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Het huidige model van het Europese Taalportfolio is
conform aan gemeenschappelijke Europese richtlijnen
en principes.
RAAD VOOR CULTURELE SAMENWERKING
ONDERWIJSCOMITE – ELP VALIDATIE

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET DOSSIER
Dit dossier is er voor jou om werkstukken en andere documenten in te verzamelen
als bewijs van je competentie in de talen die je leert. Het zal je helpen na te denken
over je vooruitgang en het kan ook gebruikt worden om aan anderen te tonen
waartoe je in staat bent.
Je dossier kan als volgt zijn samengesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

voorbeelden van goed geschreven taalgebruik
audio-/video-opnames
omschrijvingen en resultaten van projectwerk
documenten, diploma’s, certificaten
cursusbeschrijvingen
beschouwingen over het taalleerproces
rapporten van begeleiders en docenten
uitspraken van anderen over je taalvaardigheden
teksten die je wilt houden en aan anderen wilt tonen

Jij beslist wat je in je dossier bewaart.
Je kunt het dossier zo dikwijls als je wilt vervolledigen en ouder werk vervangen door
meer recent werk.
Je kunt het dossier gebruiken als een instrument om je vaardigheden in
verschillende talen te presenteren. Of misschien verkies je materiaal te verzamelen
voor een specifiek doel, zoals ter ondersteuning van een sollicitatie of om toegelaten
te worden tot een onderwijsinstelling. Je kunt er werk in bewaren waarvan je vindt
dat het uitzonderlijk goed is, of je kunt er oudere teksten in opnemen om te tonen
welke vooruitgang je hebt geboekt.
Houd het inhoudsoverzicht van je dossier actueel. Gebruik voor elke taal een
afzonderlijke bladzijde. (Deze pagina is fotokopieerbaar of downloadbaar van het
internet op www.eaquals.org of www.alte.org.
Noteer in het schema het type materiaal dat je in je dossier voorstelt (bv een opstel,
een audio-opname, een brief, een gedicht, etc.) en beschrijf de inhoud kort. Kruis de
rechterkolom aan om te tonen of dit alles je eigen werk is of het resultaat van een
samenwerking met andere taalleerders. Kruis de laatste kolom aan als het werkstuk
door je docent of door een andere begeleider werd nagezien.

Europees Taalportfolio: geaccrediteerd model nr. 06.2000

NL • 23

Mijn dossier

TAAL:

Noteer hier de werkstukken die je in het dossier bewaart.

Type materiaal

Inhoud

Individueel werk

Resultaat van
een samenwerking

Met correcties
(bv. van een
docent)
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