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Doel en relevantie
Onze voor het Leraarregister gevalideerde cursus vindt plaats in het kader van de groei en
professionalisering van het Duits in het basisonderwijs in de grensstreek; de cursus is
overdraagbaar op andere regio's. Onderdeel van de professionalisering zijn de taalvaardigheid
op B2- en taalkundig inzicht op C1-niveau; C1 komt overeen met de bekwaamheidseis in het
Nederlands en Duits voortgezet onderwijs.
De cursus wordt afgesloten met een extern examen; de voorkeur van de scholen hebben, zo
leert de ervaring, de certificaten van het Goethe-instituut. Onderdeel van de cursus is de
kennismaking met en beoordeling van relevant lesmateriaal voor vroeg Duits.
Het instapniveau van de cursus is een B1-niveau in Duits – wat overeenkomt met de
gemiddelde beheersing van het Duits onder leerkrachten in de grensstreek.
Inhoud en werkwijze
De cursus bestaat uit een mix van afstandsleren en contactsessies. De contactsessies vinden
gedurende een schooljaar 1 tot 2 keer per maand plaats.
Het totaal aantal contactsessies à 1,5 uur ligt tussen 10 en 15, al naar de wensen en
mogelijkheden van de deelnemers.
Voor het afstandsleren gaan we uit van tussen 2 en 3 uur per sessie. Dit urenaantal is
gebaseerd op het ervaringsgegeven uit voorgaande jaren dat de hoogopgeleide (taal-)leerder
uit de grensstreek voor het verhogen van één taalniveau in het Duits niet meer dan 40 uur
nodig heeft (dit is ongeveer 1/3 van de ‘normale’ leertijd van niet-Nederlandstaligen - men
rekent gemiddeld 120 uur per taalniveau).
Tijdens de contactsessies komen de voor niveau B2 en C1 belangrijkste taalkundige zaken aan
de orde; er wordt dus gewerkt aan taalkundig inzicht in het Duits op C1-niveau en training van
de eigen vaardigheid op minimaal B2-niveau.
In het afstandsleren werken de leerkrachten aan de desbetreffende lees-, luister- en
schrijfopdrachten, die per mail aan de cursusgever worden gestuurd, die ze vervolgens
gecorrigeerd terugstuurt.
Voor de communicatie tussen cursusgever en leerkracht maken we gebruik van een wiki. Daar
vindt de cursist de planning, de inhoud van de sessies en de thuisopdrachten en wordt
desgewenst kort ingegaan op de didactiek van het vroeg vreemde-talenonderwijs (model
EIBO). Zie www.primardeutsch.wikispaces.com
De cursus is ontwikkeld door dezelfde mensen die ook de bekroonde leeromgeving
www.elena-learning.eu hebben mee ontwikkeld.

Aan de Weverij 51, 6291KH Vaals, 0031 (0)6 53922238, info@dnl-taalservice.nl
SNS Bank 94.63.06.850 BIC SNSBNL2A IBAN NL48SNSB0946306850 KvK: 02097760 BTW 0958.21.661.B.03

Validatiecode vA9gGNTuLo

Looptijd inschrijving leraarregister
01-10-2016 t/m 30-06-2018
Aantal uren
15 uur contacturen
30 uur zelfstudie
45 uur totaal registeruren

+

Resultaten
De afgelopen 5 jaar hebben 75 leerkrachten aan de cursus deelgenomen. 10 leerkrachten
hebben het B1-examen, 45 het B2-examen en 20 het C1-examen afgelegd; 69 zijn voor het
certificaatsexamen geslaagd, 2 zijn deels geslaagd en 4 zijn gezakt.
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