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Doelstellingen
De student reflecteert zelfstandig en/of in team kritisch over de mondelinge en schriftelijke taalproducten van andere taalgebruikers.
De student kan inzichtelijke talige feedback opstellen voor en communiceren naar andere taalgebruikers.
De student kan de taalhandelingen van andere taalgebruikers in het Nederlands bijsturen, en daartoe leermateriaal verzamelen en/of ontwikkelen.

Begintermen
De algemene toelatingsvoorwaarden en de dwingende volgtijdelijkheid zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling.
Om dit opleidingsonderdeel in optimale omstandigheden aan te vatten, is het aangewezen dat de student minimaal credits behaald heeft voor de OPO's Nederlandse
Taalkunde I en Nederlandse Taalbeheersing I uit de bacheloropleiding en de kennis, vaardigheden en attitudes, aangeleerd in deze OPO's actief kan inzetten. Kennis van
het Nederlands op moedertaalniveau is ontontbeerlijk.

Plaats in het onderwijsaanbod
Bachelor in de toegepaste taalkunde (Brussel) 180 sp.
Schakelprogramma: Master in de journalistiek (Brussel) 46 sp.
Schakelprogramma: Master in de meertalige communicatie (Brussel) 58 sp.
Bachelor in de taal- en letterkunde (uitdovend) (Brussel) 180 sp.
Schakelprogramma: Master in de meertalige communicatie - ééntalig traject (Brussel) 46 sp.
Bachelor in de toegepaste taalkunde - doorstroomoptie vanuit Kortrijk (Brussel) 180 sp.

Onderwijsleeractiviteiten
3 sp. Taalmonitoring (B-KUL-HBT93a)
3 studiepunten

Nederlands Werkvorm: Practicum

Beide semesters
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POC Toegepaste Taalkunde en Taal- & Letterkunde (BA)

Inhoud
In het eerste semester screent de student studenten van de Academische Lerarenopleiding Handelswetenschappen van de KU Leuven Campus Brussel op hun
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, en stelt feedback voor hen op. De student overlegt daarover met zijn/haar medestudenten en worden begeleid door een
docent van de opleiding Toegepaste Taalkunde.
In het tweede semester coacht de student taalzwakkere studenten van de professionele bachelor Handelswetenschappen en Bedrijfskunde van Odisee. Elke tandem
(student TT of TLK + begeleide student) functioneert als een autonome leeromgeving voor het verbeteren van de mondelinge en schriftelijke taalbeheersing in het
Nederlands. Elke tandem wordt begeleid door een taaldocent verbonden aan de bachelor Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. De student taalmonitoring krijgt
10 studenten toegewezen die hij/zij 2 keer 60 minuten individueel begeleidt (= 20 uur). Hij/zij helpt hun met het verbeteren van teksten, de uitspraak van moeilijke
woorden, spelling en tekstbegrip.

Studiemateriaal
Er is geen studiemateriaal.

Evaluatieactiviteiten
Evaluatie: Taalmonitoring (B-KUL-H71250)
Type : Permanente evaluatie zonder examen tijdens de examenperiode
Er is geen tweede examenkans.

Toelichting
Voor de screeningsopdracht in het eerste semester wordt de student beoordeeld door de begeleidende docent van de opleiding Toegepaste Taalkunde op basis van (i)
de aard van de voorgestelde feedback, en (ii) de manier waarop het overleg met medestudenten werd aangepakt. Aandeel: 30%.
Voor de begeleidingsopdracht in het tweede semester rapporteert de student schriftelijk (minimum twee keer) over de door hem/haar verstrekte begeleiding (gebruikte
leermiddelen; aard/inhoud van de begeleide oefeningen) en over het verloop van de Nederlandse taalcoaching (inschatting van de gemaakte vorderingen; vastgestelde
problemen bij de taalzwakkere studenten; betrokkenheid/inzet van de begeleide studenten; algemene evaluatie van de tandemwerking).
De student volgt ook één keer een werkwinkel Taalcoaching van twee uur. De begeleidende docent Nederlands evalueert op basis van de rapportering en
aanwezigheid tijdens het taalcoachingsmoment. Alle contactmomenten met de studenten (totaal 20 uur) moeten volledig verzorgd worden. Aandeel: 70%.
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