
Tweetalige lerarenopleiding

Deviens l’instituteur de demain!



Brusselse context

•Meertaligheid en multiculturaliteit

•Hoe ziet het onderwijs eruit?

•Talenkennis



Brusselse context

• Weinig contact tussen de 

taalgemeenschappen

• Een taal kiezen : onderwijs, sport en cultuur

• 90% > Tweetalig onderwijs



Naar een Tweetalige Lerarenopleiding

• Erasmushogeschool Brussel & Haute Ecole 

Francisco Ferrer 

• Met de steun van de Vlaamse

Gemeenschapscommissie

• Vanaf september 2017



Binnen de andere 
taalgemeenschap aan de slag 
kunnen als volwaardige leraar

Binnen de andere 
taalgemeenschap aan de 

slag als taalleraar

Binnen de andere taalgemeenschap 
en binnen CLILL/IMM onderwijs 

aan de slag kunnen als leraar in de 
eigen taal

Versterking van de eigen taalcompetenties: 
het beheersen van de eigen onderwijstaal en 
het tot het vereiste niveau brengen van de 

andere landstaal

Versterking van de competenties inzake 
taalontwikkelend lesgeven

In staat zijn om met de collega’s van de andere gemeenschap 
samen onderwijsactiviteiten op te zetten

Via zinvolle en gerichte activiteiten de ‘andere’ taal beter leren kennen 
met een positief effect inzake attitude naar de andere taal

Kennismaking met elkaars aanpak, werkwijze en visie op onderwijs



3 PIJLERS



Merci

Bedankt



Oorspronkelijke thuistalen

Thuistaal TB1 TB2 TB3 TB4

Frans 51,8% 56,6% 32,4% 52,2%

Nederlands 9,3% 6,9% 5,5% 5,6%

Fr/Nl 10,0% 8,4% 14,1% 10,7%

Fr/Andere 9,2% 11,3% 16,4% 10,1%

Andere 19,7% 16,8% 31,7% 21,4%



2.4. Taalkennis naar 
onderwijsachtergrond

TB1 TB2 TB3 TB4

Kennis Frans

BruNl 94,4% 88,9% 92,1% 68,8%

Vlaanderen 100% * 91,3% 69,2%

Kennis Nederlands

BruFr 20,0% 12,6% 11,7% 7,8%

Wallonië 14,1% 22,9% 11,6% 8,9%

Kennis Engels

BruNl 77,8% 61,1% 58,5% 71,9%

Vlaanderen 92,9% * 74,9% 69,2%

BruFr 36,8% 29,5% 25,3% 41,1%

Wallonië 42,2% 60,0% 34,6% 37,5%



1e Bachelier

Cours de langues communicatifs

Projet Tandem

Activités culturelles et communicatives communes

Cours communs

Cours de musique communs EhB & HEFF (1e semestre)

Cours CLIL dans l’autre Haute Ecole

Géographie (2e semestre) 

Initiation CLIL et didactique des langues NT2 & FLE

Stage d’observation dans une école de l’autre communauté



2e Bachelor

Taallessen en didactiek NT2 & FLE

Tandemproject
Gemeenschappelijke culturele en communicatieve activiteiten

CLIL en TOL
Praktische microteaching labo’s om de principes van CLIL en TOL toe te passen

Gemeenschappelijk toneelproject EhB & HEFF
Samenwerking met la Montagne Magique & de Bronks

Gemeenschappelijke bosklassen
3 dagen buiten Brussel

CLIL-lessen
Lichamelijke opvoeding (nog te bevestigen) 



3e Bachelor

Tandemproject

Gemeenschappelijke culturele en communicatieve activiteiten

ERASMUS Belgica

Echange d’un semestre dans l’autre Haute Ecole

Examens linguistiques

Keuzestage / Stage alternatif

Immersie-onderwijs / stage in een Nederlandstalige vzw



Tandemproject

Rencontres régulières entre les étudiants EhB & HEFF

Culturele en communicatieve activiteiten

Chaque étudiant est à la fois apprenant et coach de sa propre langue

Video’s van enkele minuten in de doeltaal met taalcoaching 

+ Affectivité, études et intérêts communs, sens à l’apprentissage de la 

2e langue

www.bilinguenatuurlijk.com

http://www.bilinguenatuurlijk.com/


Tandemproject: overzicht van 18-19

04/10 (BIL): Ontmoetingsdag aan zee

19/10 (BIL): Découverte de Bruxelles bilingue 

23/10 (FR): Théâtre “Une Vie sur Mesure” 

07/11 (BIL): Stand-up comedy

16/11 (BIL): Répétition commune de la chorale bilingue 

25/11 (NL): Dag van de wetenschap

20/12 (BIL): Kookmet + concert chorale bilingue 

14/02 (BIL): Dag van de talen

15/02 (BIL): Ateliers CLIL 

14/03 (BIL): CLIL-dag

16/03 (BIL): Tournage à l’usine de films amateurs 

02/04 (BIL): Spelavond

04/05 (BIL): Concert bilingue Cantania au Bozar

16/05 (BIL): Slotdag



Cours communs (>< cours CLIL)

Apprentissage en commun, ensemble: enrichissement entre les 

étudiants

Aspects affectifs, motivationnels et fédérateurs

De taal = middel (doel: communicatie)

Bain multilingue: switch constant en fonction de ton interlocuteur 

(développement de la flexibilité et de l’adaptabilité dans un contexte 

multilingue)


