Studiefiche
Vanaf academiejaar 2022-2023

Economisch Nederlands voor anderstaligen II (F000228)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2023-2024
A (jaar)
Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2023-2024
Jacobs, Geert
De Timmerman, Romeo

LW06
LW06

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2023-2024
Bachelor of Science handelsingenieur
Bachelor of Science in de economische wetenschappen
Bachelor of Science in de handelswetenschappen
Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen
Uitwisselingsprogramma taal-en letterkunde

Verantwoordelijk lesgever
Medewerker
stptn
3
3
3
3
3

aanbodsessie
A
A
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Nederlands voor anderstaligen, LSP, economisch, zakelijk, taalverwerving, grammatica,
woordenschat, communicatieve vaardigheden
Situering
De studenten verwerven complexere communicatieve vaardigheden in het Nederlands binnen
een economische en bedrijfscontext.
Via praktisch en taakgericht onderwijs stelt het vak de studenten in staat Nederlands als
tweede taal effectief in de praktijk te brengen. Op die manier draagt het bij tot een vlottere
integratie van de anderstalige studenten in de academische opleiding economie en tot een
degelijke voorbereiding op Nederlandstalige economische contacten.
Inhoud
Een taakgerichte aanpak met aandacht voor (feedback)gesprekken en -rapporten, notulen,
vergadertechnieken en groepsmanagement, het voorbereiden en uitvoeren van een
economisch georiënteerd onderzoeksproject, bronnenmateriaal (cijfergegevens en grafieken)
presenteren, instructies geven.
Gedurende het hele academiejaar wordt aandacht besteed aan economisch georiënteerde
zakelijke teksten uit de actualiteit die door de studenten aan elkaar worden voorgesteld.
Begincompetenties
De eindtermen van Economisch Nederlands voor Anderstaligen I.
Eindcompetenties
1 Het verwerven en het actief kunnen gebruiken van meer uitgebreide economische
1 woordenschat in het Nederlands.
2 Complexe zakelijke teksten kunnen schrijven, lezen en begrijpen in het Nederlands.
3 Aan complexe mondelinge interacties kunnen deelnemen in het Nederlands.
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4 Langere zakelijke berichten kunnen produceren, beluisteren en begrijpen in het Nederlands.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Het onderwijs gebeurt in de vorm van interactieve werkcolleges in kleine groepen.
Woordenschat en grammatica worden actief geïntegreerd in spreek- en schrijfopdrachten rond
economische thema’s, met gebruik van actuele teksten en audiovisuele leermiddelen. De
nadruk ligt op taakgericht onderwijs.
Leermateriaal
leesboek te ontlenen in bib.
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De studenten worden begeleid in kleine groepen en krijgen gerichte en individuele feedback
van docent en mededstudenten.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk, vaardigheidstest
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijke en mondelinge proef waarbij de nadruk ligt op de praktische taalkennis.
Eindscoreberekening
Niet-periodegebonden (80%) en periodegebonden evaluatie (20%).
Voor niet-periodegebonden evaluatie is aanwezigheid in 90% van de colleges vereist.
Faciliteiten voor werkstudenten
Na afspraak.
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