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Groen licht voor CLIL! 

Uit het advies van de Vlaamse commissie: “De school diende een uitstekend 

dossier in, coherent uitgewerkt en goed onderbouwd op alle punten. We 

juichen de aandacht voor zowel ASO, TSO als BSO bijzonder toe. Niets dan 

lof vanwege de commissie en veel succes met de CLIL-start.” (2019) – “Er 

werd zorgvuldig aandacht besteed aan alle aspecten. Proficiat met deze 

mooie uitbreiding en de zorg voor continuïteit!” (2021)  

Sinds september 2019 geven we een nieuwe boost aan ons talenbeleid. We kregen 

de goedkeuring van de Vlaamse overheid om te starten met ‘Content and 

Language Integrated Learning’. Onze leerlingen krijgen hierdoor de kans om 

enkele niet-taalvakken in het Engels of het Frans te volgen. Een uitdaging voor 

gemotiveerde leerlingen die hun taalvaardigheid willen verbeteren! 

CLIL-trajecten in schooljaar 2022-2023  

 
1e graad 

 
Geschiedenis (Engels) 
 
 

 
2e graad 
 

 
Geschiedenis (Engels)  
Informatica (Engels)  
Natuurwetenschappen / Biologie (Engels)  
Artistieke vorming (Engels)  
 

 
3e graad 
 

 
Aardrijkskunde (Frans)  
Geschiedenis (Engels) 
 

  

 

 

 

 

 

CLIL@Virgo 

“Using languages to learn and learning to use 

languages”                      (David Marsh) 

“Plus vous connaissez de langues, plus vous êtes 

humain.”                  (Tomas Garrigue Masaryk) 

 

 
Wat is CLIL? 

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Leerlingen die 
ervoor kiezen, volgen gedurende een heel schooljaar een niet-taalvak in het 
Frans of het Engels. Ze werken aan dezelfde doelen als de leerlingen die het vak 
volledig in het Nederlands volgen. Bovendien verbeteren ze hun taalvaardigheid.  
 
Voor wie is CLIL bedoeld? 

Elke leerling die start in een jaar en een studierichting waarin we CLIL organiseren, 

kan zich hiervoor kandidaat stellen. CLIL-leerlingen hoeven geen kei te zijn in de 

vakken die we in een CLIL-traject aanbieden. Ook voor Engels of Frans hoeven ze 
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geen primus te zijn. We voorzien immers voldoende ondersteuning om de doelen 

van het zaakvak én een aantal talige doelen te bereiken. Wel nodig is een 

behoorlijke dosis motivatie om het zaakvak een heel schooljaar lang actief te volgen 

in het Engels of het Frans.  CLIL-leerlingen dienen dus bereid te zijn om hiervoor 

extra inspanningen te leveren. De toelatingsklassenraad geeft bij het begin van 

het schooljaar groen licht op basis van de motivatie van de leerlingen, de 

groeikansen en de organisatorische mogelijkheden. Iedereen kan ook altijd het 

betrokken vak in het Nederlands volgen, want CLIL moet een bewuste keuze van 

de leerling blijven. 

Wat zijn de voordelen van een CLIL-traject? 

Leerlingen in een CLIL-traject gaan er sterk op vooruit qua spreekdurf, spreek-, 

luister- en leesvaardigheid en woordenschat. Ook hun leermotivatie neemt toe, 

net als hun zelfvertrouwen. Ze leren bewust omgaan met taalstrategieën, waardoor 

ze gemakkelijker informatie kunnen verwerken in alle talen, ook in het Nederlands. 

Zo zijn ze beter voorbereid op het hoger onderwijs. Ook in hun latere beroepsleven 

en in de omgang met anderstaligen zullen zij ongetwijfeld de vruchten plukken van 

hun sterkere taalvaardigheid.  

Verschilt de aanpak van een CLIL-les met die van een andere les? 

Een CLIL-les behandelt dezelfde inhoud, maar focust bij uitstek op taalgericht 

vakonderwijs.  De leerkracht zorgt voor veel context en speelt maximaal in op de 

voorkennis van de leerlingen vanuit hun leefwereld en de actualiteit. Er is veel ruimte 

voor interactie, omdat dit én het verwerken van de leerstof én de taalvaardigheid 

bevordert. De leerkracht voorziet ook diverse vormen van taalsteun, aangepast 

volgens de noden van de leerling. 

Waarop worden de leerlingen in een CLIL-traject geëvalueerd? 

Leerlingen in een CLIL-traject worden geëvalueerd voor dezelfde doelen als 

leerlingen die het vak in het Nederlands volgen. Het cijfer op het rapport gaat enkel 

over het bereiken van die zaakvakdoelen. Dit is het cijfer voor de deliberatie. De 

vooruitgang qua taal wordt weergegeven met beoordelingsschalen. Hierover kan de 

klassenraad een advies geven. 

Hoe worden de CLIL-leerlingen ondersteund? 

Op inhoudelijk vlak geeft de leerkracht dezelfde ondersteuning als bij het vak dat 

in het Nederlands wordt gegeven, dus onder meer met studietips, voorbeeldvragen, 

foutenanalyses, extra uitleg … Voor de talige vooruitgang overlegt de leerkracht 

met de vakcollega’s die Engels of Frans geven, om met dezelfde taalstrategieën aan 

de slag te gaan voor woordenschatuitbreiding of voor het verbeteren van de diverse 

vaardigheden. De leerkracht gebruikt bv. synoniemen en spreek- en schrijfkaders, 

vertaalt, leert de betekenis afleiden uit de context, zorgt voor visuele ondersteuning 

en extra oefenmateriaal … 

Welke leerkrachten geven de CLIL-lessen? 

Onze school telt diverse leerkrachten die deze uitdaging willen aangaan en CLIL-

lessen willen geven. Naast de bevoegdheid om het zaakvak te geven, hebben zij 

ook een kwalificatie voor de taal waarin ze het vak geven (Engels of Frans). Ofwel 

hebben zij het taaldiploma behaald als onderdeel van hun lerarenopleiding, ofwel 

hebben zij een officieel erkende taaltest afgelegd, waarbij zij het taalniveau C1 

hebben behaald. Daarnaast hebben zij zich de methodiek van het taalgericht 

vakonderwijs eigen gemaakt. 

Mag iedereen starten met CLIL? 

Een eerste stap voor leerlingen die de keuze voor CLIL willen maken, is zich grondig 

informeren. We verwachten ook dat ze toelichten waarom ze hiervoor willen kiezen. 

Voor de leerlingen die al les volgen in het secundair, zal de klassenraad eind juni 

een advies geven over de eventuele start van een CLIL-traject. Voor nieuwe 

leerlingen zal tijdens het inschrijvingsgesprek worden gepeild naar de motivatie en 

de kennis van het Nederlands. Op basis van dit advies zal de 

toelatingsklassenraad eind augustus zijn beslissing nemen.   

Geeft de school een getuigschrift CLIL? 

Alle leerlingen die een volledig schooljaar een CLIL-traject hebben gevolgd, 

krijgen hiervoor een getuigschrift, als appreciatie voor de geleverde 

inspanningen. 
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