
 

 

 

ZICH VOORBEREIDEN OP DE MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE 
TAALTEST FRANS OF NEDERLANDS ARTIKEL 12 

VAN SELOR 

 
DOELGROEP 
alle leidinggevenden van de federale overheidsdiensten die de taaltesten artikel 12 Nederlands of 
Frans van Selor willen afleggen 

 
VEREISTE VOORKENNIS 
minimum een gemiddelde kennis (B1) van de doeltaal hebben (vast te stellen door het OFO) 
Kandidaten met een lager niveau kunnen het best eerst een opleiding 'Nederlands op het werk' 
volgen. 

DE VOORDELEN VAN DE OPLEIDING VOOR UW ORGANISATIE  
De organisatie beschikt over leidinggevenden met een officieel bewijs van taalkennis. 

 
OP HET EINDE VAN DE OPLEIDING BENT U IN STAAT OM 
 
wat de mondelinge vaardigheden betreft 

 uzelf voor te stellen en te spreken over uw carrière, uw organisatie, uw dienst, de sterke en 
zwakke punten van uw dienst, ... 

 uw sterktes en zwaktes te bepalen in uw mondeling taalgebruik van de doeltaal 

 de fouten die u maakt te begrijpen en te elimineren 

 
wat de schriftelijke vaardigheden betreft 

 een tekst in de doeltaal te schrijven (mail, nota, brief, verslag, ...) 

 uw sterktes en zwaktes te bepalen in uw schriftelijk taalgebruik van de doeltaal 

 de fouten die u maakt te begrijpen en te elimineren 

METHODOLOGIE 
Om uw leerproces te ondersteunen, stellen we u volgende methodes voor 
 
wat de mondelinge vaardigheden betreft 

 uitleg over de mondelinge taaltest art.12 van Selor 

 conversatieoefeningen (interactie) 

 presentatieoefeningen (productie, met schriftelijke voorbereiding) 

 individuele begeleiding en opvolging van elke deelnemer 

 een simulatie van de taaltest op het einde van de opleiding 



 

 

 
wat de schriftelijke vaardigheden betreft 

 uitleg over de schriftelijke taaltest art.12 van Selor 

 schrijfopdrachten op afstand 

 oefeningen in schrijfvaardigheid 

 individuele begeleiding en opvolging van elke deelnemer 

 zelfstudie: herhaling van moeilijkheden op het vlak van grammatica en spelling, met 
oefeningen en oplossingen 

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN 
 

Duur 

 1 halve dag: informatiesessie van 3u 

 8 halve dagen: klassikale lessen van 3u 

 Gedurende de hele periode: schrijfopdrachten op afstand  

 1 halve dag: evaluatiesessie van 3u 

  

Data 

Van 5 tot en met 23 augustus 2013, 3u per dag behalve op woensdag en op 15 en 16 augustus 

 


