Didactiek NT2
Themalijst

1. De context van tweedetaalverwerving en tweedetaalleren. Ontwikkelingsvolgorde,
taalaanbod en de factoren die de T2verwerving beïnvloeden.
2. Taalonderwijs en didactiek. Benaderingen (historisch overzicht van methoden),
competentiegericht taalonderwijs, didactische principes.
3. Leermiddelen. Overwegingen bij het kiezen van leermiddelen. Vergelijkende analyse
van twee leergangen.
4. De theorie van woordenschatverwerving en de bijhorende didactische
werkvormen en oefenvormen. De functie van woordenschat in de taalvaardigheden.
Receptieve en productieve woordenschat. Selectiecriteria voor woordenlijsten.
5. Grammatica. De functie van grammatica in de vaardigheden. Het aanbod van
grammatica en de bijhorende didactische werkvormen. Receptieve en productieve
beheersing van de grammatica. Deductieve en inductieve benadering. Oefenvormen en
toetsing.
6. Luistervaardigheid. Tekstsoorten, aanbiedingstechnieken, luisterstrategieën,
oefenvormen. Didactische werkvormen, materialen en toetsing.
7. Leesvaardigheid. Tekstsoorten, leesstrategieën, oefenvormen. Fasenmodel voor het
aanbieden van een leerstof. Didactische werkvormen, materialen en toetsing.
8. Spreekvaardigheid. Aandacht voor de uitspraak. Oefenvormen: precommunicatieve
en communicatieve oefeningen. Didactische werkvormen. Toetsen en beoordelen van
spreekvaardigheid.
9. Schrijfvaardigheid. Fasen in de ontwikkeling, oefenvormen en didactische
werkvormen. Het corrigeren van geschreven teksten en het toetsen van
schrijfvaardigheid.
10. Toetsing en evaluatie. De functie van toetsing. De eisen aan toetsen. Gevaren bij
toetsing. Toetsvormen bij de verschillende taalvaardigheden.
11. Taal en cultuur. De interculturele competentie. Kennis land en volk, literatuur.
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