c (= 1/3 van de punten) 
 

2e examenperiode (juni) 
 
■ schriftelijk examen : schriftelijke taalvaardigheid a (= 1/3 van de punten) 
■ schriftelijk examen : schriftelijke taalvaardigheid b (= 1/3 van de punten) 
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
■ schriftelijk examen : schriftelijke taalvaardigheid a (= 1/3 van de punten) 
■ schriftelijk examen : schriftelijke taalvaardigheid b (= 1/3 van de punten) 
■ portfolio : schriftelijke taalvaardigheid c (= 1/3 van de punten) 
 

Examencontract 
 
idem als voor reguliere studenten
 

Begeleiding 
 
Tijdens de les en na afspraak.
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Mondelinge taalvaardigheid 3
 

Code: TT3oENMondTaal
Groep: Engels

Studiepunten: 4
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Engels, Nederlands

Docenten: Flynn Peter, Van Hamme Lucy
Coördinator: Van Hamme Lucy

 
Specialisatiegraad 

 
inleidend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Mondelinge oefeningen
■ Voorbereidend tolken
 

Inhoud 
 
Mondelinge taalvaardigheid in het Engels verbeteren d.m.v.luister-, spreek- en debatoefeningen. 
Oefeningen verbindingstolken.
Inleidende oefeningen consecutief tolken.
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
Voldoende kennis van het Engels om teksten en mondelinge uiteenzettingen van algemene aard moeiteloos te begrijpen.
Beheersing van het Nederlands op moedertaalniveau.
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
cursus
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
Engelse en Nederlandstalige media
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
Onderwijsactiviteit Mondelinge Oefeningen:
Luister-, spreek- en debatoefeningen. 
Uitbreiding van actieve woordenschat in het Engels.
Onderwijsactiviteit Voorbereidend Tolken:
Oefeningen op verbindingstolken d.m.v. rollenspellen.
Inleidende oefeningen op consecutief tolken.
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ permanente evaluatie
 

Begeleiding 
 
Indien de student geïnteresseerd is in de opleiding Master in het Tolken of Postgraduaat Conferentietolk zal de docent 
hierover graag advies geven.
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Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid
 

Code: TT1oNEMSTaal
Groep: Nederlands

Studiepunten: 4
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Nederlands

Docenten: Duerinck Koen, Heynderickx Priscilla, Vanderstraeten Veerle
Coördinator: Van De Mieroop Dorien

 
Specialisatiegraad 

 
verdiepend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Mondelinge taalvaardigheid
■ Schriftelijke taalvaardigheid
 

Inhoud 
 
1) Mondelinge Taalvaardigheid In de lessen staat het overtuigend spreken in betogen en klasdebatten centraal. 
Aandachtspunten daarbij zijn: uitspraak, articulatie, intonatie, taalzuiverheid, structurele overzichtelijkheid, opbouw van 
de argumentatie, overtuigingskracht. 2) Schriftelijke Taalvaardigheid In de colleges staat het schrijven van teksten 
centraal. Bij de behandelde tekstsoorten gaat de aandacht naar de typische kenmerken, de structuur, de taal, de stijl en 
het register.
 

Doelstellingen 
 

Beschrijving 
 
1) Mondelinge Taalvaardigheid De student kan een actueel onderwerp kritisch benaderen; hij kan op een gestructureerde 
en heldere manier zijn mening erover geven en verdedigen, en dat in foutloos Nederlands. Hij kan op gepaste wijze een 
bijdrage leveren aan discussies. 2) Schriftelijke Taalvaardigheid De student kan zowel teksten van anderen als eigen 
teksten beoordelen en kritisch evalueren. Hij slaagt erin tekst te schrijven die aan de conventies van een tekstsoort 
beantwoordt. Hij let daarbij op structuur, taalzorg, stijl en register.
 
 
 

Leermiddelen 
 

Verplichte leermiddelen 
 
1) Mondelinge taalvaardigheid syllabus BRAAS, C., e.a. (2006). Argumenteren. Gronngen: Wolters-Noordhoff, Groningen. 
TIMMERMANS, B. (2005). Klink klaar. Uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands. Leuven: Davidsfonds. 2) Schriftelijke 
Taalvaardigheid syllabus (beschikbaar in het tweede semester)
 
 
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ schriftelijk examen
■ permanente evaluatie
 

1e examenperiode (januari) 
 
1) Mondelinge taalvaardigheid De student moet een betoog houden en zijn standpunt verdedigen.
 

2e examenperiode (juni) 
 
2) Schriftelijke Taalvaardigheid Een kwart van de punten wordt door permanente evaluatie bepaald; drie kwart is de 
quotering van het schriftelijke examen (een schrijfoefening).
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
1) Mondelinge Taalvaardigheid: een betoog 2) Schriftelijke taalvaardigheid: een schriftelijk examen (schrijfoefening)
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Begeleiding 

 
volgens afspraak
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Mondelinge taalvaardigheid 3
 

Code: TT3oFRMondTaal
Groep: Frans

Studiepunten: 4
Creditcontract mogelijk: Ja

Examencontract mogelijk: Ja
Deeltijds: /

Semester: 1 + 2
Onderwijstaal: Frans, Nederlands

Docenten: Bourgeois Sabine, Marneffe Monique
Coördinator: Marneffe Monique

 
Specialisatiegraad 

 
inleidend
 

Onderwijsactiviteiten 
 
■ Mondelinge oefeningen
■ Voorbereidend tolken
 

Inhoud 
 
mondelinge taalvaardigheid
oefeningen verbindingstolken
inleidende oefeningen consecutief tolken
 
 

Vereiste voorkennis 
 

Competenties 
 
Voldoende kennis van het Frans om teksten en mondelinge uiteenzettingen te begrijpen.
 
 

Leermiddelen 
 

Aanbevolen leermiddelen 
 
Franse en Nederlandstalige media
 

Werkvormen 
 

Omschrijving 
 
Een taalatelier waar het accent ligt op de wisselwerking tussen luisteren, noteren en het woord nemen.
 

Evaluatie 
 

Types 
 
■ mondeling examen
■ permanente evaluatie
 

1e examenperiode (januari) 
 
Mondelinge oefeningen
permanente evaluatie
 

2e examenperiode (juni) 
 
Voorbereidend tolken:
permanente evaluatie
 

3e examenperiode (augustus/september) 
 
Mondelinge oefeningen en voorbeidend tolken:
mondeling examen
 

Begeleiding 
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De docenten staan ter beschikking na afspraak.
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