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1 Situering van het leerplan 

1.1 Algemene beschouwingen 

Dit leerplan is de concrete vertaling van de publicatie Volwassenenonderwijs, Opleidingsprofielen Moderne Talen 
die de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) heeft ontwikkeld in het kader van zijn decretale opdracht. 

Die opdracht bestond erin een structuur voor de taalopleidingen in het volwassenenonderwijs uit te werken, 
specifieke eindtermen1

De opleidingsprofielen beantwoorden aan de noodzaak om verschillende beheersingsniveaus eenduidig van 
elkaar te onderscheiden en te beschrijven. Een modulaire structuur bedoelt bovendien in te spelen op de 
behoefte aan een flexibele organisatie van levenslang leren. 

 voor elk niveau te formuleren en een modulair leertraject vast te leggen. 

Voor de opleidingenstructuur is uitgegaan van het Europese referentiekader voor het leren, onderwijzen en 
evalueren van moderne talen van de Raad van Europa. Dat kader is stilaan het ijkpunt aan het worden voor het 
talenaanbod in alle ons omringende landen. De oriëntering  daarop biedt bovendien het voordeel van de 
transnationale vergelijkbaarheid van de Vlaamse taalopleidingen.  

De opleidingsprofielen en het voorliggend leerplan onderschrijven de visie op taalonderwijs van het ERK die een 
cursistgecentreerde, vaardigheidsgerichte en communicatieve benadering van taalonderwijs nastreeft met 
volgende doelen: 

- het ontwikkelen van democratisch burgerschap in Europa 

- een efficiëntere internationale communicatie gebaseerd op respect voor culturele identiteit en 
verscheidenheid  

- het bevorderen van de persoonlijke en intellectuele ontwikkeling van de cursist 

- het bevorderen van de autonomie van de cursist en zijn levenslang leren. 

 

De gids als gastheer van de anderstalige bezoeker in ons land en de reisleider als verbindingspersoon tussen de 
Nederlandstalige toerist en de anderstalige cultuur vervullen een actieve rol in de interculturele Europese 
toenadering en binnen de mondiale context.  

 

De cursist die aan de taalopleiding begint, heeft er voordeel bij wanneer hij de praktijk van het gidsen en/of de 
reisleiding heeft verworven tijdens een inhoudelijke opleiding of die aan het verwerven is. In dat geval verwerft hij 
volgende competenties met betrekking tot het opbouwen, vertellen en overbrengen van een verhaal in het 
Nederlands: 

- verhaaltechnieken toepassen 

- uit een veelheid van thema’s een zinvolle en boeiende selectie maken en deze verhalend met elkaar 
verbinden 

- inspelen op de specificiteit, de verwachtingen en de leefwereld van de doelgroep en zijn verhaal hierop 
afstemmen 

 

Deze competenties dient de cursist eveneens in de vreemde taal te verwerven, zodat ze hem in geen geval 
hindert bij de verwoording van zijn inzichten en kennis. 

Het leerpad wordt zo uitgestippeld dat de cursist op het einde van de opleiding zijn verhaal kan brengen in de 
andere taal met alle onderliggende strategieën en taaltaken die dit veronderstelt; hij speelt hierbij in op de 
doelgroep. 

 

                                                           
1 Voor toelichting bij de vetgedrukte trefwoorden, zie de verklarende woordenlijst in bijlage 2. 
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Enkel wie ook beschikt over het certificaat Gids of het certificaat Reisleider wordt als dusdanig erkend door 
Toerisme Vlaanderen en mag in de vreemde taal gidsen. 

 

De indeling van de opleidingen in richtgraden 

De taalopleidingen in het volwassenenonderwijs zijn verdeeld in vier taalbeheersingsniveaus, ‘richtgraden’ 
genoemd. Het ‘mastery-niveau’, dat vergelijkbaar is met het taalbeheersingsniveau van een moedertaalspreker 
met een gemiddelde opleiding, wordt in het volwassenenonderwijs niet haalbaar geacht. 

Europees referentiekader  
Nieuwe benamingen 
volwassenenonderwijs 

Oude benamingen (lineair) 
volwassenenonderwijs 

Breakthrough A1 Richtgraad 1.1 Elementaire kennis 1 

Waystage A2 Richtgraad 1.2 Elementaire kennis 2 

Threshold B1 Richtgraad 2 Praktische kennis 

Vantage B2 Richtgraad 3 Gevorderde kennis 1 

Effectiveness C1 Richtgraad 4 Gevorderde kennis 2 

Mastery C2 -- -- 

 

De concretisering van de richtgraden in specifieke eindtermen 

Voor elk van de vier richtgraden is beschreven waartoe de cursist2

De beschrijvingen zijn geconcretiseerd in specifieke eindtermen: dat zijn doelstellingen met betrekking tot de vier 
vaardigheden, kennisgegevens en attitudes.  

 in staat moet zijn als hij receptief (luisterend 
en lezend) of productief (sprekend en schrijvend) met taal omgaat.  

In de specifieke eindtermen voor de vaardigheden is een aantal bouwstenen verwerkt: de taaltaak (bijv. zich een 
mening over iets vormen), de tekst (bijv. een nieuwsuitzending, een dialoog), het publiek (de bekende of 
onbekende taalgebruiker), het verwerkingsniveau (bijv. het overnemen van een zin, het beoordelen van een 
reclameboodschap), de tekstkenmerken (bijv. een doorzichtige tekststructuur) en de context (bijv. 
communicatie op het werk). 

Ook de componenten die de taalvaardigheid ondersteunen, zijn geëxpliciteerd. Het gaat daarbij om de functionele 
kennis van woordenschat en taalsysteem (grammatica), uitspraak, ritme en intonatie, kennis van de 
socioculturele context, om leer- en communicatiestrategieën en om attitudes.  

Hoe belangrijk die ondersteunende componenten ook zijn, centraal staat de praktische taalvaardigheid van de 
cursist: wat hij met taal kan doen, is belangrijker dan wat hij erover weet. 

 

De clustering van specifieke eindtermen tot modules 

De specifieke eindtermen worden - op basis van een toenemende graad van complexiteit - geclusterd tot 
modules, die samen een leertraject vormen. Elke module bevat een set van specifieke eindtermen die een 
samenhangend geheel vormen en markeert een afgeronde stap in de taalopleiding die tot certificering leidt. 

Een modulair leertraject met bijbehorende specifieke eindtermen voor een bepaalde richtgraad wordt een 
‘opleidingsprofiel’ genoemd. Voor Arabisch, Chinees, Japans, Grieks, Pools, Russisch en Turks eindigt het 
leertraject met richtgraad 2. De specifieke eindtermen voor de hogere richtgraden worden voor die talen niet 
haalbaar geacht. 

                                                           
2 Termen zoals ‘cursist’, ‘leraar’, ‘taalgebruiker’, ‘gesprekspartner’, enz. verwijzen zowel naar een mannelijke als naar een 
vrouwelijke persoon, ook al wordt het persoonlijk voornaamwoord ‘hij’ gebruikt. Dubbele genderaanduidingen zouden de 
leesbaarheid schaden. 
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Grafisch voorgesteld zien de respectieve leertrajecten er als volgt uit: 
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Na Andere Talen richtgraad 2 kan men overschakelen naar Andere Talen Professioneel Gids/Reisleider 
richtgraad 3. 

Voor Andere Talen binnen de opleiding Professioneel Gids/Reisleider richtgraad 3 ziet het leertraject er grafisch 
als volgt uit: 

 

 
 

Aangezien de specifieke eindtermen voor alle talen dezelfde zijn, is het leertraject voor een aantal talen verlengd. 
Dat was onvermijdelijk, onder meer wegens de noodzakelijke alfabetisering in het schrift, de grote verschillen in 
grammaticale structuren en de complexiteit van de vervoegingen. 

Het vastgelegde studievolume voor de taalopleidingen ziet er als volgt uit: 

 

TALEN 
AANTAL LESTIJDEN 

RG 1 RG 2 RG 3 RG 4 Totaal 

Arabisch, Chinees, Japans 480 480 -- --  960 

Grieks, Pools, Russisch, Turks 360 480 -- --  840 

Alle andere talen 240 480 240 240  1200 

Andere Talen Professioneel 
Gids/Reisleider  

  120  
 

120 

 

 

1.2 Plaats van de specifieke eindtermen en de leerinhouden in dit leerplan 

Specifieke eindtermen en leerplandoelstellingen 

De specifieke eindtermen voor Italiaans Professioneel Gids/Reisleider richtgraad 3 werden integraal opgenomen 
in dit leerplan. Ze vormen er de leerplandoelstellingen voor spreken, schrijven, lezen en luisteren (hoofdstuk 3.2).  

 
Functionele kennis 

Om de leerplandoelstellingen te kunnen bereiken en de taaltaken accuraat te kunnen uitvoeren, heeft een 
taalgebruiker ondersteunende kennis nodig. Deze kennis betreft het taalsysteem (woordenschat, morfologie, 
spelling, syntaxis, uitspraak en intonatie), de teksten (genreconventies en tekstgrammatica), het taalregister en 
ook de socioculturele aspecten van communicatie. In hoofdstuk 4 worden de specifieke inhouden met betrekking 
tot deze ondersteunende kennisgegevens uitgebreid geïnventariseerd.  
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1.3 Decretale verplichtingen en pedagogische vrijheid 

Dit goedgekeurde leerplan is een contract tussen de onderwijsorganisatie (inrichtende macht of centrum voor 
volwassenenonderwijs) en de Vlaamse Gemeenschap. Alle door het ministerie van Onderwijs gesubsidieerde 
centra voor volwassenenonderwijs zijn verplicht voor elke onderwezen module een goedgekeurd leerplan te 
gebruiken. Het CVO stelt de leerplannen ter beschikking van de leerkrachten. 

Tenzij anders vermeld, zijn de algemene doelstellingen, de leerplandoelstellingen en de aansluitende 
leerinhouden minimumdoelen die de cursisten moeten realiseren om in aanmerking te komen voor het 
(deel)certificaat. De leerkrachten zetten ze om in concrete lesdoelstellingen. Voor de attitudes geldt een 
inspanningsverplichting. 

De didactische aanpak, met inbegrip van de evaluatie, behoort tot de pedagogische vrijheid van de inrichtende 
macht. Dit impliceert dat het CVO deze vrijheid zinvol invult en er de verantwoordelijkheid voor opneemt. 
Hoofdstuk 5, 6 en 7 formuleert een aantal wenken en aanbevelingen ter ondersteuning van het teamoverleg in de 
centra.  
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2 Beginsituatie 

De cursist heeft de basiscompetenties van richtgraad 2 verworven. 

Met andere woorden, hij moet 

− ofwel een certificaat van richtgraad 2 behaald hebben;  

− ofwel via een oriënteringsproef aantonen dat het niveau van richtgraad 2 verworven is. 



Leerplan Italiaans Professioneel Gids/Reisleider R3 module A - p. 13 

3 Doelstellingen 

3.1 Algemene doelstellingen 

In de opleiding “AT Vantage Gids/Reisleider” leert de cursist de taal vloeiend, helder, nauwkeurig en doeltreffend 
gebruiken m.b.t. een breed scala van beroepsonderwerpen. Hij leert daarbij helder de verhoudingen tussen 
ideeën aanduiden. Hij kan spontaan communiceren, duidelijk beschrijvingen geven met de juiste nadruk op 
belangrijke punten en ter zake doende ondersteunende details. Hij doet dat met een goede beheersing van de 
grammatica zonder veel tekenen dat hij zich moet beperken in wat hij wil zeggen, en kiest daarbij een mate van 
formaliteit die in de omstandigheden gepast is. 

Hij beschikt na de opleiding over een voldoende breed scala van taal om duidelijke beschrijvingen te geven, 
standpunten te formuleren en argumenten te geven over functiebetrokken onderwerpen. Daarbij kan hij bepaalde 
complexe zinsvormen gebruiken, zonder al te opvallend te hoeven zoeken naar woorden. Hij kan in hoge mate 
zelfstandig lezen, past zijn leesstijl en -snelheid aan verschillende teksten en doeleinden aan, en maakt selectief 
gebruik van toepasselijke naslagwerken ter ondersteuning van zijn activiteiten als gids of als reisleider. Hij 
beschikt over een grote actieve leeswoordenschat, maar kan enige moeite hebben met weinig voorkomende 
idiomatische uitdrukkingen. Hij kan gesproken standaardtaal verstaan, hetzij in direct contact, hetzij via de media, 
over onderwerpen die gewoonlijk worden aangetroffen in het professionele leven. Alleen extreem 
achtergrondgeluid, onvoldoende structuur in het betoog en/of idiomatisch taalgebruik ondermijnen het begrip van 
het gesprokene. 

 

3.2 Leerplandoelstellingen   

Hieronder volgen, genummerd voor elk van de vier vaardigheden, de leerplandoelstellingen die gerealiseerd 
moeten worden. 

 
3.2.1 Spreken/ mondelinge interactie (spreken en luisteren) 

 
Vaardigheden 
 
De cursist kan op beoordelend niveau 
 
1. vloeiend, helder, precies, doeltreffend en gemakkelijk lokale, artistieke, culturele, sociale, historische kennis 

en informatie, alsook natuurkennis/-informatie overbrengen en doeltreffend in interactie treden met de 
geïnteresseerde bezoeker/toerist over het natuurlijke, culturele en sociale erfgoed. 
 

2. helder en precies, doeltreffend en vlot instructies geven m.b.t. het vermijden en voorkomen van onveilige 
situaties en risico’s zoals die zich kunnen voordoen 

 
- op straat, in het museum; 
- tijdens en bedrijfsbezoek waarbij technische installaties voor complexe situaties kunnen zorgen. 

 
3. in alle omstandigheden de vreemde taal zodanig gebruiken dat hij de bezoeker/toerist niet onbedoeld 

amuseert of irriteert en hem niet verplicht zich anders te gedragen dan hij tegenover een moedertaalspreker 
zou doen. Daarbij kan de cursist tot in de details begrijpen wat er tegen hem gezegd wordt in gesproken 
standaardtaal, zelfs in een lawaaiige omgeving. 
 

4. vloeiend, helder, nauwkeurig en doeltreffend vragen stellen, oproepen,beantwoorden en statements doen om 
de inhoud van zijn beroepsactiviteit te toetsen aan ervaringen en interpretaties van de bezoeker/toerist. Hij 
kan passende conclusies trekken om de bezoeker/toerist aan te zetten tot meedenken en tot zelfstandige 
overwegingen. 
 

5. vloeiend, helder, nauwkeurig en doeltreffend de belangen van zowel de bezoeker als de organisatie 
verdedigen bij problemen wanneer die zich voordoen in het land, het gebied waar de doeltaal wordt 
gesproken, hij kan daarbij de voortgang van het werk bespoedigen door anderen te vragen om te 
participeren of door hun mening te vragen; hij kan het probleem helder schetsen, speculeren over oorzaken 
of gevolgen, en voor- en nadelen van verschillende benaderingen afwegen; hij kan zich talig redden om een 
oplossing te bereiken. 
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6. vloeiend, helder, nauwkeurig en doeltreffend informatie verkrijgen via vraagstelling nodig voor feedback ter 
evaluatie van de eigen activiteit. 

 
7. vloeiend, helder, nauwkeurig en doeltreffend in zijn uiteenzetting bij de bezoeker/toerist interesse en respect 

opwekken voor de plaatselijke bevolking en haar cultuur. Zijn aanschouwelijke aanpak, helpt de 
bezoeker/toerist zich in de andere cultuur in te leven. 

 
8. vloeiend, helder, nauwkeurig en doeltreffend communiceren over de impact van het toerisme en hoe de 

bezoeker hier op een positieve manier kan op inspelen. 
 
9. helder en precies, doeltreffend en vlot, met de juiste beklemtoning van belangrijke punten, wat hij overbrengt 

detaillerend, globaliserend en/of herformulerend herhalen. 
 
 
Ondersteunende kennis 
 
10. Bij de uitvoering van de spreektaak en van de mondelinge interactie kan de cursist de ondersteunende 

kennis toepassen met betrekking tot: 
 

- accurate woordenschat. Hij beschikt over een goede woordenschat voor zaken die verband houden met 
zijn of haar vakgebied. Hij kan variatie aanbrengen in formuleringen om te veel herhaling te voorkomen, 
al kunnen hiaten in de woordenschat nog wel tot aarzeling en omschrijving leiden. De trefzekerheid in 
woordkeuze met betrekking tot zijn beroepsdomein is over het algemeen hoog. Enige verwarring en 
onjuist woordgebruik met betrekking tot algemene onderwerpen kunnen wel voorkomen zonder de 
communicatie in de weg te staan; 

-  grammatica/noties en functies. Hij beheerst de grammatica in die zin dat nog incidentele vergissingen, 
niet-stelselmatige fouten en kleine onvolkomenheden in de zinsstructuur kunnen voorkomen maar die 
onvolkomenheden zijn zeldzaam; 

- uitspraak en intonatie. Zijn uitspraak is duidelijk te verstaan ook al is soms een duidelijk buitenlands 
accent te horen en worden er incidenteel uitspraakfouten gemaakt. Hij heeft een heldere, natuurlijke 
intonatie verworven; 

- taalregister (rekening houden met medium, leeftijd, bedoelingen, sociale en intellectuele achtergrond van 
de gesprekspartner). Hij kan een breed scala van taalfuncties uitvoeren en beantwoorden met de meest 
voorkomende exponenten in een neutraal register. Hij is zich bewust van de belangrijkste 
beleefdheidsconventies en handelt dienovereenkomstig. Hij kan zich dus vol vertrouwen, helder en 
beleefd uitdrukken in een formeel of informeel register, afhankelijk van de situatie en de betrokkenen. Hij 
is zich bewust en let op tekenen van de belangrijkste verschillen in zeden, gewoonten, houdingen, 
waarden en overtuigingen tussen de betrokken gemeenschap en die van hemzelf; 

-  socioculturele aspecten. Hij bezit genuanceerde kennis van land en volk, sociale conventies en 
gebruiken; 

- coherentie en cohesie. Hij kan een groot aantal verbindingswoorden doelmatig gebruiken om de 
verhoudingen tussen ideeën helder aan te geven. Hij kan d.m.v. verbindingswoorden de verhoudingen 
tussen ideeën vatten. 

 
11. De cursist kan de verschillende tekstsoorten van elkaar onderscheiden; hij heeft inzicht in de eigenheid van 

gesproken taal (o.m. onvolledige zinnen, herhalingen, versprekingen en redundantie). 
 

 
Strategieën 
 
12. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de spreektaak kan de cursist vrij vlot de nodige leerstrategieën 

(cognitief en metacognitief) toepassen: 
 

- plannen wat er moet worden gezegd en met welke middelen dat moet worden gezegd, rekening 
houdend met het effect op de ontvanger(s); 

- relevante voorkennis oproepen en gebruiken (ook via ICT); 
- informatie verzamelen en gebruiken(gebruik maken van referentiewerken en andere informatiebronnen 

om de functionele kennis uit te breiden); 
- een informatie-en argumentatiestructuur uitwerken en hanteren. 

 
 
13. Bij de uitvoering van de mondelinge interactie kan de cursist vlot de nodige leerstrategieën (cognitief en 

metacognitief) toepassen of gebruiken 
 
 maken van uiteenlopende (receptieve) strategieën om tot begrip te komen, waaronder 
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- het luisteren naar hoofdpunten en het controleren van het eigen inzicht aan de hand van contextuele 
aanwijzingen; 

- het bepalen van luisterdoel. 
 
14. Bij de uitvoering van de spreektaak en van de mondelinge interactie kan de cursist vlot de nodige 

communicatiestrategieën of productiestrategieën toepassen 
 
- vergissingen en fouten corrigeren zodra hij zich ervan bewust is of als ze tot onbegrip en misverstanden 

leiden. Zich bewust zijn van ‘favoriete fouten’ en erop letten dat hij ze niet maakt; 
- op gepaste wijze een gidsbeurt en reisuitleg beginnen, onderhouden en beëindigen, en daarbij 

doeltreffend het woord (terug) te nemen;  
- compenserende strategieën gebruiken zoals 

o parafraseren en herformuleren, voor zover dit niet over de specifieke beroepsterminologie 
gaat; 

o met uitweidingen en parafrases hiaten in woordenschat en structuur opvullen; 
o standaardzinnen gebruiken (bijvoorbeeld ‘Dat is een moeilijk te beantwoorden vraag’) om 

tijd te winnen en aan het woord te blijven tijdens het zoeken naar woorden. 
- gebruik maken van herstelstrategieën; 
- in voorkomend geval (bijv. bij een uiteenzetting) gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en 

van niet-verbaal gedrag (gepast gebruik van functionele lichaamstaal);  
- doelgerichte conversatiestrategieën gebruiken (bv. om het woord te krijgen, te houden en door te 

geven); 
- gesprekken op gang helpen en houden door te bevestigen dat iets begrepen is, anderen uit te nodigen 

het woord te nemen, enzovoort;  
- vervolgvragen stellen om te controleren of hij heeft begrepen wat een toerist/bezoeker bedoelde en om 

opheldering te krijgen over punten van dubbelzinnigheid; 
- in een gesprekssituatie vragen om te herhalen, vragen om iets uit te leggen; 
- van niet-gegeven of niet-gekende woorden de betekenis achterhalen op basis van de context. 

 
15. Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de spreektaak en bij de uitvoering en evaluatie van de 

mondelinge interactie kan de cursist reflecteren op de eigenheid van de professionele woordenschat. Dit 
betekent dat hij beseft dat hij de professionele terminologie zeer accuraat dient te gebruiken en te 
interpreteren. 

 
 
Attitudes 
 
16. Bij de uitvoering van de spreektaak en tijdens de mondelinge interactie geeft de cursist blijk van volgende 

attitudes 
 

- contactbereidheid; 
- spreekdurf; 
-  openheid voor culturele diversiteit; 
-  nastreven van variatie en diversiteit in taalgebruik; 
-  autonoom verruimen van de eigen taalbeheersing volgens eigen behoeften; 
-  grondig en onbevooroordeeld te luisteren naar wat de gesprekspartner zegt. 

 
 

3.2.2 Luisteren 

Vaardigheden 
 
De cursist kan op structurerend niveau 
 
1. mededelingen en berichten over onderwerpen of situaties m.b.t. de beroepsactiviteit verstaan die met 

normale snelheid worden uitgesproken voor zover die worden uitgesproken in de standaardtaal. 
 

2. de meeste actualiteitenprogramma’s, documentaires, praatprogramma’s en films m.b.t. zijn domein begrijpen 
wanneer die in de standaardtaal worden uitgesproken. 

 
 

Ondersteunende kennis 
 
3. De cursist kan de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de luistertaak uit te voeren 
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- accurate woordenschat. Hij beschikt over een goede woordenschat voor zaken die verband houden met 
zijn vakgebied; 

-  grammatica/noties en functies. Hij toont een grote beheersing van de grammatica;  
-  taalregister (rekening houden met medium, leeftijd, bedoelingen, sociale en intellectuele achtergrond 

van de zender). Hij is zich bewust van de belangrijkste beleefdheidsconventies en handelt 
dienovereenkomstig. Hij is zich bewust en let op tekenen van de belangrijkste verschillen in zeden, 
gewoonten, houdingen, waarden en overtuigingen tussen de betrokken gemeenschap en die van 
hemzelf; 

- socioculturele aspecten. Hij bezit genuanceerde kennis van land en volk, sociale conventies en 
gebruiken; 

-  coherentie en cohesie. Hij kan d.m.v. verbindingswoorden de verhoudingen tussen ideeën vatten en 
een groot aantal verbindingswoorden doelmatig gebruiken om de verhoudingen tussen ideeën helder 
aan te geven. 
 

4. De cursist kan de verschillende tekstsoorten van elkaar onderscheiden; hij heeft inzicht in de eigenheid van 
gesproken taal (o.m. onvolledige zinnen, herhalingen, versprekingen en redundantie.) 
 

 
Strategieën 
 
5. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak kan de cursist vlot de nodige leerstrategieën 

(cognitief en metacognitief) toepassen waaronder 
 
-  het luisteren naar hoofdpunten en het controleren van het eigen inzicht aan de hand van contextuele 

aanwijzingen; 
-  het bepalen van luisterdoel; 
-  het formuleren van hypothesen over de inhoud en bedoeling van de tekst; 
- het oproepen en gebruiken van relevante voorkennis; 
-  het afstemmen van het luistergedrag op het luisterdoel (o.m. skimmen, scannen, intensief luisteren). 

 
 

6. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de luistertaak kan de cursist vlot volgende communicatiestrategieën 
(o.m. compenserende strategieën) toepassen 
 
- van niet-gegeven of niet-gekende woorden de betekenis achterhalen op basis van de context; 
- gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal en aandacht hebben voor niet-verbaal gedrag. 
 
 

7. Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de luistertaak kan de cursist reflecteren op de eigenheid van 
de professionele woordenschat. Dit betekent dat hij beseft dat hij de professionele terminologie zeer correct 
dient te interpreteren. 
 
 

Attitudes 
 
8. Bij de uitvoering van de luistertaak geeft de cursist blijk van volgende attitudes 
 

- zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt; 
-  zich in te leven in de socioculturele wereld van de doeltaal; 
-  openheid voor culturele diversiteit;  
-  autonoom verruimen van de eigen taalbeheersing volgens eigen behoeften. 

 
 
Tekstkenmerken 
 
De te produceren teksten vertonen volgende kenmerken 
 

- de spreker kan relatief lang aan het woord blijven;  
-  ze houden hoofdzakelijk verband met zijn professionele situatie;  
-  de spreekvaardigheid m.b.t. complexe en delicate of gevoelige onderwerpen is nog beperkt; 
-  ze zijn goed gestructureerd;  
-  waar het professionele terminologie betreft is het taalgebruik correct maar qua taalstructuren kunnen 

sporadisch nog fouten optreden;  
-  het lexicon is over het algemeen beperkter dan bij de moedertaalspreker en kan nog beperkte 

communicatiestoornissen veroorzaken, occasionele haperingen zijn mogelijk; 
-  ze worden met een zekere vlotheid en variatie in intonatie uitgesproken; 
- de uitspraak levert slechts occasioneel problemen op voor de spreker van de doeltaal; 
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- het spreektempo ligt iets lager dan het gemiddelde tempo van een moedertaalspreker, soms zijn pauzes 
en omschrijvingen nodig; 

- de formulering is adequaat, d.w.z. gericht op de ontvanger;  
- ze getuigen van een voldoende vlotte interactie. 

 
 
De te beluisteren teksten vertonen volgende kenmerken 
 

- ze zijn authentiek; 
- ze houden hoofdzakelijk verband met zijn professionele situatie; 
- ze kunnen betekenisnuances, diverse registers, idiomatische uitdrukkingen en impliciete structurering 

bevatten; 
- ze kunnen een complexe tekststructuur hebben; 
- ze zijn geformuleerd in de standaarduitspraak of in een aanvaardbare variant ervan; 
- ze worden in een natuurlijk tempo uitgesproken;  
-  ze kunnen een zekere hoeveelheid ruis bevatten.  

 
 

3.2.3 Lezen (schriftelijke taalbeheersing) 

 
Vaardigheden 
 
De cursist kan op structurerend niveau 
 
1. in hoge mate zelfstandig lezen, zijn leesstijl en –snelheid aanpassen aan verschillende teksten en 

doeleinden, en selectief gebruikmaken van toepasselijke naslagwerken gesteld in de doeltaal ter 
ondersteuning van zijn gidsactiviteiten. Hij beschikt over een grote actieve leeswoordenschat, maar kan 
enige moeite hebben met weinig voorkomende idiomatische uitdrukkingen. 

 
2. informatie, ideeën en meningen ophalen uit zeer gespecialiseerde bronnen binnen zijn vakgebied. 

 
3. algemene voorschriften m.b.t. kwaliteitszorg, veiligheid en milieu begrijpen (wanneer gegidst wordt in een 

land, gebied waar de doeltaal wordt gebruikt) en berichten aannemen waarin inlichtingen worden gegeven of 
problemen worden uitgelegd. 

 
4. lange, complexe aanwijzingen op het eigen vakgebied begrijpen, met inbegrip van details over voorwaarden 

en waarschuwingen, mits hij moeilijke passages kan herlezen. 
 
5. de nodige en goed geselecteerde relevante informatie en correspondentie m.b.t. tot zijn domein begrijpen. 

 

 
Ondersteunende kennis 
 
6. De cursist kan de ondersteunende kennis gebruiken die nodig is om de leestaak uit te voeren 
 

- accurate woordenschat. Hij beschikt over een goede woordenschat voor zaken die verband houden met 
zijn of haar vakgebied; 

- grammatica/noties en functies. Hij toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica; 
- taalregister (rekening houden met medium, leeftijd, bedoelingen, sociale en intellectuele achtergrond van 

de zender). Hij is zich bewust van de belangrijkste beleefdheidsconventies en handelt 
dienovereenkomstig. Hij is zich bewust en let op tekenen van de belangrijkste verschillen in zeden, 
gewoonten, houdingen, waarden en overtuigingen tussen de betrokken gemeenschap en die van 
hemzelf; 

- socioculturele aspecten. Hij bezit een genuanceerde kennis van land en volk, sociale conventies en 
gebruiken; 

- coherentie en cohesie. Hij kan gebruik maken van verbindingswoorden om de verhoudingen tussen 
ideeën te vatten. 
 

 
Strategieën 

 
7. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak kan de cursist vlot de nodige leerstrategieën (cognitief 

en metacognitief) toepassen of gebruikmaken van uiteenlopende strategieën om tot begrip te komen, 
waaronder 
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- het lezen zoekend naar hoofdpunten en het controleren van het eigen inzicht aan de hand van 
contextuele aanwijzingen;  

- het formuleren van hypothesen over de inhoud en bedoeling van de tekst; 
- het oproepen en gebruiken van relevante voorkennis; 
- het afstemmen van het leesgedrag op het leesdoel (o.m. skimmen, scannen en intensief lezen); 
- het interpreteren van de structuuraanduiders; 
- het gebruik maken van redundantie. 

 
8. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak kan de cursist vlot volgende communicatiestrategieën 

(o.m. compenserende strategieën) toepassen 
 

- het leesgedrag differentiëren volgens verschillende leesstrategieën; 
- proberen de betekenis van ongekende woorden af te leiden uit de context; 
- gebruik maken van ondersteunend visueel materiaal; 
- hulpbronnen raadplegen (traditionele en elektronische). 

 
9. Bij de voorbereiding en de uitvoering van de leestaak kan de cursist reflecteren op de eigenheid van 

schrijftaal. Dit betekent dat hij 
 
- inzicht heeft in de eigenheid van geschreven taal; 
- het onderscheid kan maken tussen verschillende tekstsoorten. 

 
10. Bij de voorbereiding en uitvoering van de leestaak kan de cursist reflecteren op de eigenheid van de 

professionele woordenschat. Dit betekent dat hij beseft dat hij de professionele terminologie zeer correct 
dient te interpreteren. 

 
 
Attitudes 
 
11. Bij de uitvoering van de leestaak is de cursist bereid 

 
- zich in te leven in de socioculturele wereld van de tekst; 
- zich niet te laten afleiden als hij in een tekst niet alles begrijpt; 
- te reflecteren op zijn leesgedrag; 
- autonoom de eigen taalbeheersing volgens eigen behoeften te verruimen. 

 
 

Tekstkenmerken 
 
De te lezen teksten vertonen volgende kenmerken 

- ze zijn authentiek; 
- ze houden hoofdzakelijk verband met zijn professionele situatie; 
- ze zijn gevarieerd wat het tekstaanbod betreft; 
- ze kunnen op een zeker abstractieniveau geformuleerd zijn; 
- ze kunnen in duidelijke gevallen impliciete informatie bevatten; 
- ze kunnen een complexe tekststructuur hebben; 
- ze vormen een samenhangend geheel waarbij de lengte geen rol speelt; 
- ze getuigen van een rijk en genuanceerd taalgebruik. 

 
 

3.2.4 Schrijven/schriftelijke interactie (schrijven en lezen) 

 
Vaardigheden 
 
De cursist kan op structurerend niveau 
 
1. De structuur van een gidsbeurt/het gidsproject/de reisleider beurt helder en precies uitschrijven als antwoord 

op de (in de doeltaal gestelde) vraag naar een mogelijke gidsopdracht. 
 
2. Doeltreffend contacten onderhouden zoals met 

 
- diensten voor toerisme; 
- opdrachtgevers; 
- officiële instanties; 
- vervoermaatschappijen; 
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- culturele organisaties; 
- de horecasector; 
- medische instanties. 

 
en kan daarvoor in voor-gidsbeurt-en-reisleiding courante situaties documenten accuraat invullen en brieven, 
faxen en e-mails opstellen. 

 
 
Ondersteunende kennis 
 
3. Bij de uitvoering van de schrijftaak kan de cursist de nodige ondersteunende kennis toepassen 
 

- accurate woordenschat. Hij beschikt over een goede woordenschat voor zaken die verband houden met 
zijn of haar vakgebied. Hij kan variatie aanbrengen in formuleringen om te veel herhaling te voorkomen, 
al kunnen hiaten in de woordenschat nog wel tot omschrijving leiden. De trefzekerheid in woordkeuze 
met betrekking tot zijn beroepsdomein is over het algemeen hoog. Enige verwarring en onjuist 
woordgebruik met betrekking tot algemene onderwerpen kunnen wel voorkomen zonder de 
communicatie in de weg te staan; 

- grammatica/noties en functies. Hij toont een betrekkelijk grote beheersing van de grammatica; 
incidentele vergissingen, niet stelselmatige fouten en kleine onvolkomenheden in de zinsstructuur 
kunnen nog voorkomen maar zijn zeldzaam; 

- spelling, interpunctie en lay-out. Hij kan heldere, begrijpelijke, doorlopende tekst produceren die voldoet 
aan standaardconventies over lay-out en alinea-indeling. Spelling en leestekengebruik zijn redelijk 
correct maar kunnen invloeden van moedertaal verraden; 

- taalregister (rekening houden met medium, leeftijd, bedoelingen, sociale en intellectuele achtergrond van 
de gesprekspartner). Hij kan een breed scala van taalfuncties uitvoeren en beantwoorden met de meest 
voorkomende exponenten in een neutraal register. Hij is zich bewust van de belangrijkste 
beleefdheidsconventies en handelt dienovereenkomstig. Hij kan zich dus vol vertrouwen, helder en 
beleefd uitdrukken in een formeel of informeel register, afhankelijk van de situatie en de betrokkenen. Hij 
is zich bewust en let op tekenen van de belangrijkste verschillen in zeden, gewoonten, houdingen, 
waarden en overtuigingen tussen de betrokken gemeenschap en die van hemzelf; 

- socioculturele aspecten. Hij bezit een genuanceerde kennis van land en volk, sociale conventies en 
gebruiken; 

- coherentie en cohesie. Hij kan een groot aantal verbindingswoorden doelmatig gebruiken om de 
verhoudingen tussen ideeën helder aan te geven. 

 
 
Strategieën 
 
4. Bij de voorbereiding en uitvoering van de schrijftaak kan de cursist vlot volgende leerstrategieën (cognitief en 

metacognitief) toepassen 
 

- een schrijfplan aangepast aan de communicatiesituatie uitwerken; plannen wat er moet worden 
gecommuniceerd en met welke middelen dat moet worden gedaan, rekening houdend met het effect op 
de ontvanger(s); 

- relevante voorkennis oproepen en gebruiken; 
- informatie verzamelen (ook via informatie-en communicatietechnologie); 
- een informatie-en argumentatiestructuur uitwerken en hanteren. 

 
5. Bij de uitvoering van de schrijftaak vlot de nodige communicatiestrategieën of productiestrategieën 

toepassen 
 

- onmiddellijk in de doeltaal formuleren; 
- door een duidelijke structuur de leesbaarheid van de tekst bevorderen (verbindingswoorden gebruiken 

en hoofdzaken benadrukken); 
- vergissingen en fouten corrigeren zodra hij zich ervan bewust is of als ze tot onbegrip en misverstanden 

leiden. Zich bewust zijn van ‘favoriete fouten’ en erop letten dat hij ze niet maakt; 
- compenserende strategieën gebruiken om zich bij ontoereikende taalbeheersing uit de slag te trekken 

(via omschrijvingen), voor zover dit niet over de professionele terminologie gaat. 
 

6. Bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de schrijftaak kan de cursist reflecteren op schrijfproces en 
schrijfproduct, o.m. door inhoud, structuur en formulering te reviseren. 

 
 
Attitudes 
 
7. Bij de uitvoering van de schrijftaak is de cursist bereid 
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- bronnen in de doeltaal te raadplegen; 
- correctheid in formulering en vormgeving na te streven; 
- flexibel, open en verdraagzaam te reageren op de socioculturele realiteit; 
- autonoom de eigen taalbeheersing volgens eigen behoeften te verruimen. 

 
 

Tekstkenmerken 
 
De te produceren teksten vertonen volgende kenmerken 
 

- ze houden verband met zijn professionele situatie; 
- ze hebben een duidelijke structuur en samenhang; 
- de formuleringen zijn genuanceerd en in toenemende mate complex; 
- ze getuigen van variatie; 
- fouten zijn eerder zeldzaam en niet storend; 
- de formulering is adequaat, d.w.z. gericht op de ontvanger; 
- er wordt een gepast gebruik gemaakt van registers; 
- er is nog heel occasioneel interferentie van de moedertaal. 
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4 Leerinhouden  
 
De explicitering van de ondersteunende kennis die nodig is om de volgende leerplandoelstellingen te realiseren,  
is: 
 

- Spreken/mondelinge interactie (spreken en luisteren):  nummer 10 en 11 
- Luisteren:       nummer 3 en 4 
- Lezen/schriftelijke taalbeheersing:    nummer 6 
- Schrijven/schriftelijke interactie (schrijven en lezen):  nummer 3 

 
 
4.1 Contexten 
 
Met ‘context’ wordt de situatie bedoeld waarin men de taal gebruikt. In het volledige leertraject zijn er dertien 
contexten voorzien. Elke context dekt een ruim semantisch veld van woordfamilies, dat als vertrekpunt kan 
dienen voor het aanleren van de woordenschat in de vreemde taal.  

 
De gids is de gastheer van de anderstalige bezoeker in ons land, de reisleider is de verbindingspersoon tussen 
de Nederlandstalige toerist en de anderstalige cultuur. De interculturele component is zodoende een van de 
belangrijkste pijlers van de opleiding. 

Het is verder de bedoeling dat de cursist in de loop van de twee modules de specifieke terminologie van de gids 
verwerft binnen de context Vlaanderen. Deze opleiding beperkt zich met andere woorden niet tot de lokale 
context, in casu de stad of streek van de cursist of van het opleidingscentrum. Tot de specifieke doelstellingen 
van de opleidingen behoort immers het leren transponeren van gespecialiseerde terminologie van de ene context 
naar de andere: bijvoorbeeld de beschrijving van een belfort, kerk of patriciërswoning in een bepaalde stad 
kunnen toepassen op een gelijkaardig monument elders in het land en daarbij de geijkte lexicale elementen 
gebruiken.   
Reisleiders doen dezelfde oefening met betrekking tot andere culturen, maar krijgen ook aangepast taalmateriaal 
aangereikt. 

Deze transpositie is belangrijk, omdat gids en reisleider niet steeds voor elk thema van hun gidsbeurt anderstalige 
informatie ter beschikking zullen hebben. 

Wij wijzen in dit kader ook op de dualiteit gids-reisleider. Het is uiteraard onbegonnen werk om per specialisatie 
aparte cursussen voor reisleiders te organiseren. Het vocabularium dat gids en reisleider hanteren, stemt 
overigens grotendeels overeen; wel verschillen de contexten waarbinnen het wordt gebruikt.  

Wellicht is het overbodig aan te halen dat de gids zijn groep te woord staat in de vreemde taal, terwijl de reisleider 
uitleg geeft in het Nederlands. Hij gebruikt de vreemde taal hoofdzakelijk voor zijn contacten met de plaatselijke 
bevolking. 

 

Voor Module A geldt dat er zes contexten worden aangeboden. Elke context moet in deze module behandeld 
worden. De volgorde waarin, is vrij. Naargelang het profiel en de specifieke behoeften van de doelgroep, kan er 
op bepaalde contexten dieper worden ingegaan.  
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Richtgraad 3 module A Richtgraad 3 module B 

 
1. Algemeen portret van regio/land 
2. Geschiedenis van regio/land 
3. Politieke en sociale structuren 
4. Burgerlijke architectuur 
5. Geografie 
6. Gidsen en reisleiding in de praktijk A 
 

 
1. Religieuze architectuur 
2. De stad 
3. Economie en demografie 
4. Schilderkunst en Beeldhouwkunst 
5. Iconografie 
6. Andere kunstvormen 
7. Gidsen en reisleiding in de praktijk B 
 

 

Wat het onderverdelen van contexten in subcontexten betreft, moet men voor ogen houden dat de opsomming 
van subcontexten per context steeds het woordje ‘zoals’ vooronderstelt. De opsomming hieronder is dus 
limitatief noch dwingend. De volgorde van de subcontexten ligt niet vast en heeft dus ook geen nummering. 

 

‘Algemeen portret van regio/land’ (NR. 1) 

- ligging 

- levenswijze 

- talen 

- staatsvorm 

- vervoer 

- geografische kenmerken 

- culturele troeven 

- toerisme 

- feestdagen 

 

 

‘Geschiedenis van regio/land’ (NR. 2) 
- historische persoonlijkheden 

- historische gebeurtenissen 

- overheersingen 

- historische anekdotes 

- petite histoire 

 

 

‘Politieke en sociale structuren’ (NR. 3) 
- federale overheid 

- gewesten en gemeenschappen 

- taalgrens 

- drietaligheid 

- Brussel in de nationale en internationale context 
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‘Burgerlijke architectuur’ (NR. 4) 
- architectura maior, zoals burchten en kastelen, stadhuizen, belforten, lakenhallen 

- architectura minor, zoals beluiken, tuinwijken, boerderijen 

- stijlen, zoals gotiek, renaissance, classicisme, Art Nouveau 

- historische en moderne architectuur 

- behoedzame renovatie en continuerende architectuur3

 

  

‘Geografie’ (NR. 5) 
- het reliëf 

- rivieren 

- geografische streken 

- invloed van geografische gegevens op de stedelijke ontwikkelingen 

- invloed van geografische gegevens op de economische activiteit 

- bodemgebruik 

 

 

Gidsen en reisleiding in de praktijk A (NR. 6) 
- begroeting en afscheid  

- programma of verloop van bezoek  

- afspraken  

- praktische informatie, zoals contactadressen, handelsadressen, eetgelegenheden 

- interactie met de groep 

- reactie op onderbrekingen  

 

 

 

                                                           
3 De architect houdt rekening met de bestaande verantwoorde architectuur uit het verleden. 
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4.2 Taalhandelingen 
 

De basis van dit leerplan is een communicatieve benadering van de taal. Vaardigheden hebben voorrang op 
kennis. De aandacht gaat in de eerste plaats naar wat de taalgebruiker moet kunnen doen met de taal. Dit wordt 
uitgedrukt in taalhandelingen, die algemeen of contextspecifiek zijn. 
 
Deze taalhandelingen vertonen een stijgende complexiteit over de modules en richtgraden heen. Deze slaat niet 
enkel op wat precies moet of kan uitgedrukt worden, maar ook op de wijze waarop dat gebeurt. Het is immers de 
bedoeling dat de cursist zich steeds genuanceerder gaat uitdrukken. 
 
 

4.2.1 Algemene taalhandelingen 

 
Informatie uitwisselen  
 

− waarnemingen interpreteren 

− waarnemingen evalueren 

− waarnemingen corrigeren 

− waarnemingen weerleggen 

− een wil van iemand anders formuleren 

− tegenstellingen uitdrukken 
 
Gevoelens en attitudes uitdrukken 
 

− zich verrast voelen 

− zich opgelucht voelen 

− zich verveeld voelen 

− zich gekrenkt voelen 

− zich te kort gedaan voelen 

− zich beledigd voelen 

− zich in het nauw gedreven voelen 

− zich gevleid voelen 
 
Modaliteit uitdrukken 
 

− iemand naar zijn hand proberen te zetten 

− iemand naar de mond praten 

− eromheen draaien 

− een voorwaarde formuleren 

− een vermoeden uiten 

− een sterke negatie weergeven 
 
Actie en reactie uitlokken 
 

− iemand proberen uit te horen 

− iemand plagen op een speelse manier 

− blijk geven van de nodige assertiviteit bij het reageren 
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Argumenteren 
 

− een eigen standpunt uiteenzetten en in een passende context plaatsen 

− een eigen standpunt bespreekbaar maken 

− een eigen standpunt ondersteunen door argumenten van anderen te gebruiken 
 
Communicatie structureren en controleren 
 

− signaalwoorden gebruiken 

− tekstelementen op een rijtje zetten 

− het effect van een boodschap nagaan 
 
Sociaal functioneren 
 

− contacten beleefd afwijzen 

− een voorstel afwijzen 

− een uitnodiging beleefd afwijzen 

− bezwaren afwimpelen 

−  
 

4.2.2 Contextspecifieke taalhandelingen 

Op basis van de contexten kan de cursist contextspecifieke taalhandelingen stellen. Aansluitend zijn ook 
documenten vermeld die op de contexten aansluiten. Deze documenten kunnen receptief of productief aan bod 
komen.) 

 

Op basis van de zes contexten kan de cursist contextspecifieke taalhandelingen stellen zoals:  

 

 

Algemeen portret van regio/land (nr. 1) 

 

− Eigenheid, specifieke kenmerken van stad, streek en/of land verwoorden  

− Deze portrettering kan zich op diverse vlakken situeren, zoals anekdotisch, historisch, kunsthistorisch, 
geografisch, gastronomisch, sportief, economisch… of op een combinatie van deze elementen 

 

Foldermateriaal en brochures 

Documenten 

 

 

Geschiedenis van regio/land (nr. 2) 
 

− een historische regio situeren binnen ons land en grotere gehelen 

− de impact van de buitenlandse aanwezigheid  in ons land op de historische ontwikkelingen aantonen 

− het verleden van de regio kaderen binnen de Europese context 

− biografieën van enkele boeiende historische persoonlijkheden vertellen 

− de belangrijkste historische persoonlijkheden kaderen in hun stamboom 
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− de krachtlijnen uit de geschiedenis van eigen stad of streek verwoorden op basis van het historisch 
referentiekader en persoonlijke voorkennis 

− de geschiedenis van eigen stad of streek kaderen in de algemene geschiedenis  

− de historische terminologie toepassen op andere landen of andere culturen naar gelang van de 
specialisatie van de reisleider 

 

Historische kaarten 

Documenten 

Stambomen 

Graven, grafopschriften 

Heraldische afbeeldingen 

Kunstwerken met historische voorstellingen 

 

 

Politieke en sociale structuren (nr. 3) 
 

− het ontstaan van België uitleggen 

− de onderliggende oorzaken van de huidige staatsstructuur verklaren 

− de actuele taalverhoudingen in ons land op een bevattelijke manier verklaren 

− het begrip ‘taalgrens’ verklaren 

− het samenleven van drie taalgemeenschappen illustreren met enkele anekdotes en voorbeelden uit het 
dagelijks leven 

− de termen ‘regionaal’ en ‘federaal’ omschrijven en illustreren met enkele bevoegdheden 

− de contradictie ‘koninkrijk – federale staat’ aantonen 

− de situatie en terminologie toepassen op andere landen  of andere culturen naar gelang van de 
specialisatie van de reisleider 

 

Kaart van België met aanduiding van gemeenschappen en gewesten 

Documenten 

 

 

Burgerlijke architectuur (nr. 4) 

 

− een burgerlijk bouwwerk (zowel historisch als modern) en de functie ervan beschrijven 

− de belangrijkste stijlperiodes benoemen en hun belangrijkste kenmerken beschrijven 

− kenmerkende bouwelementen per periode benoemen en kort beschrijven 

− technische benamingen m.b.t; bouwkunst in bevattelijke taal omschrijven of vereenvoudigd weergeven 

 

Foto’s, tekeningen, schilderijen met weergave van burgerlijke gebouwen 

Documenten 

Plattegronden van burgerlijke gebouwen 
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Geografie (nr. 5) 

 

− landschappen beschrijven: reliëf, rivieren en andere geografische kenmerken 

− bodemgesteldheid en agrarische activiteiten beschrijven 

− kenmerken en eigen aard beschrijven van de geografische streek waarin de gids actief is met aandacht 
voor zichtbare getuigen 

− de geografische gegevens (oro-hydrografie) van de eigen streek in verband brengen met stedelijke en 
culturele ontwikkelingen in die regio  

− geografische gegevens van de regio in verband brengen met stedelijke en culturele ontwikkelingen  

 

Aardrijkskundige kaarten 

Documenten 

 

 

Gidsen en reisleiding in de praktijk A (nr. 6) 

 
− een groep begroeten, welkom heten 

− interesse betonen voor de groep: waar vandaan, soort groep (bedrijf, vereniging, school, ouderen, 
reisagentschap…), informeren naar het kader waarbinnen het bezoek plaats heeft 
(kunststedenprogramma, shopping gecombineerd met stadsbezoek, geïsoleerd bezoek aan een site of 
museum…) 

− het niveau van de groep inschatten 

− de hoofdinteresses van de groep achterhalen 

− de gepaste aanspreking gebruiken, rekening houdend met bovenvermelde criteria en socioculturele 
achtergronden 

− informeren naar het welbevinden (Stappen we te snel? Spreek ik luid genoeg? Begrijpt iedereen mijn 
uitleg?...) van de groep 

− gepast reageren bij gezondheidsproblemen 

− concrete afspraken maken: uur, ontmoetingsplaats…(belangrijk bij dagarrangementen) 

− het verloop van het bezoek kort schetsen 

− interculturele misverstanden en elementen van een cultuurschok herkennen en er adequaat mee 
omgaan, zowel in het contact met de reizigers als met vertegenwoordigers van andere culturen 

− onderbrekingen opvangen 

− de eigen cultuur in relatie brengen met andere, ruimere contexten. 

 

Stadsplan 

Documenten 
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4.3 Taalsysteem  

In wat volgt geven we een overzicht van de fenomenen die aan bod kunnen komen, volgens de behoeften van de 
cursist.  

Omdat de lijst nogal uitgebreid is, zal men best een selectie maken en/of bepaalde fenomenen enkel receptief 
aanbrengen of via zelfstandig leren. Interne differentiatie is hier ook een mogelijke benadering. 

 

De leerders beschikken over een woordenschat die hen toelaat zich nauwkeurig en genuanceerd uit te drukken. 
Ze moeten gevoelig zijn voor betekenisnuances, impliciet taalgebruik en bijbetekenissen en die ook in het 
taalgebruik van anderen kunnen onderkennen. 

WOORDENSCHAT: 

Dat betekent dat ze bijvoorbeeld een bepaalde kennis hebben van: 

 

− i prestiti da altre lingue 

WOORDENSCHAT 

− metonimia  

− le sigle  

− interiezioni 

− omofoni (il fine >< la fine) 
 
 

− Il sostantivo 

WOORDSOORTEN : MORFOLOGIE 

− la formazione delle parole per derivazione: affissi, suffissi  

− l’alterazione delle parole 

− il plurale 

− L’aggettivo 

− il plurale 

− la posizione  

− Il pronome 

− recapitolazione del pronome 

− Il verbo 

− ripasso dei tempi e dei modi 

− discorso diretto- indiretto: approfondimento 

− la concordanza dei tempi 

− l’uso dei tempi del passato 

− verbi idiomatici come cavarsela, fregarsene, smetterla, farcela,… 

− La preposizione 

− La congiunzione 

− connettori del discorso  

− il periodo ipotetico 
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− La struttura interna della frase 

MORFOSYNTAXIS 

− I vari tipi di proposizioni 

− Le diverse forme di coordinazione 

− Le diverse forme di subordinazione 
 

− Diversi tipi di testi 

TEKSTGRAMMATICA EN GENRECONVENTIES 

− Struttura del discorso 

− Rapporto tra proposizioni 
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4.4 Taalregisters  
 

Communicatie vindt nooit plaats in een vacuüm. Een aantal parameters bepaalt de omstandigheden waarin de 
communicatie gebeurt: tijd, ruimte en wat we de ‘sociale context’ in de brede zin kunnen noemen. Elk van die 
parameters beïnvloedt de communicatie en interageert met de andere. Het volstaat dus niet een taal te 
beheersen als een geheel van vormen, het is ook van wezenlijk belang zich de regels voor het gebruik van die 
taal eigen te maken. 

Het is de context die de keuze van het register bepaalt.  Dit brengt ons meteen bij het begrip ‘correct taalgebruik’: 
taalgebruik kan enkel als correct beschouwd worden als het aan de context is aangepast. Je praat immers niet op 
dezelfde manier tegen je baas, je partner, je moeder of je kind4

 

. En nog: je praat wellicht niet op dezelfde manier 
tegen je chef tijdens een formeel overleg met de top van het bedrijf als tijdens een gezellig etentje met de 
respectieve partners. Dat is zo in de moedertaal en het is niet anders in de vreemde taal. 

4.4.1 Progressie 
In richtgraad 1 behandelt men de standaardtaal. Slechts sporadisch is er aandacht voor het formeel en/of 
informeel register, en enkel wanneer de omstandigheden het vereisen. 

Dat verandert in richtgraad 2: de cursist is zich niet alleen bewust van het bestaan van registervarianten 
(receptief), maar hij kan ze ook in toenemende mate correct hanteren (productief). In richtgraad 2.1 en 2.2 gaat 
men er redelijkerwijze van uit dat dit laatste nog niet probleemloos gebeurt, maar vanaf richtgraad 2.3 en zeker in 
richtgraad 2.4 zijn spreek- en schrijfstijl steeds meer aan de context aangepast, dat wil zeggen aan de situatie en 
aan de gesprekspartner, zowel in informele als formele zin. 

Bovendien kan men geleidelijk aan steeds meer plaats maken voor stijl-, accent- en/of registervariaties, op 
voorwaarde dat die niet te veel van de standaardtaal afwijken. 

In richtgraad 3 en 4 kan de cursist zich op een steeds verfijnder en genuanceerder wijze uitdrukken. Hij beschikt 
dus niet alleen over een arsenaal aan uitdrukkingsvormen om zijn boodschap aan zijn gesprekspartner(s) mee te 
delen, hij weet bovendien ook welke uitdrukkingsvorm hij kan inzetten in welke situatie en waarom, want enkel 
dan kan de communicatie efficiënt zijn. 

Immers, wanneer de cursist een te formeel taalgebruik hanteert voor de gegeven situatie, zal hij snel als pedant 
overkomen. Doet hij het omgekeerde, dan bestaat het gevaar dat hij, zeker in bepaalde culturen, als volstrekt 
stijlloos wordt beschouwd, met alle gevolgen vandien. 

 

4.4.2 Soorten registers 
De verschillende registers afbakenen is geen simpele zaak, maar er bestaat toch een zekere consensus wat de 
courante Westerse talen betreft. In de modules ‘Gids/reisleider’ wordt de cursist vooral geconfronteerd met 
verschillende registers in mondeling taalgebruik. Klemtoon ligt onder meer op het formele of informele karakter 
van de communicatie.  

De pragmatische competentie vormt een belangrijke component van de communicatieve competentie van een 
taalgebruiker. Het bestaat uit het vermogen om de taalcode af te stemmen op de communicatiesituatie. Een 
gids/reisleider moet snel aanvoelen of een groep of individu erop staat om eerder formeel of eerder informeel 
aangesproken te worden. 

Met andere woorden, bij de keuze van de taaluitingen houdt de spreker rekening met factoren als medium, 
leeftijd, bedoelingen, sociale en intellectuele achtergrond van de gesprekspartner en het moment van de 
communicatie. Anderzijds hebben zijn eigen socioculturele achtergrond, zijn relatie met zijn gesprekspartner, zijn 
communicatiedoelen, zijn karakter en de aard van de situatie invloed op de manier waarop hij de boodschap 

                                                           
4 Ook tijdens de evaluatie moet  men hiermee rekening houden: een grammaticaal correcte zin kan toch zijn doel missen als hij 
niet aan de communicatieve situatie is aangepast. 
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brengt. De belangrijkste doelstelling hierbij is dat communicatiestoornissen worden vermeden en dat het 
communicatiedoel wordt bereikt.  

De boodschap mag dus nog identiek zijn in de verschillende communicatieve situaties die zojuist zijn beschreven, 
de vorm zal zeker verschillen. Dat ligt vaak aan de keuze van de woordenschat, maar er kunnen ook verschillen 
van grammaticale en fonetische aard optreden. Zelfs de non-verbale communicatie wordt aan de context 
aangepast. De cursist leert al die nuances kennen in richtgraad 3 en 4, en hij wordt steeds vaardiger in het 
gebruik ervan. 

In wat volgt, krijgt men een overzicht van de verschillende soorten registers in grote types, met hun belangrijkste 
karakteristieken. Wat de specifieke kenmerken van spreektaal en geschreven taal betreft, verwijzen we naar het 
hoofdstuk ‘Taalsysteem’ (4.3). 

Standaard taalgebruik  is het referentieniveau waarop de andere worden geijkt. Deze niet gemarkeerde vorm is 
doorgaans de taal die als norm geldt voor de schriftelijke en mondelinge communicatie in de media en in het 
onderwijs. 

Formeel taalgebruik  bestaat zowel in een mondelinge als in een schriftelijke variant. Men gebruikt het in situaties 
waarbij hiërarchie, respect, afstandelijkheid enz. een rol spelen, zoals bij communicatie met een onbekende 
gesprekspartner of met een hiërarchisch hogergeplaatste. Beleefdheidsvormen staan hier op de voorgrond, zoals 
aanspreektitels, specifiek gebruik van voornaamwoorden enz. 

Informeel taalgebruik  hanteert men in situaties waarbij zaken zoals vriendschapsbanden en familiariteit een rol 
spelen. De omgang tussen verwanten en goede vrienden is daar een voorbeeld van. Korte zinnen, weinig 
scharnierwoorden, een vereenvoudigde uitspraak en/of zinsbouw zijn er de kenmerken van, die vaak worden 
versterkt door non-verbale signalen. 

Mondeling taalgebruik  kent bepaalde specifieke karakteristieken die rechtstreeks voortvloeien uit de aard van de 
communicatie: korte(re) zinnen, grotere redundantie enz. Ook komt vaak een vereenvoudigde, vervormde 
uitspraak en syntaxis voor, zeker in het informele register. Deze kenmerken hebben tot gevolg dat deze variant 
vaak als een ‘slordige’ versie van het schriftelijke taalgebruik wordt beschouwd. Ten onrechte, want het betreft 
hier een (levendige) variant van de taal, met eigen kenmerken. 

Schriftelijk taalgebruik  wordt vaak gezien als een superieure variant van de spreektaal en wordt in onze westerse 
samenlevingen nog vaak beschouwd als de norm waarvan men niet mag afwijken. Het is nochtans maar één van 
de vele varianten van de taal. Deze houding is aan het veranderen en schriftelijk taalgebruik wordt steeds meer 
beschouwd als een registervariant van de taal, zonder normatieve connotatie. 

Vaktechnisch jargon, eigen aan bepaalde beroepscategorieën, treft men onder meer aan in wetenschappelijke 
literatuur. Dit taalgebruik is vrij eenduidig: de woordenschat is zelden ambigu en men streeft naar een zekere 
accuraatheid in de formulering. Het vakjargon dat in de modules Gids/reisleider wordt gebruikt verwijst vooral 
naar de geschiedenis, naar burgerlijke en religieuze architectuurtermen, iconografie en natuur- en 
landschapstermen.  

Het is belangrijk de cursist erop te wijzen dat hij zijn keuze voor een bepaald register consequent moet 
toepassen. Anders gezegd, in normale omstandigheden mag hij in één en dezelfde communicatiesituatie niet van 
register veranderen. Beslist hij om dat wel te doen, dan doet hij dat met een bepaald doel: de levendigheid van de 
communicatie verhogen, shockeren of iets in de verf zetten. 

In de spreektaal zal hij dat laatste ondersteunen door non-verbale communicatie (stemhoogte, en –timbre, 
mimiek) of zal hij zijn uitspraak laten voorafgaan door de mededeling dat hij zich ervan bewust is dat hij een regel 
overtreedt (“Vergeef me deze uitdrukking maar…”). 

Verder traint men de cursist in zelfredzaamheid: wanneer hij twijfels heeft over een bepaalde vorm en geen raad 
kan of wil vragen, dan moet hij in staat zijn een goed naslagwerk te raadplegen. In de cursus biedt men hem een 
overzicht van goed referentiemateriaal in de vreemde taal. 

Ten slotte mag men de functionaliteit nooit  uit het oog verliezen. Verschillende soorten registers aanbrengen in 
de cursus kan zeer interessant zijn maar men moet steeds het doelpubliek en zijn behoeften voor ogen houden. 
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Regionale varianten en andere vormen van taalgebruik die geen standaard taalgebruik zijn, zijn enkel interessant 
als de cursist ook werkelijk met die varianten in contact zal komen in de vreemde taal. Voor gidsen en reisleiders 
is het niet essentieel dat ze de regionale varianten kunnen gebruiken, maar dat ze een regionale variant 
grotendeels kunnen begrijpen. Gidsen en reisleiders komen namelijk in contact met groepen uit allerlei streken 
van landen waar Italiaans de moedertaal is en ook met niet moedertaalsprekers van het Italiaans.  

Cursisten zijn zich ervan bewust dat fouten tegen het taalregister vaak ernstiger gevolgen kunnen hebben dan 
kleinere vormelijke fouten. Ze zien ook in dat een mededeling gesteld in correcte standaardtaal toch haar doel 
voorbij kan schieten als de boodschap niet aan de gesprekspartner is aangepast.  

Ook bij lezen en luisteren wordt de cursist vaardiger bij het interpreteren van registervariaties voor zover ze niet te 
ver van de standaardtaal afwijken.  

 



Leerplan Italiaans Professioneel Gids/Reisleider R3 module A - p. 33 

4.5 Uitspraak en intonatie  
 

Taal is in de eerste plaats klank. Taal leren is vooreerst het aandachtig beluisteren en zo nauwkeurig mogelijk 
weergeven ervan. De taal van de leerkracht evenals het gebruikte auditief materiaal moeten dus onberispelijk 
zijn; zij vormen het voorbeeld dat de cursisten zullen nabootsen. Ritme en zinsmelodie worden hierbij geen 
geweld aangedaan. Evenmin wordt een toevlucht genomen tot een nadrukkelijke en onnatuurlijke spreekwijze. 

 

Ondanks alle streven naar accuraatheid moeten we steeds beseffen dat de spreekdurf belangrijker is dan een 
foutloze weergave. De bezorgdheid van de leerkracht voor een keurige uitspraak moet permanent zijn, maar zij 
mag nooit remmend werken op de spontaneïteit en de motivatie van de cursisten. 

 

In richtgraad 3 en 4 verfijnt de cursist de uitspraak opgebouwd in richtgraad 2 om geleidelijk aan die van een 
moedertaalspreker te benaderen, zonder de spontane communicatie in de weg te staan. 

De constante zorg voor de juiste beklemtoning van de woorden blijft eveneens enorm belangrijk. 

Ook intonatie en zinsritme verdienen voortdurende aandacht. Het is nuttig de cursisten diverse intonatiepatronen 
te leren interpreteren en imiteren vermits dat hun communicatievaardigheid zal bevorderen. 

Het spreektempo wordt opgedreven zodat de communicatie steeds efficiënter verloopt en de cursist een natuurlijk 
spreekritme benadert.  

Al deze aandachtspunten zullen in steeds moeilijkere contexten ingeoefend worden. Interne differentiatie volgens 
de noden van de cursisten  is aangewezen. 

 

Uitspraak 

Enkele struikelblokken blijven extra aandacht verdienen: 

 

− I fenomeni fonetici 

− l’elisione e il troncamento 

− I due suoni c e g in combinazione con le vocali 

− Il digramma gl 

− Il digramma gn 

− Il digramma sc 

− Le doppie consonanti 

− Particolarità ortografiche (sce/scie ;cie/ce ; gie/ge ; li/gli ; mp/mb ; n/ng /gn ; gu/qu ; z /ss ; s + consonanti 
sonore) 

− Le lettere straniere : j,k,w,x,y 

− Accento tonico 

− Accento regionale 

− Scioglilingua 

− Onomatopea 
 

 
Ten slotte is het ook van belang, met het oog op het bereiken van de uitgebreide talige zelfstandigheid van de 
cursist, te werken aan strategieën zoals 

 

- opzoekvaardigheid in woordenboeken, om de correcte uitspraak van een woord te achterhalen 
- oplossen van ambiguïteit (bijv. homoniemen) dankzij de context. 
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Besteed ook aandacht aan andere aspecten, die verband houden met de schriftelijke variant van de taal, zoals 
beschreven in het leerplan voor de schriftelijke modules 3.2 en 4.2: 

 

- de uitspraak in het licht van spellingsconventies  
- de uitspraak in het licht van schriftelijke conventies (bijv. interpunctie). 

 

 
Drijf het spreektempo stilaan op, zodat de communicatie steeds efficiënter verloopt en de cursist een natuurlijk 
spreekritme benadert. In dit opzicht beoogt een regelmatige en systematische training in luistervaardigheid de 
cursisten te laten wennen aan het debiet van de autochtone taalgebruiker. Maak dus zoveel mogelijk gebruik van 
authentieke audio(visuele) documenten. 

Vanaf deze module is het raadzaam de cursisten steeds meer te confronteren met de bestaande 
uitspraakverschillen. Hierbij denken we niet alleen aan regionale verschillen binnen één land, maar ook aan de 
varianten in de verschillende landen.  Uiteraard is het enkel de bedoeling de cursisten op receptief niveau met 
sommige van deze uitspraakvarianten vertrouwd te maken. De uitspraak in de standaardtaal blijft dus de te 
hanteren norm. 
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4.6 Socioculturele aspecten  
 

Gidsen en reisleiders moeten intercultureel vaardig zijn. Ze moeten zich niet alleen vanuit een talig perspectief 
maar ook vanuit een cultureel oogpunt adequaat uitdrukken opdat de communicatie succesvol zou verlopen en 
niet op culturele misverstanden zou stranden. Hiervoor moet hij beschikken over interculturele kennis, inzichten, 
vaardigheden, attitudes en strategieën.  

 

Socioculturele vaardigheid is de vaardigheid om verbale en non-verbale communicatie af te stemmen op de 
socioculturele leefwereld van de gesprekspartner in de doeltaal. De cursist moet zich geleidelijk aan bewust 
worden van de mogelijke verschillen tussen zijn eigen cultuur en die van de gesprekspartner en ontwikkelt de 
vaardigheid om met de verschillen om te gaan. Vooroordelen worden daarbij uit de weg geruimd en maken plaats 
voor een meer genuanceerd beeld van het land of de regio en zijn bewoners. 

 
 

4.6.1 Socioculturele conventies 
De cursist zal dankzij de opleiding inzien over welke middelen hij in de doeltaal beschikt om precies uit te drukken 
wat hij wil meedelen, op een in de doeltaalgemeenschap aanvaardbare manier. 

De woordenschat zal daarbij voldoende aandacht krijgen: welke associaties roepen bepaalde concepten op in de 
doeltaal (b.v.. ‘huwelijk’, ‘grootouders’) en wat zegt dat dus over de gemeenschap in kwestie? 

Welke mogelijkheden biedt het taalsysteem van de doeltaal verder om een bepaalde taalhandeling uit te drukken, 
en welke zijn de precieze nuances tussen die verschillende mogelijkheden (b.v. het formuleren van een vraag)? 

Het is nuttig in deze opleiding in te gaan op de belangrijkste socioculturele gebruiken, conventies en non-verbale 
aspecten van de communicatie en op hun weerslag op de mondelinge communicatie. Dit kun je het beste 
geïntegreerd doen naar aanleiding van een bepaald thema of communicatiesituatie die je in de les behandelt. 

Bij mondelinge communicatie besteedt de cursist ook steeds meer aandacht aan cultureel getinte elementen van 
uitspraak (klanken, intonatie, stemhoogte, stemvolume, ritme…) die een weerslag hebben op de betekenis van 
een taaluiting.  

Ten slotte leert de cursist, zowel receptief als productief, communicatiestrategieën in te schakelen om eventuele 
communicatiestoringen op te lossen. Zo zal hij bij interactieve mondelinge communicatie oog hebben voor (non) 
verbale feedback van de gesprekspartner en daar adequaat op reageren door, bijv., de boodschap te 
verduidelijken of te nuanceren.  

Men kan eventueel  feitenkennis over het doeltaalland en culturemen (culturele eenheden die in een bepaalde 
cultuur betekenisvol zijn zoals bijv. ‘federale overheid’ en ‘stripverhaal’ in België) aan bod laten komen voor zover 
deze relevant zijn voor de cursist bij het uitoefenen van zijn werk of voor zover hij dit interessant vindt.  

Het is belangrijk de cursist hierin goed te trainen. Efficiënt communicatief taalonderwijs zet de creativiteit van de 
taal in de verf en brengt de cursist ertoe alle talige mogelijkheden optimaal in te zetten voor een efficiënte 
communicatie (b.v. hoe wimpel je een voorstel af zonder ‘neen’ te zeggen?). 

Hieronder volgt een overzicht van thema’s die aan bod kunnen komen. Deze lijst is opgevat als een checklist 
waarop je volgens de concrete behoeften van de cursist kan voortbouwen. 

Omwille van de gebruiksvriendelijkheid werden de verschillende thema’s ondergebracht in de meest voor de hand 
liggende van de vijftien contexten die aan bod kunnen komen in richtgraad 3 en 4. Het is de bedoeling dat deze 
lijst naar eigen goeddunken aan te vullen of in te korten. 
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4.6.2 Socioculturele aspecten per context 
De opsomming hieronder is limitatief noch dwingend. 

 

1. Algemeen portret van regio/land 

− Socioculturele wisselwerkingen regio/land - Europa 

− De eigen aard van de inwoners 

− De levenswijze van de inwoners, zoals levensstandaard, gebruiken, gewoonten 

 
2. Geschiedenis van regio/land 

− Historische tradities 

− Invloed van de volksmentaliteit op historische ontwikkelingen 

− Religieuze invloeden op historische ontwikkelingen   

− Verduidelijking en illustratie van sociale activiteiten uit het verleden met behulp van historische getuigen, 
zoals gebouwen en bezienswaardigheden 

− Historisch-culturele verschillen in de regio’s van eenzelfde land 

 
3. Politieke en sociale structuren 

− Het samenleven van drie taalgemeenschappen 

− Taal en cultuur 

− Politieke stromingen 

− België: een kunstmatige staat 

 
4. Burgerlijke architectuur 

− Architectuur als representatie  

− De symboolwaarde van architectuur 

− Architectuur als reflectie van de sociale hiërarchie: welstand, leiding en macht versus ondergeschiktheid 

 
5. Geografie 

− Geografische verscheidenheid van de regio’s als toeristische troef 

− Natuur en landschap als toeristische troeven 

 
6. Gidsen en reisleiding in de praktijk A 

− Leiding nemen en de leiding in handen houden 

− De groep bespelen met inhouden en persoonlijkheid 

− Zich als deskundige ten dienste stellen van de groep 

− Diplomatie en voorkomendheid in alle omstandigheden  
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4.6.3 Non-verbale communicatie 
 
Wat betreft de non-verbale gebruiken en communicatie is de cursist zich bewust van de verschillen met zijn eigen 
taal- en leefwereld, zodat hij de bedoeling van een anderstalige correct kan inschatten en zelf geen aanleiding 
geeft tot ongewenste interpretaties wanneer hij de doeltaal spreekt. Een foutieve interpretatie van non-verbaal 
gedrag kan bij alle gesprekspartners tot misverstanden en wrijvingen leiden. 

Om te communiceren maakt men gebruik van schrijf- en spreektaal. Bij deze laatste ondersteunt men de 
boodschap met non-verbale communicatie. Dat gebeurt constant, en vaak onbewust, via stembuiging, 
toonhoogte, lichaamshouding, gebaren enz.  

Het is dus van groot belang de cursist te wijzen op interculturele verschillen in verband met aspecten zoals: 

− elkaar de hand schudden 
− gebaren maken met de ledematen 
− fysieke nabijheid toegelaten of niet 
− oogcontact  
− intonatie, stemhoogte, stemvolume 
− lichaamshouding: hoe staan, zitten, zich bewegen... 
− de betekenis van een knipoog, een glimlach... 
− iets al dan niet met de vinger aanwijzen 
− mimiek 
− vormen van humor 

 

Train de cursist in het herkennen van deze interculturele verschillen en leg verbanden met taalregisters, zodat hij 
zich op zijn minst van de genoemde verschillen bewust is, de bedoeling van een anderstalige correct kan 
inschatten en zelf geen aanleiding geeft tot ongewenste interpretaties. 

Maak hem bovendien attent op de aanwezigheid van signalen die op een communicatiestoring wijzen, want enkel 
op die manier kan hij de communicatie nog bijsturen en tot een goed einde brengen. Met andere woorden: zorg 
ervoor dat de cursist in staat is de (vaak impliciete) feedback van zijn gesprekspartner over zijn communicatie 
correct te interpreteren. Leer hem bij te sturen en op die manier het vertrouwen van zijn gesprekspartner terug te 
winnen. 
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5 Methodologische wenken  

Communicatief vaardigheidsonderwijs is de uiteindelijke doelstelling van het taalonderwijs.  De fundamentele 
opdracht van de leraar bestaat er dan ook in om zijn cursisten productief en receptief taalvaardig te maken en 
hen te begeleiden bij hun groei naar talige autonomie en bekwaamheid om zelfstandig te leren. 
In dat proces van vaardigheidsverwerving moeten de noodzakelijke bouwstenen voor communicatie zoals 
beheersing van het taalsysteem (woordenschatkennis, morfologie, spelling en syntaxis, uitspraak en intonatie), de 
taalregisters, de socioculturele competentie en de tekstcompetentie hun geëigende, functionele plaats krijgen. 
 
De didactische implicaties van deze oriëntering zijn dan ook cursistgerichtheid, strategieontwikkeling, de 
verwerving van metacognitie (de reflectie over het eigen leerproces) als voorwaarde voor strategisch handelen, 
taakgericht onderwijs en de holistische benadering van taal (taal als geheel). 
 
Deze implicaties zijn hieronder als wenken vertaald.  Ze hebben in de onderwijspraktijk hun bruikbaarheid 
bewezen en zijn in de vakliteratuur gerapporteerd.  Ze kunnen een aanvulling of een verfijning zijn van je eigen 
onderwijs en voor variatie in je werkvormen zorgen. 
Uiteraard zul je vaststellen dat sommige wenken en voorbeelden niet toepasbaar zijn voor elke taal of elke 
richtgraad. 
Voor het onderwijs in talen die weinig of geen verwantschap vertonen met de talen die de cursisten actief 
beheersen of waarmee ze receptief vertrouwd zijn, zullen geëigende didactische werkvormen nodig zijn.  Ook in 
die gevallen blijft het oorspronkelijke uitgangspunt, namelijk de ontwikkeling van de communicatievaardigheid, 
onverkort gelden. 
 
De hieronder volgende didactische wenken zijn geen concrete recepten, wel stimulansen om de aangereikte 
aanzetten verder te exploreren. 
 

 
Oriënteer de lesactiviteiten op de training van de vier vaardigheden. 

Zeker in de beginfase van de taalopleiding is het belangrijk om veel aandacht te besteden aan de training van 
elke vaardigheid. 
 
Goed leren luisteren helpt niet alleen een goede uitspraak te verwerven, het ondersteunt ook de ontwikkeling van 
de andere vaardigheden. Bovendien kan het geoefend worden zonder te hoeven spreken, lezen of schrijven in de 
vreemde taal. 
In de beginfase is het moeilijk om uit te gaan van volledig authentiek taalmateriaal: gesproken taal lijkt dikwijls 
ongestructureerd en chaotisch. Authentieke teksten op beginnersniveau zijn wel bruikbaar als ze kort en 
eenvoudig zijn, en als er een goede contextuele ondersteuning is, bijvoorbeeld in de vorm van illustraties of 
toelichtingen vooraf. 
Luisteropdrachten kunnen extensief en intensief luisteren betreffen. Bij het eerste gaat het om een globaal begrip 
(bijv. luisteren naar een verhaaltje). Bij het tweede richten de cursisten zich meer op specifieke informatie (bijv. 
luisteren naar een mededeling op het perron). 
 
Goed kunnen lezen ondersteunt en ontwikkelt de andere vaardigheden, speelt een rol bij het verwerven en 
consolideren van woordenschat, morfologie en syntactische structuren, en introduceert de cursisten in een 
andere cultuur en samenleving. 
Ook hier kun je een onderscheid maken tussen extensieve en intensieve leesvaardigheid. 
Oefenopdrachten kun je het beste toesnijden op het inoefenen van de leesstrategieën die een goed lezer 
hanteert: de verhaallijn zoeken, de inhoud van een volgend tekstgedeelte voorspellen, de betekenis van 
onbekende woorden uit de context proberen afleiden, logische verbanden in een tekst opsporen. 
 
De beste benadering van de spreekvaardigheidstraining is de directe exploitatie. Daarmee wordt bedoeld het 
systematisch inoefenen van het productief mondeling taalgebruik vanaf het begin van de opleiding: verworven 
kennis van woordenschat, grammatica en taalfuncties wordt zo snel mogelijk toegepast in communicatieve 
situaties. Deze benadering komt overigens tegemoet aan de verwachtingen van de cursisten om op korte termijn 
iets te doen met wat ze leren, ook al zijn hun talige middelen nog beperkt. 
Waar die talige middelen tekortschieten, kun je de cursisten helpen om compensatiestrategieën te ontwikkelen 
(verzoeken om iets te herhalen of om langzamer te spreken, parafraseren enz.).  Vanzelfsprekend streef je 
ernaar dat alle communicatie met en onder de cursisten in de doeltaal verloopt. 
 
Schrijven in de vreemde taal heeft verschillende functies. Het bevordert het verwervingsproces van nieuwe 
taalelementen: het opschrijven van die elementen in de beginfase van de opleiding kan ervoor zorgen dat ze 
beter beklijven.  Daarnaast ondersteunt het de andere vaardigheden: wie in een transcriptie van een mondeling 
aangeboden tekst ontbrekende elementen moet invullen, zal effectief leren luisteren. Ten slotte bereidt het de 
cursisten voor op adequaat functioneren in een maatschappelijke, vreemdtalige context (een informatieve brief 
schrijven, reageren op advertenties, formulieren invullen enz.). 
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In de communicatieve benadering ligt het accent uiteraard op de noodzaak om de vaardigheden zo systematisch 
mogelijk in elkaar te laten schuiven, precies zoals dat in reële taalgebruikssituaties het geval is. Wel kunnen ze bij 
de evaluatie gescheiden worden om redenen van diagnostische en remediërende aard. 
 
Besteed voldoende aandacht aan de verwerving van ondersteunende kennis 
 
Communicatieve competentie vooronderstelt in de eerste plaats taalcompetentie; woordenschatbeheersing en 
functionele kennis van het taalsysteem zijn er essentiële bouwstenen van. 
 
Onderzoeksmatig is gebleken dat cursistens nieuwe woordenschat het best integreren en onthouden als het 
onderwijs ervan strategisch wordt aangepakt. 
Het doel van woordenschatonderwijs is dan ook om de strategieën voor het begrijpen van teksten en voor het 
memoriseren van nieuwe woorden bij de cursisten te ontwikkelen. 
 
Cursisten moeten beseffen dat het niet nodig is om alle woorden in een tekst te kennen om die tekst ook globaal 
te verstaan.  Elke tekst bevat een aantal elementen die kunnen helpen de betekenis van onbekende woorden te 
ontsluiten.  Train dus je cursisten in het afleiden van woordbetekenissen uit de context en leer hen te letten op de 
functie van, bijv., intonatie, interpunctie en morfologie (stam, voor- en achtervoegsels). 
 
Om woorden te memoriseren, is het aanbieden van (vertaalde) lijsten van geïsoleerde woorden zonder context 
weinig productief.  Volgens veel taalverwervingsstrategieën wordt woordenschat in ons langetermijngeheugen 
opgeslagen, niet zozeer als geïsoleerde morfemen, maar vooral als samenhangende stukken.  Als leraar kun je 
daarop inspelen door, vanaf de start van de opleiding, nieuwe woordenschat als lexicale eenheden aan te bieden. 
Je kunt daarbij uitgaan van semantische velden (serie woorden rond éénzelfde thema : bijv. marktsegment, 
doelgroep, marktstudie, afzetmogelijkheid), woordassociaties (winst, omzet), synoniemen (bedrijf, onderneming), 
antoniemen (stijgen, dalen) connotaties (man,  
heer), hiërarchische reeksen (bedrijf, afdeling, kantoor). 
 
Train je cursisten ook in het hanteren van spreekwoorden, idiomatische uitdrukkingen, woordverbindingen (bijv. 
'een oordeel uitspreken', 'een beslissing nemen'), alternatieven voor connectoren (bijv. 'dit heeft tot gevolg' naast 
'bijgevolg') en lexicale uitdrukkingen (bijv. 'voor zover ik weet', 'als ik jou was'). 
Het memorisatieproces zal bevorderd worden als de nieuwe woordenschat goed gedoseerd is – overschat het 
assimilatievermogen van de cursist niet – en als de woordenschatoefeningen zoveel mogelijk een beroep doen 
op de zelfwerkzaamheid van de cursist. 
 
De communicatieve benadering gaat ervan uit dat een cursist de grammatica, morfologie en syntaxis leert 
beheersen door op een zo natuurlijk mogelijke manier in die taal te communiceren.  Op basis van de – 
grotendeels onbewuste – verwerking van het taalmateriaal in begrijpelijke en toegankelijke teksten zal de cursist 
zelf de relevante onderliggende regels en structuren leren identificeren, assimileren en automatiseren. 
Dit betekent echter niet dat expliciete instructie a priori te vermijden is.  Bij de impliciete taalverwerving zal ze 
immers een belangrijke ondersteunende rol spelen.  Vertrek daarbij systematisch vanuit de betekenis (de 
communicatieve intentie die de cursist moet realiseren) en reik, van daaruit, de elementen van het taalsysteem 
aan die daarvoor nodig zijn. 
Het spreekt vanzelf dat je het aanbod van nieuwe elementen van het taalsysteem goed doseert en plant.  
Aangezien taalverwerving cyclisch verloopt, diep je een bepaald grammaticaal aspect in de hogere modules 
verder uit.  Op die manier leren de cursisten complexere realisatievormen geleidelijk aan beheersen. 
 
Het is aan te bevelen om bij lexicale en grammaticale fouten niet onmiddellijk in te grijpen, want dan ondermijn je 
het zelfvertrouwen en de spreekdurf van je cursisten. Zeker in de beginfase van de opleiding is vlotheid in 
tekstproductie minstens zo belangrijk als accuraatheid en zal je voorlopig een zekere “tussentaal” moeten 
aanvaarden. Op elk moment van zijn leerproces beschikt de cursist immers over een zelf opgebouwd 
tussentaalsysteem, waarmee hij uitingen in een vreemde taal kan begrijpen en zelf produceren.  Naarmate het 
leerproces vordert en de cursist steeds meer met (complexere) authentieke teksten wordt geconfronteerd, zal die 
tussentaal vrijwel automatisch dichter bij de standaardtaal aansluiten. 
 
Parallel met de aandacht voor de zinsgrammatica dient ook de tekstgrammatica aan bod te komen.  Daarin zijn 
aspecten aan de orde zoals de markering van de tekstgeleding, perspectiefkeuze (zendersperspectief versus 
ontvangersperspectief), stijldimensies en bouwplannen voor diverse mondelinge en schriftelijke tekstsoorten. 
 

 
Bereid de cursisten geleidelijk voor op zelfstandig leren 

Cursisten evolueren van het niveau waarop ze de doeltaal hanteren om te overleven, tot het niveau van 
zelfredzame, competente taalgebruikers. Om de cursisten zo efficiënt mogelijk tot talige autonomie te brengen, 
moet je ze in toenemende mate de gelegenheid geven om zelfstandig te leren. Als ze dat stadium bereikt hebben, 
zullen ze, na beëindiging van de opleiding, in staat zijn tot zelfverantwoordelijk leren (in het perspectief van 
levenslang leren). 
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De overgang van sterk leraargestuurd leren naar zelfstandig leren waarbij je als leraar veeleer als begeleider 
optreedt, verloopt uiteraard geleidelijk. 
 
Uitgaande van de duidelijke relatie tussen actief leren en communicatief taalonderwijs moeten de cursisten in 
toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces krijgen en uitgenodigd worden om daarover te 
reflecteren. 
Cursisten kunnen hun eigen leerproces ontwikkelen als ze bijvoorbeeld met probleemoplossingstrategieën leren 
omgaan, bronnen voor informatievinding leren consulteren, diagnostische toetsen voor zelfevaluatie leren 
hanteren. 
Cursisten kunnen hun leerstrategieën optimaliseren en eventueel bijsturen als ze geleerd hebben te reflecteren 
over de kwaliteit van het gerealiseerde taalproduct en over het totstandkomingproces.  Om die metacognitie te 
bevorderen, kun je de cursisten vragen om in samenwerking met anderen een taak uit te voeren, te overleggen 
over de aangewezen aanpak, die aanpak voor de anderen toe te lichten en die te laten evalueren, een checklist 
te hanteren voor de revisie van de uitgevoerde opdracht. 
 
Als leraar moet je het verwerven van kennis, vaardigheden en leerstrategieën door je cursisten begeleiden en 
remediëren door gepaste vormen van hulp en ondersteuning. Je sturing zal groot moeten zijn zolang de cursisten 
niet in staat zijn om hun eigen leerproces te beheren, te evalueren en te corrigeren. Ze zal verminderen naarmate 
de cursisten zichzelf metacognitief in de hand hebben: ze kunnen het eigen leerproces dan steeds effectiever 
sturen, zowel in bekende (les)situaties als in nieuwe (transfer). In dat stadium stel je je op als begeleider, die 
ervoor zorgt dat het bewustmakingsproces bij de cursisten zo goed mogelijk verloopt. Je rol is dan hoofdzakelijk 
initiërend, motiverend en begeleidend. 
 
Als begeleider moet je er ook rekening mee houden dat niet alle cursisten op dezelfde manier leren. Vrijwel elke 
cursist heeft een eigen leerstijl. Het is de unieke weg die elk individu volgt om informatie te verzamelen en te 
verwerken, de eigen manier om een leertaak aan te pakken. Leerstijlinformatie kun je verkrijgen door de cursisten 
naar hun voorkeur te vragen in verband met o.a. informatieverwerking, cognitieve verwerking, leeromgeving en 
verwachtingen. 
Als je met die leerstijlinformatie rekening houdt, werk je nog meer cursistgericht. 
 

 
Werk taakgericht in een krachtige leeromgeving 

Leerpsychologisch wordt aangenomen dat een cursist vooral leert door te handelen.  Hij construeert zelf zijn 
kennis op grond van opgedane ervaringen en leert uit sociale interactie met anderen. 
Taakgericht onderwijs is hiervoor aangewezen: door een taak uit te voeren, analyseert de cursist gaandeweg de 
code of structuur van de taal en leert hij die in wisselende taalgebruikssituaties toepassen (transfer). 
In de taakgerichte benadering verschuift het onderwijsperspectief van het aanbieden van leerstof door de leraar 
naar het zelfontdekkend leren door de cursisten.  Bij het uitvoeren van de diverse taakonderdelen zullen de 
cursisten diverse vaardigheden ontwikkelen: een probleem identificeren en ontleden, informatie uit diverse 
bronnen verzamelen, orde en structuur in de informatie aanbrengen, een resultaat voorstellen en verantwoorden, 
reflecteren over de gevolgde werkwijze en die eventueel voor een volgende opdracht bijstellen.  Al deze 
vaardigheden zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van het eigen leerproces. 
Deze aanpak biedt de mogelijkheid om de heterogeniteit in de cursistengroep tot haar recht te laten komen.  De 
cursisten leren vanuit hun eigen referentiekader ervaringen, kennis en vaardigheden met elkaar te delen.  Ze 
leren samen problemen bij de taakuitvoering op te lossen (coöperatief leren) en ontwikkelen leerautonomie. 
De opdrachten moeten qua strekking, materiaal, activiteiten en interactie zoveel mogelijk beantwoorden aan de 
individuele leerbehoeften en de leerstijl van de cursisten. 
 
De cursistgerichtheid van het taakonderwijs vooronderstelt de aanwezigheid van een krachtige leeromgeving.  
Die kan je als leraar creëren door motiverende, uitdagende en realistische taken op te leggen, de cursisten te 
vragen om de uitvoering ervan zelf te organiseren, hun de gelegenheid geven om zelfontdekkend en 
probleemoplossend bezig te zijn, authentieke documenten en bronnen als hulpmiddelen voor de taakuitvoering 
ter beschikking te stellen, de cursisten te wijzen op de mogelijkheden van het internet voor opzoekwerk. 
 

 
Wees bereid om van je collega's te leren 

Didactische competentie komt niemand aangewaaid.  Wel kan je ze ontwikkelen door te zorgen voor optimale 
randvoorwaarden, over je eigen didactisch handelen te reflecteren en dat desgevallend bij te sturen. 
Geregeld contact met je collega's in het vakoverleg kan hierbij een cruciale en stimulerende rol spelen.  Dat 
vakoverleg kan op de volgende aandachtspunten slaan. 
 
Geschikt lesmateriaal is uiteraard een belangrijke randvoorwaarde voor effectieve taalverwerving.  Voor vele 
beginnende leerkrachten is de taalmethode (het handboek) het centrale didactische instrument.  Daardoor oefent 
ze een sterke sturing uit op de onderwijspraktijk en het onderwijsleerproces.  Aangezien het onderwijs echter op 
de realisatie van de decretaal vastgelegde eindtermen toegesneden moet worden, is het zaak om de inhoud van 
de methode daaraan te toetsen. 
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Het uitwisselen van ervaringen met collega's kan je helpen om uit het aanbod op de educatieve markt een 
afgewogen keuze te maken. 
Vermoedelijk zal aanvullend lesmateriaal onontbeerlijk zijn. Het ligt dan ook voor de hand om in het vakoverleg 
met collega's afspraken over cursusontwikkeling te maken. 
 
Om een krachtige leeromgeving te creëren, zijn o.a. de volgende vragen aan de orde: 
Welke didactische apparatuur is er nodig? Welke interactieve multimedia zijn aangewezen?  Welke taken zijn 
geschikt voor zelfontdekkend leren?  Hoe zorgen we ervoor dat elke cursist zelf zijn eigen 'beste' leerstijl 
ontwikkelt? 
 
Een afsluitende wenk: toets je eigen onderwijsstijl aan die van je collega's.  De perceptie van leerkrachten over 
lesgeven die ze vanuit hun eigen schooltijd hebben opgebouwd, bepaalt in ruime mate hun eigen 
onderwijsgedrag als ze voor een klas staan.  Dit kan leiden tot eenzijdig lesgeven.  Daarom zou er ruimte moeten 
zijn voor intervisie: observatie van mekaars didactisch handelen en de gedachtewisseling daarover kunnen in 
belangrijke mate bijdragen tot de verbetering van de eigen lespraktijk. 
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6 Materiële uitvoerbaarheid   
 

6.1 Minimale materiële vereisten 
 

− Woordenboeken die in de klas kunnen gebruikt worden. 

− Aanbod van boeken, plannen, tijdschriften, kranten, teksten, aangepast aan de noden van de 
doelgroep 

− Audiovisuele infrastructuur 

 
6.2 Nuttige didactische hulpmiddelen 
 

− Overheadprojector/Beamer 

− PC en educatieve software 

− Cd-rom’s 

− Internetaansluiting (aanwezig in de school) 

− Elektronisch leerplatform 

 

Inzake veiligheid is de volgende wetgeving van toepassing:  

− Codex ; 
− ARAB ; 
− AREI ; 
− Vlarem. 

Deze wetgeving bevat de technische voorschriften die in acht moeten genomen worden m.b.t.: de uitrusting en 
inrichting van de lokalen en de aankoop en het gebruik van toestellen, materiaal en materieel. 

Zij schrijven voor dat: 

− duidelijke Nederlandstalige handleidingen en een technisch dossier aanwezig moeten zijn; 
− alle gebruikers de werkinstructies en onderhoudsvoorschriften dienen te kennen en correct kunnen 

toepassen; 
− de collectieve veiligheidsvoorschriften nooit mogen gemanipuleerd worden; 
− de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig moeten zijn en gedragen worden, daar waar de wetgeving 

het vereist. 
 



Leerplan Italiaans Professioneel Gids/Reisleider R3 module A - p. 43 

7 Evaluatie  

Op het einde van elke module wordt nagegaan of de algemene doelstellingen en leerplandoelstellingen 
gerealiseerd zijn.  

Het uitgangspunt hierbij is het wettelijke kader dat bepaalt dat er ten minste een examen is na elke module en na 
elk leerjaar. Gespreide evaluatie en permanente evaluatie5

 

 kunnen ingericht worden en de resultaten ervan 
kunnen in de eindevaluatie verrekend worden. Het CVO bepaalt zelf zijn examenbeleid in een examenreglement, 
waarin de modaliteiten van de evaluatie worden opgenomen.  

7.1  Visie 

7.1.1 Functie van de evaluatie 

Waarom evalueren? Evalueren heeft twee functies. Enerzijds laat het je toe om te bepalen of een cursist de 
leerplandoelstellingen behaald heeft. Deze summatieve criteriumevaluatie6

Anderzijds heeft evaluatie een begeleidende rol (formatieve evaluatie) en vormt het een basis voor het 
optimaliseren van het leerproces doordat de ingezamelde evaluatiegegevens informatie verstrekken over de 
sterke kanten en de tekortkomingen van de cursist én van het onderwijsproces.  

 is dus gericht op resultaatbepaling.  

Zo kan de cursist zijn leerproces bijsturen op voorwaarde dat de evaluatie gepaard gaat met kwaliteitsvolle 
feedback en remediëring.  In die zin is de evaluatie een inherent deel van leren en onderwijzen. De rapportering 
moet dan zowel kwantitatief als kwalitatief zijn. Je kan kwantitatief rapporteren door een cijfer te geven. De 
kwalitatieve rapportering kan bijvoorbeeld gebeuren via een analytische scorewijzer, een beschrijving van de 
resultaten en/of een gesprek. 

Ook als leraar kun je het onderwijsproces bijsturen en inspelen op de resultaten van de evaluatie. Het is 
aangewezen dat je daarbij differentieert en rekening houdt met de individuele noden van je cursisten. 
Overeenkomstig de specifieke moeilijkheden die de cursist ondervindt bij een bepaalde vaardigheid kun je hiertoe 
verschillende opdrachten voorzien. Zo kan een cursist die moeilijkheden ondervindt bij het schrijven bijvoorbeeld 
extra schrijfopdrachten uitvoeren en een cursist die problemen heeft bij het luisteren kan meer aan 
luistervaardigheid werken.  

De evaluatie moet in ieder geval bijdragen tot het bevorderen van het leren en motiverend werken voor de cursist.  

 

7.1.2 De evaluatie van communicatieve vaardigheden 

Het moderne vreemdetalenonderwijs is communicatief - functioneel. Het evalueert de communicatieve 
vaardigheid van de cursist voor de betrokken richtgraad en stelt vast in welke mate hij in staat is zijn 
communicatieve intentie te realiseren door het mondeling of schriftelijk uitvoeren van bepaalde taalhandelingen 
(bijv. spreken: zijn gevoelens verwoorden; schrijven: een memo schrijven;  luisteren: een televisieprogramma 
globaal begrijpen; lezen: de essentiële informatie van een krantenartikel begrijpen), zoals vooropgesteld in de 
leerplandoelstellingen.  

Om na te gaan of een cursist een communicatieve intentie kan realiseren, kun je hem functionele, authentieke en 
(voor hem) relevante taakgerichte opdrachten laten uitvoeren. Hiervoor moet hij immers rekening houden met alle 
componenten die de communicatieve vaardigheid bepalen. Om efficiënt te kunnen communiceren, volstaat het 
niet dat de cursist de ondersteunende kennis beheerst (woordenschat, uitspraak, spelling, morfologie, syntaxis 
enz.). Hij moet ook de sociolinguïstische en discursieve aspecten beheersen.  

De sociolinguïstische vaardigheid heeft betrekking op het adequate gebruik of begrip van taalfuncties, 
tekstconventies, toon, register en inhoud overeenkomstig de context waarin de communicatie zich afspeelt. De 
discursieve vaardigheid slaat dan weer op het beheersen van de kenmerken van verschillende tekstsoorten 
(conventies, structuur, lay-out). Beide deelvaardigheden (sociolinguïstische en discursieve) hebben een weerslag 
op het taalgebruik. 

                                                           
5 Gespreide evaluatie betekent dat na een voldoende lange trainingsperiode een toets of examen kan volgen waarbij cursisten 
gequoteerd worden en dat de behaalde punten meetellen bij de eindevaluatie.  
Permanente evaluatie is een systematische en continue observatie, die resulteert in notities in een evaluatieschrift. Permanente 
evaluatie is bedoeld als aanvulling van gespreide evaluatie en/of het eindexamen. 
6 Bij criteriumgerichte beoordeling worden de prestaties van de cursist afgewogen tegen vooraf bepaalde criteria en 
standaarden zoals de doelstellingen van een leerplan (en niet vergeleken met de prestaties van andere cursisten van de groep). 
De cursist slaagt voor de betrokken richtgraad als zijn prestatie aan deze criteria en standaarden beantwoordt. 
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Een taakgerichte opdracht zal het je ook mogelijk maken om (indirect) de strategische component te evalueren.   
De efficiënte taalgebruiker zal namelijk automatisch de gepaste communicatiestrategieën gebruiken waar dat 
nodig is. Hij zal bijvoorbeeld bij het lezen de betekenis van een onbekend woord afleiden uit de context en bij het 
schrijven een term omschrijven waarvoor hij het juiste woord niet kent of een woordenboek raadplegen indien dat 
kan.  
Ook moet hij de nodige vaardigheden op het juiste moment inzetten. Hierbij doet hij een beroep op cognitieve 
(bijv. bij het lezen hypotheses maken op basis van de titel van een artikel) en metacognitieve strategieën7

 
Als leraar evalueer je de communicatieve vaardigheid van de cursist reeds vanaf richtgraad 1 aan de hand van zo 
authentiek mogelijke communicatieve opdrachten. Ieder examen bevat minstens één communicatieve opdracht 
voor spreken, schrijven, luisteren en lezen. En ondersteunende kennis (morfosyntaxis, spelling, woordenschat 
enz.) beoordeel je zoveel mogelijk in betekenisvolle contexten.  

 (bijv. 
het leesdoel bepalen). 

 
Bij communicatieve opdrachten hoef je echter niet steeds alle componenten van de communicatieve vaardigheid 
(taalkundige, sociolinguïstische, discursieve, strategische) tegelijkertijd te beoordelen. Om pedagogische redenen 
en vereisten inherent aan de progressieve opbouw van kennis en vaardigheden kan je op bepaalde momenten in 
het curriculum één of meerdere deelvaardigheden beoordelen.  
Ook kan je, overeenkomstig de doelstelling van de evaluatie, meer gewicht geven aan bepaalde vaardigheden 
dan aan andere. Een goede analytische scorewijzer bij de opdracht met relevante criteria en rubrieken die de te 
verwachten vaardigheid beschrijven helpt je om op een  betrouwbare, valide, haalbare en didactisch relevante 
manier te evalueren (zie 6.2 Criteria). 
 
Van richtgraad 1 naar richtgraad 4 worden de communicatieve opdrachten uiteraard progressief moeilijker. Die 
progressie kun je gedeeltelijk inbouwen door de moeilijkheidsgraad van de taak (soort tekst, formeel of informeel 
taalgebruik, inhoud of onderwerp) te verhogen. Verder kun je de progressie ook realiseren door de lengte van de 
oefening (bijv. hoeveel regels moet de cursist schrijven of lezen). In hogere niveaus kun je bovendien bij 
productieve vaardigheden strenger quoteren op vormelijke correctheid zowel wat zinsbouw en grammatica als 
wat woordenschat betreft. De moeilijkheidsgraad wordt ten slotte ook opgedreven wanneer de vaardigheden 
geïntegreerd worden geëvalueerd d.w.z. dat er meer dan één vaardigheid vereist wordt bij het oplossen van de 
opdracht (bijv. luisteren en schrijven bij het notuleren van het verslag van een vergadering). 
 

 
Evaluatiemethoden 

Examen, gespreide en/of permanente evaluatie 
 
Het wettelijke kader bepaalt dat er ten minste een examen is na elke module en na elk leerjaar. Gespreide 
evaluatie en permanente evaluatie kunnen ingericht worden en de resultaten ervan kunnen in de eindevaluatie 
verrekend worden.  
Gespreide evaluatie en permanente evaluatie zijn evaluatievormen die de begeleidende rol van het evalueren 
mogelijk maken. Maar je kunt leerprocessen natuurlijk ook begeleiden door tijdens de oefenfase de 
leeractiviteiten en de producten van de cursisten te observeren en bij te sturen waar nodig. Het is wél belangrijk 
dat je de cursist ook in de oefenfase over de evolutie van zijn kennis en vaardigheden informeert.  
Door gespreid en/of permanent te evalueren, verhoog je in belangrijke mate de betrouwbaarheid van de 
eindbeoordeling ten eerste omdat je dan negatieve factoren, die toe te schrijven zijn aan subjectiviteit bij 
beoordelen, gedeeltelijk neutraliseert en verder omdat je de vraagstelling kan variëren en meerdere 
(deel)vaardigheden kan meten, zodat de cursisten extra kansen krijgen.  
 
Evaluatie door de leraar, zelfevaluatie en coöperatieve evaluatie 
 
Tijdens het leerproces wordt het leerrendement aanzienlijk verhoogd als je de cursist zoveel mogelijk bij de 
evaluatie betrekt. Zelfevaluatie, peerevaluatie (de cursisten evalueren elkaar)  en coöperatieve evaluatie (de 
cursisten evalueren samen met de leraar)  kunnen hierbij een grote rol spelen.  
Deze evaluatiemethoden verhogen niet alleen de betrokkenheid van de cursist bij zijn eigen leerproces, maar 
bieden, in combinatie met de evaluatie door de leraar, een rijker beeld van zijn leer- en ontwikkelingsvorderingen. 
Ook vormen ze een efficiënte basis voor procesbegeleiding. Ze helpen de cursist bij het ontwikkelen van inzicht in 
criteria voor goede talige producten (brief, uiteenzetting, conversatie) en voor efficiënte leerstrategieën. Ze dragen 
er bovendien toe bij dat  hij inzicht krijgt in zijn eigen leerstijl en de nodige flexibiliteit ontwikkelt om deze te 
verbeteren. Deze methoden zijn dus fundamenteel bij het ontwikkelen van de leerautonomie van de cursist.  
 
Evaluatie-instrumenten 
 
Evaluatie door de leraar, zelfevaluatie, peerevaluatie en coöperatieve evaluatie kunnen gebeuren op basis van 
verschillende instrumenten.  
                                                           
7 Een cognitieve strategie is een strategie die de taalgebruiker helpt bij het verwerven en verwerken van informatie. Een 
metacognitieve strategie heeft tot doel het verwerven en verwerken van informatie te reguleren of te managen. 
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Als leraar kun je scorewijzers en evaluatielijsten invullen of door de cursisten laten invullen over de kwaliteit van 
hun product en/of over de kwaliteit van het proces of de aanpak van de taak. Je kunt een stap verder gaan in het 
autonomiseringsproces door samen met de cursisten een scorewijzer of evaluatielijst op te stellen.  
Ook logboeken, waarin de cursist zelf verslag geeft over zijn leervorderingen en specifieke aandachtspunten in 
zijn leerproces inventariseert, bieden heel wat mogelijkheden.  
En het portfolio als instrument voor diagnose van de taalkennis en als ondersteuning van het leerproces heeft ook 
zijn nut bewezen.  
De gegevens over de leer – en ontwikkelingsvorderingen van de cursist die je systematisch  inzamelt op basis 
van scorewijzers, logboeken, portfolio’s en gesprekken kunnen in aanmerking komen voor de summatieve 
evaluatie of eindbeoordeling.  
 
 
Collegiaal overleg  
 
Het is belangrijk om in een CVO een coherent vreemdetalenbeleid te voeren en in het lerarenteam tot een 
consensus over de evaluatiepraktijk te komen. Een eenduidig en transparant systeem komt de kwaliteit van het 
onderwijs ten goede. 
 
 
 
7.2  Criteria 
 

Een relevante evaluatie beantwoordt aan een aantal criteria. Validiteit, betrouwbaarheid, transparantie, 
authenticiteit, didactische relevantie en haalbaarheid zijn criteria die bijdragen tot de kwaliteit van de evaluatie. 
 

 
Validiteit 

De evaluatie is valide in de mate dat ze meet wat zij zich voorneemt te meten. Om valide te zijn moet de evaluatie 
aan volgende voorwaarden voldoen: 
 

− de combinatie van taak en tekst moet geschikt zijn om de deelvaardigheid te meten die men wil meten; 
− de opgaven moeten representatief zijn voor de behandelde leerinhoud; 
− ze moet een aanvaardbare moeilijkheidsgraad hebben; 
− wat je evalueert, moet ook voldoende ingeoefend zijn. 

 

 
Betrouwbaarheid 

De evaluatie is betrouwbaar in de mate dat ze niet afhankelijk is van het moment van afname of correctie. Een 
hoge betrouwbaarheid verkrijg je door: 
 

− nauwkeurige, duidelijke, ondubbelzinnige vragen te stellen; 
− te verbeteren op basis van een duidelijk correctiemodel of scorewijzer met puntenverdeling; 
− relatief veel vragen te stellen; 
− gevarieerde opdrachten en instructies aan te bieden die rekening houden met de verschillende 

leerstijlen; 
− aan de cursist voldoende tijd te geven om de toets uit te voeren; 
− veel evaluatiebeurten te voorzien. 

 

 
Transparantie en voorspelbaarheid 

De evaluatie moet transparant en voorspelbaar zijn. Ze mag dus voor de cursisten geen verrassingen inhouden. 
Daarom moet ze aan volgende voorwaarden voldoen: 
 

− ze moet aansluiten bij de wijze van toetsen die de cursist gewoon is; 
− de cursist moet vooraf over de beoordelingscriteria geïnformeerd worden; 
− de cursist is precies op de hoogte van wat hij moet kunnen en kennen. 

 
 

 
Authenticiteit 

De evaluatie is authentiek als de uit te voeren opdrachten relevant zijn voor levensecht taalgebruik. Authentieke 
teksten, voor de tekstsoort relevante taken en functionele situaties dragen bij tot de authenticiteit van de 
evaluatie.  
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Didactische relevantie 

De evaluatie is didactisch relevant als ze bijdraagt tot het leerproces. De cursist moet uit de beoordeling iets 
kunnen leren. Daarom is het essentieel feedback te geven aan de cursist:  
 

− door een gecorrigeerde toets te bespreken en een foutenanalyse te maken: een goede 
toetsbespreking beperkt zich niet tot het geven van de juiste oplossingen maar leert de cursisten ook 
waarom een antwoord juist of fout is;  

− door de cursist zijn examenkopij te laten inkijken en de toets klassikaal te bespreken. 
 

 
Haalbaarheid. 

Een toets is haalbaar als hij gemakkelijk te ontwikkelen, af te nemen, te corrigeren en te scoren is. 
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8 Bibliografie   

Deze referentielijst is onderverdeeld in twee grote luiken. Het eerste luik bevat basiswerken van meer algemene 
aard. Het tweede deel vermeldt voor een specifieke taal bronnen die nuttig kunnen zijn voor lesgever en/of 
cursist. Het kan daarbij gaan om informatie op een papieren of op een elektronische drager. 

Om de gebruiksvriendelijkheid te waarborgen, worden de werken niet vermeld in alfabetische volgorde maar per 
rubriek. De rubrieken stemmen ongeveer overeen met de rubrieken 1, 4, 5 en 6 van het leerplan, namelijk de 
situering, de leerinhouden, de methodologische wenken en de evaluatie. 

 

8.1  Algemene didactische werken 
 

Commissie Talen Volwassenenonderwijs, Opleidingsprofielen Moderne Talen – Visietekst en modulaire 
organisatie. Brussel, Dienst voor Onderwijsontwikkeling, 2000 

 

Council of Europe, Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A common European Framework of 
reference. Strasbourg , Council of Europe, 1996 

 

Fletcher, M., Teaching for Success. The Brain-friendly Revolution in Action. Kent, English Experience, 2000 

 

Jonassen, D. e.a.,  Learning with Technology: a Constructivist Perspective. Upper Saddle River, Prentice Hall Inc, 
1999 

 

Ur, P., A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge,  Cambridge University Press, 1996 

 

Van Ek, J.A., Trim, J.L.M., Waystage 1990. Cambridge, Cambridge University Press, 1998 

 

Van Ek, J.A., Trim, J.L.M., Threshold 1990. Cambridge,  Cambridge University Press, 1998 

 

Van Ek, J.A., Trim, J.L.M.,  Vantage. Cambridge, Cambridge University Press, 2001 

 

Van Rompaey, K., Internet voor de moderne talenklas. Leuven, Wolters Plantyn, coll. ‘Cahiers voor Didactiek’ nr. 
2, 1998 

 

= de officiële site van het Vlaamse onderwijs 

www.ond.vlaanderen.be  

 

www.klasse.be  

= het didactische tijdschrift "Klasse" on line 

 

www.ond.vlaanderen.be/edulex  

= omzendbrieven en wetgeving 

 

www.gemeenschapsonderwijs.be  

= Gemeenschapsonderwijs 

 

http://www.ond.vlaanderen.be/�
http://www.klasse.be/�
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex�
http://www.gemeenschapsonderwijs.be/�
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www.ovsg.be 

= Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 

 

www.pov.be  

= Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 

 

www.vsko.be  

= Vlaams Secretariaat Katholiek Onderwijs 

 

http://culture.coe.fr/lang/index.htm  

= website met index van Europese acties in verband met talenonderwijs o.a. portfolio; ook alle websiteadressen 
van de landen, die reeds een taalportfolio ontwikkeld hebben, zijn daar te vinden. 

 

http://culture.coe.fr/lang/eng/eedu2.5htm 

 = algemene website + voorbeelden van uitgewerkte portfolio's+ verslagen van de geboekte vooruitgang op basis 
van de uitgevoerde projecten 

 

http://ond.vlaanderen.be/dvo/taalportfolio/tpf_vooraf.htm  

= Website van de Dienst voor Onderwijsontwikkeling waar de pilootversie van het taalportfolio voor volwassenen  
te vinden is. 

http://www.ovsg.be/�
http://www.pov.be/�
http://www.vsko.be/�
http://culture.coe.fr/lang/index.htm�
http://culture.coe.fr/lang/eng/eedu2.5htm�
http://ond.vlaanderen.be/dvo/taalportfolio/tpf_vooraf.htm�
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8.2  Taalspecifieke werken 

8.2.1 Woordenschat 
 

 

Verklarende woordenboeken: algemeen en specifiek 

AA.VV. , DIZIONARIO MEDIO DI SINONIMI E CONTRARI,  CON CD-ROM, GARZANTI LINGUISTICA, 2009 

 

Craici L., Dizionario sinonimi e contrari della lingua italiana, Vallardi A. (Dizionario Super), 2006 

 

Garzanti etimologico : i grandi dizionari / Tullio De Mauro, Marco Mancini, Milano,  Garzanti linguistica, 2000 
 
Mari R., Dizionario italiano di base. Ed. Giunti Junio, 2004 

 

Mezzadri M., Dizionario per immagini. Ed. Guerra, 2001 

 

Patota Giuseppe, Garzanti dizionario interattivo italiano,Milano, Garzanti, 2006 
 

Pittàno G,  Così si dice (e si scrive). Dizionario grammaticale e degli usi della lingua italiana, 2009 
 

Pittàno G,  Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, analoghe e contrarie, Zanichelli, 2006 
 

Pittàno G, Frase fatta capo ha. Dizionario dei modi di dire, proverbi e locuzioni di italiano, 2009 
 

Righini, E., Didisi, Dizionario di Sigle, Abbreviazioni e Simboli. Ed. Zanichelli, 2001  
 
Romeo O.  , Il Dizionario tematico dei segni, Zanichelli, 2004 

 

Sabatini Coletti dizionario della lingua italiana con CD-rom,  Larousse Editore, 2004 

 

Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, 2009 

 

Vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli, Zingarelli Minore, 2008 
 

Van Dale, handwoordenboek Italiaans-Nederlands, Nederlands-Italiaans, Zanichelli, 2001 

Vertalende woordenboeken 

 

Visser-Boezaardt / Schram-Pighi, L., Prisma woordenboek Nederlands-Italiaans, Italiaans-Nederlands,  
Spectrum, 1981-2004 

 

 

http://www.hoepli.it/titoli.asp?editore=GARZANTI+LINGUISTICA�
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www.sapere.it (dizionari) 

Websites 

 

http://parole.virgilio.it/parole/abbreviazioni_e_sigle/ (abbreviazioni e sigle) 

 

http://dizionari.hoepli.it/ (dizionari on line) 

 

 

8.2.2 Grammatica 

Insolera M, Grammatica essenziale della lingua italiana, Zanichelli, 2009 
 

Grammatica in gebruik – Italiaans, Amsterdam/Antwerpen: Intertaal, 2000 

 

Grande grammatica italiana di consultazione. Vol.1: La frase. I  sintagmi nominale e preposizionale, Ed. Il Mulino, 
2001  

 

Grande grammatica italiana di consultazione. Vol.2: I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La 
subordinazione., Ed. Il Mulino, 2001 

 

Grande grammatica italiana di consultazione. Vol.3: Tipi di frase, deissi, formazione delle parole, Ed. Il Mulino, 
2001 

 

Gruppo CSC, gramm.it, grammatica italianaper stranieri con esercizi e testi autentici, Bonacci, 2009 

 

Mezzadri, M. , Grammatica essenziale della lingua italiana, Livello elementare e intermedio. Ed. Guerra Guru, 
2001 

Nocchi Susanna , Tartaglione Roberto, Grammatica avanzata della lingua italiana, Alma Edizioni, 2006 

 

Nocchi Susanna, Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni, 2006 

 

Patota Giuseppe, Grammatica di riferimento dell'italiano contemporaneo , Garzanti, Milano, 2006 
Serianni, L. , Italiano: grammatica, sintassi, dubbi. Ed. Garzanti, 2000 

 

Trifone Pietro e Palermo Massimo, Grammatica italiana di base , Zanichelli, Bologna, 2007 
 

 

8.2.3 Uitspraak en intonatie 

Luciano Canepàri,  il DiPI, Dizionario di pronuncia italiana, Zanichelli, 2009 
 

 

8.2.4 Socioculturele aspecten  
 

 

Boeken 

http://parole.virgilio.it/parole/abbreviazioni_e_sigle/�
http://dizionari.hoepli.it/�
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Benucci Antonella - D'Amico Rita A.,  Io e l’Italia, Guerra Editore Perugia, 2009 

 

Blok-Boas, Italië & Italië, cultuurhistorische hoofdstukken uit het naoorlogse Italië, Meulenhoff, 1992 

 

De Seta Cesare, Bella Italia / Patrimonio e paesaggio tra mali e rimedi, Mondadori Electa, 2007 

 
 

Munari Bruno, Il dizionario dei gesti italiani. Ed. adnkronos Libri, 1994 

 

Olivieri Mario, Compendio della storia d'Italia e documenti per la storia d'Italia, Guerra Editore Perugia, 2007  

 

Tozzi Mario, Viaggio in Italia, De Agostini, 2009 

 

Van der Putten, J. , Italianen. Van Halewyck , 1998 

 

Ward, W. , Handboek Italië, Gids voor de jaren negentig. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 1993. 

 

 

Websites 

http://eleaston.com/italian.html 

 

http://www.accademiadellacrusca.it/index.php 
(

 

sito dell’Accademia della Crusca) 

http://www.educational.rai.it/ 

 

http://www.emt.it/index.html (mediateca italiana) 

 

http://www.italica.rai.it/index.htm 
(sito sulla lingua e la cultura italiana) 

 

http://www.italicon.it/ 
(italian culture on the net) 

 

http://www.italie-informatie.nl/ (gevarieerde info) 

 

http://www.allaboutitaly.com/ 

 

http://www.initonline.it/ 
(Quadrimestrale di servizio per gli insegnanti di italiano come lingua straniera) 

 

Bell’Italia, Mondadori  

Tijdschriften 

 

Bell’Europa, Mondadori 

http://www.electaweb.it/catalogo/autore/0000979�
http://www.guerraedizioni.com/books/index.cfm?node=0,3,16,1041�
http://eleaston.com/italian.html�
http://www.accademiadellacrusca.it/index.php�
http://www.educational.rai.it/�
http://www.emt.it/index.html�
http://www.italica.rai.it/index.htm�
http://www.italicon.it/�
http://www.italie-informatie.nl/�
http://www.allaboutitaly.com/�
http://www.initonline.it/�
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Airone, Mondadori 

De smaak van Italië, DSV Media BV 

 

Italiëmagazine, Credits Media BV 

 

"Qui Italia" (mensile di informazione e cultura della comunità italiana) 
 

 

8.2.5 Specifiek gids/reisleider 
 

Angelino Maddalena e Ballarin Elena, L’italiano attraverso la storia dell’arte, Guerra, 2006 

Leerwerken 

 

Corona Cecilia, Italiano per turisti,  Guerra Editore Perugia, 2008 

 

Mantovano Francesca, L'Italiano dell'Arte, Guerra Editore Perugia, 2007  

 

Kernberger Christa,  L’italiano nel turismo,Guerra Editore Perugia, 2007 
 

 

den Boon, T., Arts, M., et al., Cultuurtoeristische Van Dale, Utrecht/Antwerpen: Van Dale lexicografie bv, 2007, 
pp.61-62 en pp.142-143 

Lexica 

Edigeo , Enciclopedia dell'arte Zanichelli, 2004 
 

Edigeo,  Grande Enciclopedia di Arti, Scienze, Tecniche, Lettere, Storia, Filosofia, Geografia, Musica, Diritto, 
Economia, Sport e Spettacolo, 2007 
 

Fuga Antonella, Tecniche e materiali delle arti, Mondadori Electa, 2004 

 

Silvestrini Chiara , Dizionario Illustrato Plurilingue di Arte Italiana,  Architettura, scultura, pittura, iconografia, arti, 
minori, generi, movimenti, stili, restauro, tecniche, materiali, strumenti, Guerra Editore Perugia , 2007 

 

 

 
Vakliteratuur 

AA.VV., "Belgio", Le Guide Routard - Il Viaggiatore , 2006 
 

AA.VV., "Belgio, Lussemburgo”,  Touring Club Italiano, Nuove guide verdi, TCI, 2009 
 

AA.VV., "Belgio", Gulliver , 2006 

 
AA.VV., "Belgio-Lussemburgo", Gulliver , 2006 
 

http://www.guerraedizioni.com/books/index.cfm?node=0,1,15,1109�
http://www.guerraedizioni.com/books/index.cfm?node=0,1,15,132�
http://www.guerraedizioni.com/books/index.cfm?node=0,1,15,140�
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AA.VV., "Olanda, Belgio, Lussemburgo", Fodor's, 2003 
 

AA.VV.,  Bruxelles, Bruges, Gand e Anversa,  Mondadori, 2009 
 

AA.VV., Bruxelles e le Fiandre, edizioni Domus, 2002 
 

AA.VV., "Amsterdam e Bruxelles, Touring Club Italiano, 2004 
 

AA.VV., "Bruxelles Cartoville", Touring Club Italiano,  2005 
 

AA. VV., Il surrealismo di Delvaux tra Magritte e De Chirico, Mondadori Electa, 2005 
 

AA.VV., Rubens, Mondadori Electa, 2005 
 

Aspects de Liège. Liège: Homme et ville en collaboration avec l’Office du Tourisme de la Ville de Liège et les 

CCADI, 1988 

 

Battistini Matilde, René Magritte, Mondadori Electa, 2000 
 

Bertolino Giorgina, Saper vedere i movimenti artistici. Gruppi e tendenze dall'impressionismo a oggi, Mondadori 
Electa , 2008 
 

Bled, J.-P., Maria Teresa d’Austria, Bologna: il Mulino, 2003 

 

Bondioli Bettinelli Claudio, Lo specchio di Jan. Trasparenze della vita nell'arte di Jan Van Eyck, Tre Lune  
(collana Scritture), 2005 
 

Borchert Till H., Van Eyck. Ediz. Italiana, Taschen , 2009 
 
Boschini, L., Castelli d’Europa: viaggio tra le architetture che hanno protetto e sostenuto i potenti: dall’alto 

Medievo al tardo Ottocento, Milano: Hoepli Editore, 2000, p 120 

 

Carter Terry, Dunston Lara, Bruxelles, Bruges, Anversa E Gand, il meglio di Edt/lonely Planet, 2007 
 

Claus Hugo, La sofferenza del Belgio, Feltrinelli (collana Universale economica), 2003 
 

Collection Architecture rurale de Wallonie, Hesbaye liégeoise. Liège, Bruxelles: Pierre Mardaga, 1986 

 

Di Prima Bristot Monique , Saper vedere i tappeti Tipologie decorative, manifatture, tecniche, Mondadori 
Electa, 2009 
 

De Floriani A.; Galassi M. C., Culture figurative e confronto tra Fiandre e Italia dal XV al XVII secolo. Atti del 
Convegno internazionale Nord/Sud... Ediz. italiana e inglese, Silvana  (collana Biblioteca d'arte classica), 2009 
 

Dodds, J.D.& Shaffer, J.H. , “La Renovatio carolingia”, Da Maometto a Carlomagno, Milano: Jaca Book, 2001. 

 

http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-bertolino_giorgina_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-bertolino_giorgina/sku-12836528/saper_vedere_i_movimenti_artistici_gruppi_e_tendenze_dall_impressionismo_a_oggi_.htm�
http://www.ibs.it/libri/Bondioli+Bettinelli+Claudio/libri.html�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=ExactPublisher&Search=Tre+Lune�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=EXACTSERIES&Search=Scritture&publisher=Tre+Lune�
http://www.ibs.it/libri/Borchert+Till+H./libri.html�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=ExactPublisher&Search=Taschen�
http://www.ibs.it/libri/Claus+Hugo/libri.html�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=ExactPublisher&Search=Feltrinelli�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=EXACTSERIES&Search=Universale+economica&publisher=Feltrinelli�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-di_prima_bristot_monique_.htm�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=ExactPublisher&Search=Silvana�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=EXACTSERIES&Search=Biblioteca+d%27arte+classica&publisher=Silvana�
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Dubois Marc, Belgio. Architettura degli ultimi vent'anni, Mondadori Electa  (collana Tendenze dell'architettura 
contemporanea 
 

Dunford Martin Lee Phil , Bruxelles. Bruges, Gand, Anversa , Vallardi Viaggi, 2007 

Eco U., Storia della bellezza, RCS Libri, Bompiani, 2004 
 

 

Eco U. , Storia della bruttezza, RCS Libri, Bompiani, 2007 
 

Ekserdjian David, Alle origii della natura morta, Mondadori Electa, 2007 
 

Ferretti Monica , Gueules noires-Musi neri, NonSoloParole, 2006 
 

Galli Stefano B., Le alchimie del federalismo. La lunga marcia del Belgio (1830-1993): percorsi storici, 
costituzionali e istituzionali, EPAP  (collana Edizioni accademiche), 2005 
 

Guide cultura, Architettura: le forme e gli stili dall’antichità a oggi, Mondadori, 1994 
 

Guide Cultura, Arte, Incontro con gli artisti, le opere, i movimenti dal Trecento ai giorni nostri, Mondadori, 1992 
 

Hindryckx M., L’Europa a Bruges, Quattro itinerari, Seconda e terza passeggiata, Toerisme Brugge, 2001 

 

Koch, W., Comment reconnaître les styles en architecture. Grenoble: Solar, 1989 

 

Koch, W., Baustilkunde. München: Orbis Verlag, 1990 

 

Koch, W., Dizionario degli stili architettonici, Varese: Sugarco Edizioni s.r.l., 1994 

 

Koch, W., De Europese bouwstijlen. Amsterdam: Agon, 1988 

 

Laino Imma, Saper vedere la pittura. Linguaggi, generi, tecniche e tipologie, Mondadori Electa, 2009 
 

Le Nevez Catherine,  "Bruxelles, Bruges, Anversa e Gand, incontri", Guide EDT/Lonely Planet , 2009 

Levitt Ryan, Bruxelles,  Morellini, 2007 

Levoni Gianfranco, Bruxel les, Artestampa, 2004 

Littardi F., Rose del Belgio. Racconti di scrittrici belghe, E/O , 2005 
 

Marino Bianca G., Victor Horta. Conservazione e restauro in Belgio, Edizioni Scientifiche Italiane  
(collana Restauro), 2000 
 

Mavric Igor - Pascutti Davide, Marcinelle, storie di minatori, Becco Giallo, 2006 
 

Meijer B. W., Firenze e gli antichi Paesi Bassi. 1430-1530 dialoghi tra artisti: da Jan Van Eyck a Ghirlandaio, da 
Memling a Raffaello, Sillabe , 2008 
 

http://www.ibs.it/libri/Dubois+Marc/libri.html�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=ExactPublisher&Search=Mondadori+Electa�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=EXACTSERIES&Search=Tendenze+dell%27architettura+contemporanea&publisher=Mondadori+Electa�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=EXACTSERIES&Search=Tendenze+dell%27architettura+contemporanea&publisher=Mondadori+Electa�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-dunford_martin_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-lee_phil_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/editore-vallardi_viaggi_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-ferretti_monica_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-ferretti_monica/sku-12306985/gueules_noires_musi_neri_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/editore-nonsoloparole_.htm�
http://www.ibs.it/libri/Galli+Stefano+B./libri.html�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=ExactPublisher&Search=EPAP�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=EXACTSERIES&Search=Edizioni+accademiche&publisher=EPAP�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-laino_imma_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-laino_imma/sku-12836525/saper_vedere_la_pittura_linguaggi_generi_tecniche_e_tipologie_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-levitt_ryan_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-levoni_gianfranco_.htm�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=ExactPublisher&Search=E%2FO�
http://www.ibs.it/libri/Marino+Bianca+G./libri.html�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=ExactPublisher&Search=Edizioni+Scientifiche+Italiane�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=EXACTSERIES&Search=Restauro&publisher=Edizioni+Scientifiche+Italiane�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/editore-becco_giallo_.htm�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=ExactPublisher&Search=Sillabe�
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Milani G e Pepe M Dizionario di arte e di letteratura, Teoria, movimenti, generi, tecniche, materiali, Zanichelli, 
2002 
 
Morelli Anne, Gli italiani del Belgio. Storia e storie di due secoli di migrazioni, Foligno, Editoriale Umbra, 2004  
 

Pietromarchi, A., Alessandro Farnese, L’eroe italiano delle Fiandre, Roma: Gangemi Editore, 1999 
 

Prina Francesca . Saper vedere l’architettura Elementi, forme, materiali, Mondadori Electa, 2008 
 

Santocono Girolamo, Rue des italiens,Gorée, 2006 
 

Saracino Doriano, Consociativismo e federalismo. Democrazia e conflitto in Belgio (1946-1999), L'Harmattan 
Italia,  1999 

Seghetto Abramo - Nocera Rosario , Il Belgio degli italiani. Ricordare è giusto, non dimenticare è un dovere, RAI-
ERI, 2006 

Tarabra Daniela , , Saper vedere gli stili delle arti. Dal romanico al liberty, Mondadori Electa, 2008 
 

Uspenskij Boris A., La pala d'altare di Jan Van Eyck a Gand, Lupetti  (collana Comunicazione. Teorie e tecniche), 
2002 
Vaccari A.V. , Dentro il mobile, Zanichelli, 2005 
 

Vaccaro L., Storia religiosa di Belgio, Olanda e Lussemburgo, Centro Ambrosiano  (collana Europa ricerche), 
2000 

 

Van der Stighelen Katlijne, Van Deyck, Mondadori Electa, 1998 
 

Van de Perre Harold, Van Eyck, L’Agnello mistico, il mistero della bellezza, Mondadori Electa, 1996 

 

Van Dyck, M., De Kathedraal, O.L.-Vrouwekathedraal Antwerpen, Edizione italiana, Antwerpen: De Kathedraal 

vzw, 2003, pp. 3-4-5 

 

Warnier, B., Bruges, La perla delle Fiandre, Ubstadt: Kraichgau Verlag GmbH, 2004 

 

 

ALGEMEEN: 

Websites 

http://www.artemotore.com/glossario.html 

 

http://www.belgio.cc 

 

http://www.asei.eu (archivio storico dell’immigrazione italiana) 

 

http://www.turismofiandre.it 

 

http://www.belgium-tourism.net/accueil/it/index.html 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio 

http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-prina_francesca_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-prina_francesca/sku-12836511/saper_vedere_l_architettura_elementi_forme_materiali_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda.asp?sku=12313746�
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda.asp?sku=459871�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-seghetto_abramo_nocera_rosario_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-seghetto_abramo_nocera_rosario/sku-12358756/il_belgio_degli_italiani_ricordare_e_giusto_non_dimenticare_e_un_dovere_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/editore-rai_eri_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/editore-rai_eri_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-tarabra_daniela_.htm�
http://www.unilibro.it/find_buy/Scheda/libreria/autore-tarabra_daniela/sku-12836510/saper_vedere_gli_stili_delle_arti_dal_romanico_al_liberty_.htm�
http://www.ibs.it/libri/Uspenskij+Boris+A./libri.html�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=ExactPublisher&Search=Lupetti�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=EXACTSERIES&Search=Comunicazione%2E+Teorie+e+tecniche&publisher=Lupetti�
http://dizionari.zanichelli.it/index.php?it/126/catalogo/75�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=ExactPublisher&Search=Centro+Ambrosiano�
http://www.ibs.it/ser/serpge.asp?Type=EXACTSERIES&Search=Europa+ricerche&publisher=Centro+Ambrosiano�
http://www.electaweb.it/catalogo/autore/0001154�
http://www.artemotore.com/glossario.html�
http://www.belgio.cc/�
http://www.asei.eu/�
http://www.turismofiandre.it/�
http://www.belgium-tourism.net/accueil/it/index.html�
http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio�
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http://www.bruxelles-tourisme.be 

 

http://www.belgio.it 

 

SPECIFIEK: 

Wikipedia, Filippo II di Borgogna, 14/12/2007 

http://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_II_di_Borgogna 

 

Wikipedia, Filips de Goede, 14/12/2007 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Filips_de_Goede 

 

Sito di Paolo Grapasonni, 14/12/2007 

www.webalice.it/paolo.grappasonni/Carlo Magno.jpg 

 

Wikimedia Commons, 14/12/2007 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/b/b7/Isabella_Clara_Eugenia_Albrecht.jpg/250px- 

Isabella_Clara_Eugenia_Albrecht.jpg 

 

Royal Questions, Koningen en Keizerrijken, 14/12/2007 

www.koningkeizerrijken.info/maria-theresia-05.jpg 

 

drs. J.W. Swaen, Een geschiedenis van Nederland, 14/12/2007 

www.blikopdewereld.nl/Geschiedenis/Bovenbouw/Lege pagina 16_files/image003.jpg 

 

Gastel Lloyd, B., World Roots Genealogy Archive, 14/12/2007 

http://worldroots.com/brigitte/gifs38/paolaruffo1937-7.jpg 

 

Answers.com, Alexander Farnese, Duke of Parma: Information and Much More, 30/01/2008 

www.answers.com/topic/alexander-farnese-duke-of-parma-1 

 

Wikimedia Commons, 30/01/2008 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Maria_theresia_van_Oostenrijk_II.jpg 

 

Abdij van Clairval, Dom Antoine Marie osb, Brief van: Boudewijn de Eerste 

03/06/2008 

www.clairval.com/lettres/nl/2006/07/31/5020806.htm 

 

Abdij van Clairval, Dom Antoine Marie osb, Lettera del: Baudoin Ier, 03/06/2008 

www.clairval.com/lettres/it/2006/10/18/7181006.htm 

 

Wikipedia, Stato federale, 03/06/2008 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_federale 

 

http://www.bruxelles-tourisme.be/�
http://www.belgio.it/�
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato_federale�


Leerplan Italiaans Professioneel Gids/Reisleider R3 module A - p. 57 

Universiteit Antwerpen, 22/01/2009 

www.ua.ac.be/images/ua/container14/Vlinderpaleis_edit.jpg 

 

Repubblica.it Viaggi, Anversa tra moda e design, 22/01/2009 

http://viaggi.repubblica.it/stampa-articolo/195343 

 

Hotel Gulden Vlies, Commenti e valutazioni sull’ostello, 14/03/2009 

www.italian.hostelworld.com/hosteldetails.php/Hotel-Gulden-Vlies/Bruges/5075 

 

Trivago, La casa di Rubens: una villa del seicento in pieno, 19/03/2009 

www.trivago.it/anversa-44394/museomostragalleria-darte/rubenshuis-138108/opinione-o154496 

 

I castelli.org, Hourds, 25/03/2009 

www.icastelli.org/tecnici/complementi_difensivi/app_a_sporgere/hourds/hourds.htm 

 

Amministrazione federale Svizzera, 25/03/2009 

www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/it/home/themen/kgs/publikationen_kgs/merkblatt/ 

fenster.parsys.0001.downloadList.00011.DownloadFile.tmp/fensteri2003.pdf 

 

Neri, A., Nomenclatura scale a chiocciola e a giorno, 25/03/2009 

www.alfredoneri.com/nomenclatura_scale.htm 

 

Architetto in rete, Glossario, glossario tecnico, 25/03/2009 

www.architettoinrete.it/Utilita/homepage_Glossario.htm 

 

Dameri, Dameri Legno alluminio, 25/03/2009 

www.dameri.it/arc/6gloss.htm 

 

Viaggiaresempre.it, 02/04/2009 

www.viaggiaresempre.it/003BelgioGentGravensteen.jpg 

 

onbekende auteur, 02/04/2009 

http://i.pbase.com/g4/58/580558/2/65404871.4gqgj2Th.jpg 

 

Wikimedia Commons, 02/04/2009 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7b/Belfort_Brugge.jpg/250px-Belfort_Brugge.jpg 

 

Hoepli.it, Dizionario italiano online, 25/03/2009 

www.hoepli.it/dizionari/Dizionario_Italiano_Online.aspDiscovery Education, Welcome to Discovery Education’s 
Puzzlemaker!, 15/04/2009 

 

Dienst Monumentenzorg, Open Monumentendag Vlaanderen, 15/04/2009 

http://openmonumenten.zita.be/prog.php?mid=1743 
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Kerken in Vlaanderen, Sint-Pius Xkerk in Wilrijk Oosterveld (B-2610), 15/04/2009 

www.kerkeninvlaanderen.be/pages/kerk_01057.htm 

 

Schmitz, J., 15/04/2009 

www.schmitzopreis.nl/Fotosite/images/Stedendorpen/ieper.JPG 

 

Diocesi ambrosiana, Chiesa di Milano – Portale della Diocesi Ambrosiana, 15/04/2009 

www.chiesadimilano.it/Percorso_pastorale/Duomo/86675.html 

 

Parrocchia di Senago, Oggeti di Liturgia, 25/04/2009 

www.parrocchiadisenago.it/chierichetti/oggetti 

 

Cosi Tabellini, Acquasantiere in peltro realizzate da Cosi Tabellini – pag. 1, 25/04/2009 

www.pewter.it/400X400/0050301B.jpg 

 

Carr, B., Lossing’s Field Book of the War of 1812, Chapter XXV – The Battle of Lake Erie, 25/04/2009 

http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/~wcarr1/Lossing2/25-05.gif 

Diocesi di Sezze, Archivio capitolare della basilica concattedrale di Sezze, 25/04/2009 

www.archiviosezze.it/images/baldacchino.jpg 

 

Midisegni, Soggetti religiosi, 25/04/2009 

www.midisegni.it/feste/disegni/tabernacolo.gif, www.midisegni.it/feste/disegni/aspersorio.gif 

 

Parrocchia di Pievebelvicino, Gli arredi di messa, 25/04/2009 

www.parrocchiapievebelvicino.it/arredimessa12.jpg 

 

Unesco, World Heritage Committee : Report of 22nd Session Kyoto 1998, 01/05/2009 

http://whc.unesco.org/archive/repcom98.htm#855 

 

Belgiumview, Mares, J., Laatgotiek Brabantse gotiek Onze-Lieve-Vrouw-kathedraal, 01/05/2009 

www.belgiumview.com/foto/smvote/0000001ac.jpg 

 

eBru, Nationale Basiliek van Koekelberg, 01/05/2009 

www.ebru.be/Other/Kerken/kerkenPics/krk1083basiliek.jpg 

 

Take a trip, Prinselijk Begijnhof Brugge, 01/05/2009 

www.take-a-trip.eu/uploads/pics_bezienswaardigheden_nl/Begijnhof-Brugge.jpg 

 

Op reis/Arakea, Brussel. De Sint-Michielskathedraal of de Sint-Goedelekerk, 

www.op-reis.com/albums/brussel/fotos/brussel-st michiels-st goedele - kathedraal-01.jpg 

 

LiberOnWeb, Bompiani – Umberto Eco – Storia della bellezza, 13/06/2009 

www.liberonweb.com/asp/libro.asp?ISBN=8845232492 
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Bijlage 1 : Nuttige info 

• Ambassade Italië Brussel: 

Officiële instanties 

http://www.ambbruxelles.esteri.it/Ambasciata_Bruxelles 

28, rue Emile Claus 1050 Brussels 
tel. 02 - 64.33.850 
fax 02 - 64.85.485 
e-mail: ambbruxelles@esteri.it 
 

• Italiaanse Consulaat Brussel: http://www.consbruxelles.esteri.it/Consolato_Bruxelles 

Consolato d'Italia a Bruxelles 
38, Rue de Livourne  
B - 1000 Bruxelles 
Tel.:0032/2/543.15.50 
Fax:0032/2/543.15.56 
email: segreteria.bruxelles@esteri.it 

• Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles, Livornostraat 38 rue de Livourne, B-1050 Brussel/Bruxelles. 
e-mail: info@iicbruxelles.be  
 

• Camera di Commercio belgo-italiana: http://www.ccitabel.com/it/index.php 

Avenue Henri Jaspar, 113 
1060 Bruxelles 
Tél : 0032-(0)2 230 27 30 
Fax : 0032-(0)2 230 21 72 
info@ccitabel.com 

 
 

• L'Istituto nazionale per il Commercio estero, ufficio di Bruxelles  
Vrijheidsplein 12 Place de la Liberté, B-1000 Brussel/Bruxelles.  

 

• Acli: http://www.acli-vlaanderen.be/ 
Rondpuntlaan 25  
3600 GENK  
tel.: 089 35 74 16 
 

e-mail: aclivlaanderen@pandora.be  
 

 
 

• Il Caffè Gent: http://users.telenet.be/ilcaffe/index.html 

Socio-culturele verenigingen 

• Amfiteatro st Niklaas: http://www.anfiteatro.be/index2.htm 

• L’incontro  Brugge: http://www.lincontrobruges.be/contattaci.htm 

• Dante Alighieri Kortrijk: http://www.sda-kortrijk.be/index.php?pageID=2 

• http://www.ladante.it/index.asp 

 

• Libreria Piola Brussel: 

Boekhandels en uitgeverijen 

http://www.piolalibri.be/home_fr.php 
66-68 rue Franklin • B-1000 Bruxelles - Belgique 
T 0032 (0) 2 736 93 91 • E info@piolalibri.be 

• Uitgeverij Mondadori (Electa), Milano: http://www.electaweb.it/shopping/dossier/bookshop/it 

• Uitgeverij Guerra Edizioni Perugia: http://www.guerraedizioni.com/ 

http://www.ambbruxelles.esteri.it/Ambasciata_Bruxelles�
http://www.consbruxelles.esteri.it/Consolato_Bruxelles�
mailto:segreteria.bruxelles@esteri.it�
http://www.iicbruxelles.be/Homepage_ITA.htm�
mailto:info@iicbruxelles.be�
http://www.ccitabel.com/it/index.php�
mailto:info@ccitabel.com�
http://www.ice.it/estero2/bruxelles/�
http://www.acli-vlaanderen.be/�
http://www.piolalibri.be/home_fr.php�
mailto:info@piolalibri.be�
http://www.electaweb.it/shopping/dossier/bookshop/it�
http://www.guerraedizioni.com/�
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• Uitgeverij Alma Edizioni Firenze: http://www.almaedizioni.i 

• Uitgeverij Bonacci Rome: http://www.bonacci.it/ 

 

 

http://www.almaedizioni.i/�
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Bijlage 2: Trefwoordenlijst 
 
basisvorming 

een component van een opleiding die de cursist in staat stelt om op een kritische en creatieve wijze te 
functioneren in de samenleving en om een persoonlijk leven uit te bouwen. 

 
communicatiestrategieën 

communicatiestrategieën hebben betrekking op het sturen van de communicatieve taaltaak. Ze stellen 
de cursist in staat om communicatie tot stand te brengen en te onderhouden en om ontsporingen recht 
te zetten of een taaldeficit te compenseren. (Zie ook strategieën en leerstrategieën). 
Voorbeeld: gebruik maken van niet verbaal gedrag. 

 
context 

de situatie(s) waarin iemand taal gebruikt. (Zie ook functie, notie en taaltaak). 
 
eindtermen 

minimumdoelen op het gebied van kennis, vaardigheden, inzicht en attitudes die de Vlaamse 
Gemeenschap noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde cursistenpopulatie. 

(Zie ook leerdoel en specifieke eindtermen) 

basiscompetenties 

doelen, afgeleid uit een referentiekader, met betrekking tot de kennis, vaardigheden en attitudes 
waarover een cursist beschikt om zich persoonlijk te ontwikkelen of maatschappelijk te functioneren of 
vervolgonderwijs aan te vatten of als beginnend beroepsbeoefenaar te kunnen fungeren. 

 (Zie ook eindtermen, minimumdoelen en leerdoel) 

specifieke eindtermen 

doelen met betrekking tot de vaardigheden, de specifieke kennis, inzichten en attitudes waarover een 
cursist beschikt om vervolgonderwijs aan te vatten of om als beginnende beroepsbeoefenaar te 
kunnen fungeren. (Zie ook eindtermen, minimumdoelen en leerdoel) 

 
functie 

datgene wat een taalgebruiker doet met taal in een gegeven situatie. Een functie is minder algemeen 
dan een taaltaak. (Zie ook context en notie) 
Voorbeeld: iemand groeten. 

 
kennisgegevens 

woordenschat en grammatica, of in de terminologie van de Raad van Europa: noties en functies. 
Hieronder vallen ook uitspraak, ritme en intonatie, taalregisters en kennis van de socioculturele 
context. 

 
leerdoel 

concretisering van een eindterm en/of specifieke eindterm die in een deel van een didactisch proces 
kan worden gerealiseerd. 

 
leerstrategieën 

zijn gericht op het leren in brede zin, d.w.z. (meta)cognitief, affectief en psychomotorisch. (Zie ook 
strategieën en communicatiestrategieën). 
Voorbeeld: het reflecteren over eigen kennis. 

 
leertraject 

de door de overheid voorgeschreven volgorde van modules ineen taalopleiding. (Zie ook leerweg) 
 
leerweg 

de individuele weg waarlangs een lerende de vooropgestelde leerdoelen bereikt. 
(Zie ook leertraject) 

 
minimumdoelen 

een minimum aan kennis, inzicht en vaardigheden, bestemd voor een bepaalde populatie van 
cursisten en een minimum aan attitudes die de instelling nastreeft bij de cursisten. Minimumdoelen en 
eindtermen vallen samen. (Zie ook uitbreidingsdoelen) 

 
module 
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het kleinste deel van een opleiding dat leidt tot certificering op basis van eindtermen of specifieke 
eindtermen. 

 
beoordelend 

houdt in dat de taalgebruiker de aangeboden informatie confronteert met een andere bron die 
hetzelfde onderwerp behandelt of met zijn eigen voorkennis van het onderwerp, dan wel zijn eigen 
tekst afstemt op de informatie die door anderen is aangebracht. 

niveau 

Voorbeeld: zelf een gefundeerde mening verwoorden in een discussie. 
 
beschrijvend 

houdt in dat de taalgebruiker de aangeleverde informatie in zich opneemt zoals ze wordt aangeboden, 
of de informatie weergeeft zoals ze zich bij hem heeft aangediend; in de informatie als zodanig wordt 
geen ‘transformatie’ aangebracht. 

niveau 

Voorbeeld: iemand uitnodigen met stereotiepe formules. 
 
reproducerend 

houdt in dat de taalgebruiker zich beperkt tot het letterlijk nazeggen of overschrijven van een tekst. 
niveau 

 
structurerend 

houdt in dat de taalgebruiker een actieve inbreng heeft in de wijze waarop hij de aangeboden 
informatie in zich opneemt of zelf informatie presenteert. Naargelang van zijn luister- of leesdoel 
selecteert hij bepaalde elementen uit een geheel, brengt hij een nieuwe ordening aan of geeft hij het 
geheel in een verkorte vorm weer. Zijn spreek- of schrijfdoel bepaalt of hij aan zijn tekst een 
persoonlijke ordening meegeeft. 

niveau 

Voorbeeld: specifieke informatie zoeken in een handleiding. 
 
notie 

datgene waarover een taalgebruiker het heeft in taal, of de concepten waaraan hij refereert. (Zie ook 
context, functie en taaltaak) 

 
opleiding 

een geheel van onderwijs- en andere studieactiviteiten, vastgesteld door de overheid, bestaande uit 
één of meer van volgende componenten: basisvorming, doorstroomgerichte en beroepsgerichte 
vorming. 

 
opleidingsprofiel 

een geordende opsomming van algemene eindtermen en specifieke eindtermen die ineen opleiding 
verworven worden. 

 
publiek 

diegene(n) voor wie een tekst bedoeld is. Men onderscheidt hierbij de taalgebruiker zelf, de bekende 
en de onbekende taalgebruiker. 

 
scannen 

specifieke tekstinformatie achterhalen. (Zie ook skimmen) 
Voorbeeld: op zoek gaan in een tekst naar een synoniem voor een bepaalde term. 

 
skimmen 

de globale betekenis van een tekst achterhalen. (Zie ook scannen) 
Voorbeeld: een tekst doornemen om er een samenvatting van te maken. 

 
strategieën 

het geheel van werkwijzen die een cursist toepast om een gegeven taaltaak uit te voeren. Men 
onderscheidt communicatiestrategieën en leerstrategieën. 

 
interactieve 

communicatieve activiteit waarbij de betrokken taalgebruikers zowel receptief als productief handelen. 
taalactiviteit 

Voorbeeld: een gesprek. 
 
taalgebruikssituatie 

situatie waarin men een taak uitvoert waarbij het gebruik van de taal noodzakelijk is. 
 
taaltaak 

datgene wat een taalgebruiker doet met taal. De kern van een taaltaak is dus een werkwoord. Een 
taaltaak is ruimer dan een functie. (Zie ook context, functie en notie) 
Voorbeeld: informatie vragen en geven. 

 



Leerplan Italiaans Professioneel Gids/Reisleider R3 module A - p. 63 

tekst 
elke mondelinge of schriftelijke boodschap die een taalgebruiker productief, receptief of interactief 
verwerkt. (Zie ook tekstcluster en tekstkenmerken en de verschillende teksttypes) 

 
artistieke 

bevat een duidelijke esthetische component. 
tekst 

Voorbeeld: een roman, een chanson. 
 
informatieve 

heeft als doel het overbrengen van informatie. 
tekst 

Voorbeeld: een formulier, een schema. 
 
narratieve 

legt de klemtoon op het verhalend weergeven van gebeurtenissen. 
tekst 

Voorbeeld: een relaas, een verhaal 
 
persuasieve 

probeert de ontvanger van iets te overtuigen. 
tekst 

Voorbeeld: een reclameboodschap, een uitnodiging. 
 
prescriptieve 

probeert het gedrag van de ontvanger rechtstreeks te sturen. 
tekst 

Voorbeeld: een handleiding, een instructie. 
 
tekstcluster 

een groepering van inhoudelijk verwante teksten. 
 
tekstkenmerken 

de intrinsieke kenmerken van een tekst. 
 
uitbreidingsdoelen 

een overstijgen van de minimumdoelen of eindtermen. De inrichtende machten beschikken over de 
nodige autonomie om de minimumdoelen uit te breiden, maar dat moet steeds op een realistische 
manier gebeuren, dat wil zeggen: in functie van het niveau en de beschikbare tijd. 

 
verwerkingsniveau 

de mate waarin een taalgebruiker een te produceren of te ontvangen tekst beheerst. 
(Zie ook de verschillende verwerkingsniveaus onder niveau) 

 
doorstroomgerichte 

een component van een opleiding die tot doel heeft de cursist voor te bereiden op de vereisten van 
vervolgopleidingen in en buiten het onderwijs en op de vereisten van levenslang leren. Een 
doorstroomcomponent wordt beschreven in eindtermen en in specifieke eindtermen. 

vorming 
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MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 

DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING 

Onderwijsinspectie Volwassenenonderwijs 
 

 

Advies tot goedkeuring van leerplannen 

9 Administratieve gegevens 

9.1 Benaming van het leerplan:  

 

Adviesnummer 2010/146/6//D 

Code indiener Netoverschrijdend 

Onderwijsniveau Volwassenenonderwijs 

Studiegebied / Leergebied Talen richtgraad 3 en 4 

Opleiding Italiaans - professioneel gids/reisleider richtgraad 3 A 

Rangschikking  

Organisatievorm Modulaire opleidingen 

Planning Gaat van kracht vanaf 1 september 2010 

9.2 Datum van ontvangst: 01/02/2010 

9.3 Behandelende inspecteurs: 

Eindverantwoordelijke: Schuurmans Inge 
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Collega’s :  

9.4 Gegevens m.b.t. de indiener van het leerplan:  

Netoverschrijdende indiening 

 

 

10 Advies 

Advies betreffende het leerplan met kenmerk 2010/146/6//D:  definitieve goedkeuring 

 

10.1 Het leerplan  

Het leerplan wordt definitief goedgekeurd en kan van kracht gaan als definitief goedgekeurd leerplan voor de vermelde 
doelgroep vanaf 1 september 2010. 

 

10.2 De doelstellingen 

Het leerplan bevat ten minste en herkenbaar de doelstellingen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de eindtermen, 
basiscompetenties en sleutelvaardigheden van het opleidingsprofiel Professioneel Gids/Reisleider R 3 AO TA 023. 

10.3 Eigen inbreng 

Het leerplan geeft aan waar de ruimte voor eigen inbreng zich situeert.  

10.4 Opbouw 

Het leerplan maakt de systematiek duidelijk volgens welke het is opgebouwd. Het geeft de samenhang aan met 
voorafgaande of daaropvolgende modules. 

10.5 Consistentie 

Het leerplan bevat geen doelstellingen die strijdig zijn met de eindtermen, basiscompetenties en sleutelvaardigheden van 
het opleidingsprofiel Professioneel Gids/Reisleider R 3 AO TA 023. 

10.6 Materiële uitvoerbaarheid 

Het leerplan vermeldt duidelijk welke materiële vereisten minimaal noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering. 

10.7 Verantwoordelijkheid indiener 

De indiener is verantwoordelijk voor de eindredactie van het leerplan: vorm, lay-out en taalcorrectie hebben geen deel 
uitgemaakt van deze advisering.  

 

Eventuele notities bij lezing van het leerplan (maken geen deel uit van de advisering): 

 


