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Volkshochschule im Landkreis Cham,(coordinator)
Germany www.vhs-cham.de
ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa)
Italy www.asev.it
IDEC (AINTEK A.E.)
Greece www.idec.gr

Taalondersteuning en interculturele
begeleiding voor anderstalige
zorgkundigen

IFI (Instituto de Formación Integral, S.L.U.)
Spain www.ifionline.com
LEAP (Language Education & Partnerships Ltd)
UK www.leaponline.eu
Linguapolis (University of Antwerp)
Belgium www.linguapolis.eu

Contactinfo
Voor meer informatie over de gegevens opgenomen
in deze brochure of om het even welk aspect van het
TLC Packproject, kunt u contact opnemen met de
projectcoördinator:

Aleksandra Sikorska

Volkshochschule im Landkreis Cham
asikorska@vhs-cham.de
Tel. +499971850140 • Fax.+499971850130
Margret Oberhofer
Linguapolis (Universiteit Antwerpen)
margret.oberhofer@uantwerpen.be
Projectnummer:
543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP
Agreement: 2013-4182/001 – 001

www.language-for-caregivers.eu

Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. Deze publicatie
geeft enkel de mening van de auteur weer en de Europese Commissie kan op geen enkele
wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Over het TLC Packproject

Lesmethode

Lesmateriaal

Het project is gericht op taalondersteuning op maat
in beroepsopleidingen of op de werkvloer voor

De lesmethode waarbij naast vaktaal ook intercultureel
begrip wordt onderwezen, bestaat uit een combinatie

Het lesmateriaal van TLC Pack:

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.

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.
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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.

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 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 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.

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.

Open seminar
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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.

