EDUCATIEVE MASTER IN
TALEN
120 ECTS
AFSTUDEERRICHTINGEN
Als afgestudeerde educatieve master
in de talen ben je sterk inhoudelijk
opgeleid. Dankzij deze sterke inhoudelijke
basiskennis heb je toegang tot minstens
twee vakdidactieken. Afhankelijk van jouw
keuzeprofiel heb je de keuze uit:
• Nederlands
• NT2
• Frans
• Engels
• Duits
• Spaans
• Project Algemene Vakken (PAV)

Taalleerkracht worden? Waar anders dan
in meertalig Brussel?!

Educatieve master talen aan de Vrije
Universiteit Brussel
De educatieve master talen aan de VUB is uniek
door onze meertalige onderzoeksexpertise in
vreemdetaalverwerving en -onderwijs. Je maakt
ook al snel kennis met de praktijk en je doet dit in
de meertalige en diverse Brusselse setting.
Als VUB-taalleerkracht heb je een heldere blik
op de interculturele en meertalige kansen en
uitdagingen die taalonderwijs in grootsteden kan
teweegbrengen. Op die manier kan je bewust en
actief je onderwijspraktijken aan de mogelijke
diversiteit van de leerlingen aanpassen.

De educatieve master talen aan de Vrije
Universiteit Brussel vormt taalleerkrachten met
een expertise in vreemdetaalverwerving en
-onderwijs. Deze leerkrachten hebben eveneens
een klare kijk op de interculturele en meertalige
kansen en uitdagingen die taalonderwijs in
grootsteden kan teweegbrengen.

Deze meertalige en interculturele vaardigheden
worden binnen drie VUB-specifieke modules
ontwikkeld:
• Interculturaliteit en grootstad
• Vreemdetaalverwerving en -onderwijs
• Meertaligheid, culturele geletterdheid, en
translanguaging

Taalexperten

De eerste module is identiek voor alle studenten
van de educatieve master talen, de tweede is
taalspecifiek en de derde flexibel aangezien je zelf
kunt kiezen welke aspecten van meertaligheid,
culturele geletterdheid en/of translanguaging je
wilt uitdiepen.

Aan de VUB word je gevormd tot een
taalleerkracht met een drievoudige expertise:
• Taalvaardigheid: Dankzij je
gevorderde taalvaardigheid kan je
vaardigheidsontwikkelend onderwijs
verschaffen in de doeltaal.
• Literatuur: Je beschikt over een brede
literaire kennis van de gekozen taal/
talen, met een focus op intermedialiteit en
mediageletterdheid, expertise die nuttig is om
leerlingen warm te maken voor literatuur en
cultuur.
• Taalkunde: Het vaardigheidsontwikkelend
onderwijs wordt ondersteund door de
uitstekende kennis die je hebt van het systeem
en de structuur van de gekozen taal/talen,
alsook door je kennis van de verschillende
taalgebruiken en -variaties. Dit laatste is
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essentieel voor een taalonderwijs dat rekening
houdt met de diversiteit en realiteit van
de taalgebruikers en de communicatieve
vaardigheden die van de leerlingen verwacht
worden.

Leerkrachten die de educatieve master
talen aan de VUB gevolgd hebben
beschikken over de nodige kennis, tools
en stage-ervaring om hun loopbaan in het
onderwijs een vliegende start te geven
en dit met een klare kijk op de talige en
culturele maatschappelijke diversiteit.

EEN OVERZICHT VAN DE VAKKEN:
MASTERJAAR 1

ECTS

Verplichte vakken
Krachtige leeromgeving Talen

6

Vakdidactiek X 1

3

Vakdidactiek Y 1

3

Linguistics and literary studies in Brussels

3

Intercultural communication

3

Positief en inclusief leefklimaat Talen

6

Vakdidactiek X 2

3

Vakdidactiek Y 2

3

School in partnerschap

3

Masterproef deel 1

9

Keuzevakken*

18

MASTERJAAR 2

ECTS

Verplichte vakken
Professioneel leraarschap

9

Onderzoeksmethodologie

3

Masterproef deel 2

18

Keuzevakken

30*

* Je kiest keuzevakken in functie van je taal/ talen en in functie
van een tweede vakdidactiek uit een gedetailleerde lijst
keuzevakken.
Consulteer onze website via www.vub.ac.be/educatieve-master.
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