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1. Onderzoek
Onderzoeksvragen 
A. Leerlingen

1. Hoe staan CLIL-leerlingen tegenover CLIL?
2. Welke invloed heeft CLIL op:

i. de algemene leerhouding en het algemene welbevinden?
ii. de motivatie m.b.t. de doeltaal, het zaakvak, het Nederlands als schooltaal?
iii. de spreek- en luistervaardigheid in de doeltaal?
iv. de leesvaardigheid in het Nederlands?

B. Leerkrachten
1. Hoe staan CLIL-leerkrachten tegenover CLIL?
2. Welke didactieken gebruiken CLIL-leerkrachten vooral?
3. Wat zijn hun noden/wensen/suggesties/…?



C. Didactiek
• Wat is de impact van leskrijgen in meer dan één 

onderwijstaal via een student-centred aanpak op de
§ kennisverwerving van leerlingen? 
§ lesbeleving van leerlingen?



2. Permanente vorming
1. Vorming voor huidige of toekomstige CLIL-scholen:

§ de CLIL-kliniek
• aanbod van vormingen
• vormingen op maat



DE CLIL-KLINIEK 

Wat is de CLIL-kliniek? 
Het aanbod van de CLIL-kliniek is bedoeld voor scholen die 
met CLIL willen starten, zowel als voor scholen die al erva-
ring hebben met CLIL. Alle aspecten van CLIL komen aan 
bod: van het CLIL-dossier tot organisatorische en didacti-
sche aspecten van CLIL. 

De begeleiders zijn ervaren CLIL-coachen: 

 zij zijn de coördinatoren en lesgevers van het postgradu-
aat CLIL (meer info: http://www.ucll.be/clil), 

 zij doen aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten 
van CLIL,  

 zij deden ervaring op als nascholers en begeleiders van 
meer dan 20 scholen binnen het prioritaire nascholings-
project ‘Klaar voor CLIL’ 

Thema: beleid en organisatie 

Starten met CLIL 

Het CLIL-dossier 

Werken in een CLIL-team 

Thema: achtergronden 

Waarom CLIL’en? 

Thema: CLIL-didactiek 

Talige strategieën inzetten in een CLIL-context 

Voorkennis activeren binnen CLIL 

Actief leren 

Hoe doe je aan scaffolding binnen CLIL? 

Werken met woordenschat 

Je leerlingen stimuleren om de doeltaal te spreken 

Schrijfopdrachten voorzien in je CLIL-vak 

Evalueren binnen CLIL 

Thema: talige aspecten van CLIL 

CLIL en vreemdetaalverwering 

Taalleerkracht of CLIL-leerkracht? 

Twee soorten Engels? Is het Engels uit de taalklas 
hetzelfde Engels als dat van de CLIL-klas? 

Zoek je hulp om van CLIL een succes-
verhaal te maken op jouw school? 

Schakel dan onze experten van de 
CLIL-kliniek in voor passende aanpak! 

INFO & CONTACT 
Verdere info vind je via volgende rechtstreekse 
link: events.ucll.be/node/804 

Neem contact met ons op om sessies te plannen op 
maat van jouw school: 

navorming.ler@ucll.be 

016 375 623 

 Bepaal samen met je team welke noden jullie hebben. 
 Maak een keuze uit de onderstaande reeks thema’s en 

onderwerpen of contacteer ons voor een voorstel op   
maat.  

 Elke sessie duurt 3 uur en is bedoeld voor maximaal 20 
deelnemers. 

 Contacteer ons om verder inhoudelijk en praktisch af te 
stemmen. 

 Je ontvangt een offerte op maat van je school. 

HOE WERKT HET ? 

PRIJS 
Per sessie van 3 uur wordt een richtprijs gehanteerd van 
495 EUR. Als je meerdere sessies boekt, ontvang je een 
offerte met bijkomende korting. 



2. Permanente vorming
• Professionele leergemeenschap voor huidige CLIL-scholen:

CLIL Pro League



PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAP 

CLIL  
VERHOOG DE EFFICIËNTIE EN DE IMPACT VAN JE 
CLIL-AANPAK 

Vele scholen zijn de uitdaging aangegaan om met 

CLIL te starten. Hoe blijf je vernieuwen, hoe blijf je 

werken aan de kwaliteit van je CLIL-onderwijs? 

Waarom niet in dialoog gaan met andere ervarings-

deskundigen? UCLL start met een professionele leer-

gemeenschap CLIL om te komen tot een leerrijke 

uitwisseling van ideeën en best practices. 

Wat wij bieden: 

• Visieontwikkeling omtrent CLIL-onderwijs en –didactiek 

• Een platform voor het uitwisselen van nieuwe CLIL-ideeën 

die leraren kunnen uittesten in de praktijk 

• Een bruisende combinatie van de expertise van vak-

didactici 

• Een nieuw professioneel netwerk waarop je als CLIL-leraar 

of directielid kan terugvallen 

Wat wij vragen: 

• Deelname van gemotiveerde CLIL-leraren of CLIL-leraren 

in spe 

• Een engagement om de ervaringen uit de sessies uit te 
proberen en van feedback te voorzien 

• Een engagement van de deelnemende scholen om de  
ingeschreven leerkrachten vrij te roosteren voor de geplande 

sessies of, indien een deelnemer verhinderd is, een vervan-

gende collega af te vaardigen 

• Bereidheid om leerervaringen te delen binnen de leerge-
meenschap 

• Bereidheid om leermaterialen zelf te ontwikkelen en te 
delen met anderen 

• Minimum 2 personeelsleden afvaardigen voor sessies  
1,2 en 3 

• Een bredere delegatie van het CLIL-team laten deelnemen 

aan sessie 4  

LOCATIE  

UCLL Campus Hertogstraat 

Hertogstraat 178, 3001 Heverlee 

 

DATA & SESSIES 

De leergemeenschap bestaat uit 4 sessies tijdens het 

schooljaar: 

 

Sessie 1: Di 11/10/2016 (10:00-15:00) 

Sessie 2: Vr 18/11/2016 (10:00-15:00) 

Sessie 3: Do 19/01/2017 (10:00-15:00) 

Sessie 4: Wo 15/03/2017  (10:00-15:00) 

 

PRIJS 

Je kan 2 tot 5 leraren inschrijven per school/

schoolgemeenschap: 

2 leraren: €600 // 3 leraren: €855 // 4 leraren: €1080 // 5 
leraren: €1275 

De deelname aan het afsluitmoment (sessie 4) is gratis 

voor directies en andere leden van het CLIL-team van de 

ingeschreven scholen. 

 

DOCENTEN 

Liesbeth Martens (docent Frans, lerarenopleiding UCLL) 

Joris De Roy (docent Engels, lerarenopleiding UCLL) 

 

CONTACT 

navorming.ler@ucll.be 

016 375 623 

PRAKTISCH 

Schrijf je in! 

Verdere info en het inschrijvingsformulier vind je 

via volgende rechtstreekse link: 

events.ucll.be/node/800  

Of via ons webplatform onder het menu ‘trajecten’:  
www.ucll.be/navormingvoorleraren 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een 

werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructie-

taal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. 

Zo krijgen leerlingen bijvoorbeeld biologie in het Duits, 

economie in het Engels of LO in het Frans. 

WAT IS CLIL? 
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WAT IS CLIL? 

Twee data:
• do 1 februari 2018
• di 13 maart 2018



3. Publicatie CLIL-handboek
• Klaar voor CLIL. Het CLIL-handboek voor Vlaanderen en Nederland 
• red. Liesbeth Martens en Piet Van de Craen
• Acco 2017
• ISBN: 9789462927056
• Bijdragen van Katrien Dewaele, An Jacobs, 

Liesbeth Martens, Matthijs Ran, Esli Struys, 
Jean Surmont, Jill Surmont, Piet Van de Craen,
Onno van Wilgenburg



4. Postgraduaat CLIL



5. NIEUW

Banaba 
Meertalig Onderwijs

Start september 2018



Save the date
8 februari 2018

Intercommunautair colloquium 
over CLIL 

Donderdag 8 februari 2018 
Senaat van België, Brussel 

Ben je leerkracht in een CLIL-school of 
overweeg je om met CLIL aan de slag te gaan? 
Geef je (na)vorming of ondersteuning aan CLIL- 
leerkrachten? Ben je geïnteresseerd in de 
effecten van CLIL? Of ben je op zoek naar 
mogelijkheden om je CLIL-ervaringen te 
verruimen via intercommunautaire of 
internationale uitwisselingen? 

Hou dan zeker 8 februari 2018 vrij in je agenda 
en grijp deze buitengewone kans om in het
unieke kader van de Senaat meer te vernemen 
over CLIL, kennis te maken met collega’s uit de 
verschillende gemeenschappen van dit land, 
inspirerende en innovatieve ervaringen uit te 
wisselen en je bekommernissen te uiten. 

Meer info volgt. 
colloquium08022018@hotmail.com 

 
 

 

Save the 
date 



Save the date
20 februari 2018



In de gaten houden

Voorjaar 2018: 

studiedag UCLL 

bekendmaking resultaten
praktijkgericht CLIL-onderzoek

☞ Schrijf uw coördinaten op de lijst voor geïnteresseerden


