Uitnodiging

Rondetafel-Samenkomst
Onderwerp:

Probleem achterstand Frans / Engels bij instromers,
mogelijke oorzaken en oplossingen.

Donderdag 21 december 2006
9.30 – 11.30 uur

Karel de Grote-Hogeschool

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Nationalestraat 5
2000 Antwerpen
Lokaal 3.02 (derde verdieping)
Moderator: prof. Alex Vanneste (moderator)
Deelnemers: Geert Schelstraete, Nicole Raes
(Departement Onderwijs en vorming), Peter Verboven
(Voka), Geert Messens (DIP), Chris Rondelez (VDAB),
Frank Heuring, Anne Goffin, Luc Lambrecht, Raf
Exelmans, Beatrice Denis (Kdg-H&B)
Als inleiding een korte presentatie van de
probleemstelling door Anne Goffin.
Organisatie: Centrum voor Talen H&B, Marleen Coutuer.
Contact: marleen.coutuer@kdg.be, gsm: 0479/26.38.99

Achtergrond rondetafelgesprek
Probleem
In het departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde moeten er
beleidskeuzes in verband met het onderwijs van de vreemde talen worden gemaakt.
Hiervoor zijn er twee redenen:
1. De slaagcijfers voor talen, vooral in de opleiding Bedrijfsmanagement, zijn de
laatste jaren zeer laag.
2. Instroomtesten (steekproeven) wijzen uit dat het taalniveau na zes jaar
middelbaar onderwijs, in tegenstelling tot een paar jaren geleden (cfr.
ook de studie van professor Vanneste van de UA), lager is dan het vereiste
minimumniveau.
Mogelijke oorzaken
Factoren die hiervoor verantwoordelijk kunnen zijn:
1. Bij de instroom is er een verschuiving vastgesteld van afgestudeerden uit ASO
naar mensen die uit TSO, KSO en BSO komen.
2. In- en uitstroomniveaus bleven dezelfde want gebaseerd op de vaststelling
tijdens ontmoetingen met vertegenwoordigers van het werkveld dat die een
hoog talenniveau blijven vragen.
Snapshot
Voor er beleidskeuzes worden gemaakt deze Rondetafelsamenkomst met alle
stakeholders
Mogelijke oplossingen
• Investeren in het verhogen van het startniveau door het aanbieden van
zelfstudiepakketten voor ondersteund, begeleid taalleren;
• Het organiseren van inloopcursussen;
• Het organiseren van begintesten zodat studenten met een grote voorkennis in
een hoger niveau kunnen instappen en er ruimte vrijkomt voor het coachen van
studenten met een lagere voorkennis en gedifferentieerd leren.
• Het eindniveau laten dalen waarbij we het risico lopen dat onze afgestudeerden
minder valabele kandidaten op de arbeidsmarkt worden

Hoe het departement KdG-H&B
bereiken?
Trein + tram
Neem tram 2 of 15 vanuit het Centraal Station in
Antwerpen = het pre-metro station Diamant richting
Linkeroever tot halte Groenplaats (derde halte). Sla af in
de Nationalestraat, neem de lift in de inkomhall naar de
derde verdieping. De koffie wacht in lokaal 3.02.
Trein + te voet
Van het Centraal Station is het ongeveer een kwartier
wandelen door de De Keizerlei en de Meir tot aan de
Groenplaats.
Met de auto
Parkeren kan in de parking onder de Groenplaats
of op Linkeroever (neem daarna tram 2 tot aan de
Groenplaats.

