
 

Traject over 1 academiejaar  
 

OPLEIDINGSONDERDELEN SEMESTER 1 SEMESTER 2 
Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 1 6 sp  

Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 2  6 sp 

Taaloverstijgende vakdidactiek 3 sp  

Vakdidactiek taal 1  6 sp 

Vakdidactiek taal 2* 6 sp 

Initiatiestage taal 1 3 sp 

Initiatiestage taal 2* 3 sp 

Ingroeistage taal 1 3 sp 

Ingroeistage taal 2* 3 sp 

Doorgroeistage taal 1 3 sp 

Doorgroeistage taal 2* 3 sp 

Diversiteitsstage  3 sp 

Masterproef: Onderwijsonderzoek  6 sp 

Keuzeluik (facultair aanbod op verschillende locaties) (6 of 12sp**) 

o Taal en onderwijs: de rol van interactie  6 sp 

o Computer assisted language learning 6 sp  

o Literatuur en onderwijs 6 sp  

o Taalverwerving: verdiepende vraagstukken   6 sp 

o Niet-facultair aanbod Zie andere faculteiten 

*Studenten die voor slechts 1 taal de vakdidactiek opnemen, nemen een extra keuzevak van 6 sp op 

(in plaats van vakdidactiek taal 2). De stage-onderdelen voorzien voor taal 2 doen zij extra voor taal 1.   

** Studenten die slechts 1 vakdidactiek opnemen, hebben een keuzeluik van 12 sp. 
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Traject over 2 academiejaren 
 

OPLEIDINGSONDERDELEN SEMESTER 1 SEMESTER 2 
ACADEMIEJAAR 1: 33sp 

Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 1 6 sp  

Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 2  6 sp 

Taaloverstijgende vakdidactiek 3 sp  

Vakdidactiek taal 1 6 sp 

Vakdidactiek taal 2* 6 sp 

Initiatiestage taal 1 3 sp 

Initiatiestage taal 2 3 sp 

ACADEMIEJAAR 2: 27sp 
Ingroeistage taal 1  3 sp 

Ingroeistage taal 2* 3 sp  

Doorgroeistage taal 1 3 sp 

Doorgroeistage taal 2* 3 sp 

Diversiteitsstage 3 sp 

Masterproef: Onderwijsonderzoek 6 sp 

Keuzeluik (facultair aanbod op verschillende locaties) (6 of 12sp**) 

o Taal en onderwijs: de rol van interactie  6 sp 

o Computer assisted language learning 6 sp  

o Literatuur en onderwijs 6 sp  

o Taalverwerving: verdiepende vraagstukken   3 sp 

o Niet-facultair aanbod Zie andere faculteiten 

*Studenten die voor slechts 1 taal de vakdidactiek opnemen, nemen een extra keuzevak van 6 sp op 

(in plaats van vakdidactiek taal 2). De stage-onderdelen voorzien voor taal 2 doen zij extra voor taal 1.   

** Studenten die slechts 1 vakdidactiek opnemen, hebben een keuzeluik van 12 sp. 

 

 

  



Traject over 3 academiejaren 
 

OPLEIDINGSONDERDELEN SEMESTER 1 SEMESTER 2 
ACADEMIEJAAR 1: 21sp 

Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 1 6sp  

Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs, deel 2  6sp 

Taaloverstijgende vakdidactiek 3 sp  

Keuzeluik (facultair aanbod op verschillende locaties) (TOT.: 6sp) 

o Taal en onderwijs: de rol van interactie  6 sp 

o Computer assisted language learning 6 sp  

o Literatuur en onderwijs 6 sp  

o Taalverwerving: verdiepende vraagstukken   6 sp 

o Niet-facultair aanbod Zie andere faculteiten 

ACADEMIEJAAR 2: 21sp 
Vakdidactiek taal 1 6 sp  

Vakdidactiek taal 2* 6 sp  

Initiatiestage taal 1 3 sp 

Initiatiestage taal 2* 3 sp 

Ingroeistage taal 1 3 sp 

Keuzeluik (facultair aanbod op verschillende locaties) (6 of 12sp**) 

o Taal en onderwijs: de rol van interactie  6 sp 

o Computer assisted language learning 6 sp  

o Literatuur en onderwijs 6 sp  

o Taalverwerving: verdiepende vraagstukken   3 sp 

o Niet-facultair aanbod Zie andere faculteiten 

  

ACADEMIEJAAR 3: 18 sp 
Ingroeistage taal 2* 3 sp 

Doorgroeistage taal 1   3 sp 

Doorgroeistage taal 2 3 sp 

Diversiteitsstage  3 sp 

Masterproef: Onderwijsonderzoek 6 sp 

*Studenten die voor slechts 1 taal de vakdidactiek opnemen, nemen een extra keuzevak van 6 sp op 

(in plaats van vakdidactiek taal 2). De stage-onderdelen voorzien voor taal 2 doen zij extra voor taal 1.   

** Studenten die slechts 1 vakdidactiek opnemen, hebben een keuzeluik van 12 sp. 

 


