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Lesmethode
De lesmethode waarbij naast vaktaal ook intercultureel 
begrip wordt onderwezen, bestaat uit een combinatie 
van videomateriaal (beschikbaar via een eigen 
YouTube-kanaal) en bijkomend lesmateriaal in de 
vorm van handleidingen voor docenten en voor 
cursisten (die zelfstandig werken). Verder kan de 
cursist ook gebruik maken van interactieve testen op 
internet om zijn vorderingen te meten. Extra online 
audio- en videotools zullen de communicatie tussen 
de docenten en cursisten verder ondersteunen.

Het TLC Pack is beschikbaar in de niveaus A2 tot 
en met B2 van het Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Talen (ERK). Het is een 
passende aanvulling en ondersteuning van Content 
and Language Integrated Learning (CLIL) in 
taalcursussen voor anderstaligen met een basiskennis 
van de doeltaal.

Het TLC materiaal wordt aangeboden in zes talen: 
Nederlands, Engels, Duits, Grieks, Italiaans en 
Spaans. De thema’s situeren zich binnen een 
algemeen kader, maar waar nodig worden bepaalde 
topics aangepast per land.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal van TLC Pack:

• verbetert de taalvaardigheid van anderstalige 
zorgkundigen;

• versterkt de bewustwording van culturele verschillen 
en bevordert tegelijkertijd cultureel begrip;

• voorziet de gebruiker van on- en offline 
lesmateriaal en -mogelijkheden;

• is toepasbaar in taalcursussen aangeboden 
door taalinstellingen, uitzendbureaus en 
zorginstellingen;

• stelt culturele verschillen vast bij behandelingen en 
taken binnen de zorgsector;

• voorziet de cursist van verschillende soorten 
oefeningen, video’s en audiofragmenten.

Het TLC Pack kan worden gebruikt in verschillende 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld op de werkvloer, 
bij beroepsopleidingen, op maat van zorgkundigen 
bij taalcursussen, bij algemene taalcursussen en in 
een informele omgeving waar de cursist zelfstudie 
verricht. 

Open seminar
Begin 2016 wordt er een ‘open seminar’ over TLC 
Pack georganiseerd in Duitsland. Het is de bedoeling 
om deskundigen, beleidsmakers, lokale autoriteiten 
en taaldocenten uit heel Europa samen te brengen. 
Deze bijeenkomst komt bovenop een brede waaier aan 
verspreidingsactiviteiten die plaatsvinden zolang het 
project loopt.

Over het TLC Packproject
Het project is gericht op taalondersteuning op maat 
in beroepsopleidingen of op de werkvloer voor 
anderstaligen die (willen) werken in de zorgsector. 
Taalverwerving is immers een van de belangrijkste 
factoren voor de verhoging van arbeidskansen van 
buitenlandse werknemers in Europa.

Het project steunt niet enkel de verwerving van vaktaal, 
maar schenkt ook aandacht aan de ontwikkeling 
van aanvullende interculturele kennis en inzichten. 
Dit mag dan ook niet ontbreken in het uiteindelijke 
lessenpakket. In dit onderdeel van het pakket zal 
erop worden gewezen dat zorgverlening overlapt met 
een waaier aan culturele tradities waarbij rekening 
moet worden gehouden met de culturele waarden, 
opvattingen en gewoonten van zowel zorgkundige als 
zorgbehoevende.


