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In BimSem bieden wij aan de leerlingen van het tweede, derde en vierde jaar de mogelijkheid om CLIL-lessen te
volgen. De afkorting CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit wil zeggen dat een vak (bv.
geschiedenis) in een andere taal wordt gegeven (bv. Engels). Een leerling kan er natuurlijk ook voor kiezen om de
betrokken vakken in het Nederlands te volgen en dus niet in het CLIL-traject in te stappen. Met deze informatiefiche willen we u op de hoogte brengen van wat CLIL in BimSem inhoudt.

Waarom biedt BimSem CLIL aan?

Hoe evalueert BimSem de CLIL-vakken?

CLIL-onderwijs heeft in Europa reeds lang zijn meerwaarde bewezen. Vlaanderen is een van de laatste
regio’s die het geven van lessen in een andere taal
mogelijk heeft gemaakt.
CLIL heeft veel voordelen: leerlingen worden veel taalvaardiger in de vreemde taal, ze krijgen meer spreekkansen en oefenen meer. Ook de spreekdurf neemt
enorm toe. Deze toegenomen taalvaardigheid maakt dat
leerlingen beter presteren voor de taalvakken, dat ze
makkelijker contact leggen in andere talen, dat ze beter
voorbereid worden op het hoger onderwijs en meer kans
maken op de arbeidsmarkt. Voor leerlingen die het
moeilijker hebben met een bepaalde taal is het de kans
om meer te oefenen, voor sterkere leerlingen biedt het
dan weer een extra uitdaging.

Niet enkel de les maar ook de evaluatie van het CLILvak verloopt in het Engels of het Frans. Dat wil zeggen
dat toetsen, taken en examens in de CLIL-taal afgenomen worden. Leerlingen mogen wel Nederlands
gebruiken om hun antwoorden te verduidelijken. De
vreemde taal is immers enkel het middel om de leerinhouden aan te brengen. Geleidelijk hanteren ze wel
meer en meer de CLIL-taal.
Het resultaat van de leerlingen wordt enkel bepaald door
de inhoudelijke kennis van het vak (bv. geschiedenis).
Het is de mate waarin de leerling de leerinhouden van
het vak heeft verworven, die zal bepalen of de leerling
voor dat vak geslaagd is. De leerstof is gelijklopend met
die van de leerlingen die beslist hebben het Nederlandstalige traject te kiezen.
De kennis van de taal wordt niet op punten geëvalueerd.
Wel krijgen de leerlingen hierover feedback, zodat hun
taalkennis wordt aangescherpt.

Hoe gaat CLIL in zijn werk?
Als uw zoon of dochter ervoor kiest een vak in CLIL te
volgen, dan zal dat vak niet in het Nederlands maar
wel in het Engels of Frans onderwezen worden. Dit wil
zeggen dat de leraar de leerstof in het Engels of het
Frans zal uitleggen en dat het cursusmateriaal ook in
deze CLIL-taal is opgesteld. Natuurlijk gebeurt dit met de
nodige ondersteuning (bv. moeilijke begrippen uitleggen,
een vertaling geven…) zodat de leerlingen de leerinhouden voldoende begrijpen. Ook van de leerlingen
wordt een extra inspanning gevraagd. Zij worden op hun
beurt uitgedaagd zoveel mogelijk te antwoorden in de
CLIL-taal.

Ben je verplicht om de betrokken
vakken in CLIL te volgen?
Een CLIL-vak volgen is niet verplicht. Een leerling kan er
samen met de ouders voor kiezen om de vakken in het
Nederlands te volgen. Als er voor CLIL gekozen wordt,
dan gebeurt dit wel voor een volledig schooljaar. Aan
het einde van het derde jaar kan er gekozen worden om
CLIL in het volgende schooljaar al dan niet opnieuw te
volgen.

Kan iedereen CLIL-vakken volgen?
Volgend jaar wordt CLIL in BimSem aan alle leerlingen
van de domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen
aangeboden.
De toelatingsklassenraad neemt voor elke individuele
leerling in eer en geweten een beslissing over het volgen
van CLIL. Om te bepalen of een leerling al dan niet CLIL
mag volgen, zal in de eerste plaats naar de motivatie
van de leerling gekeken worden. Het is de leerling (en
niet de ouders) die zelf moet gemotiveerd zijn om een
extra CLIL-inspanning te leveren. De resultaten voor
Nederlands, de taalvakken en de betrokken zaakvakken
worden ook bekeken. Met een tekort voor een van deze
vakken lijkt CLIL geen goede keuze.

Hoe stel ik mijn zoon of dochter
kandidaat?
Als u en uw zoon of dochter op het keuzeformulier aangeven geïnteresseerd te zijn in CLIL, zal er een gesprek
met een van de CLIL-leerkrachten of de directeur plaatsvinden. De resultaten voor de taalvakken en de betrokken zaakvakken zullen sowieso voldoende moeten zijn
om te mogen instappen.

Is er voor iedereen plaats in CLIL?
Het blijft moeilijk om in te schatten hoeveel kandidaten
er zullen zijn voor CLIL. Omwille van het beperkt aantal
CLIL-leerkrachten en om infrastructurele en organisatorische redenen zou het kunnen dat het maximum aantal
plaatsen voor CLIL-leerlingen bereikt wordt. We doen
natuurlijk ons uiterste best om iedere kandidaat-leerling
wel een plaats te bieden.

Welke vakken worden in CLIL
aangeboden?
Een keuze voor CLIL houdt een keuze voor zowel het
Engelse als het Franse CLIL-vak in. In het derde jaar
bieden wij volgende vakken in CLIL aan:

ECO WET. LATijn NAT. WET. HUW. WET. MOD. TALEN SPORTWET.
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Artistieke vorming

in het Frans

geschiedenis

in het Engels

