
 

 
 

 

ECTS-fiche 

 

Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de 

invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche 

voor elke module. 

 

1. Identificatie 

 

Opleiding Ondernemingscommunicatie 

 

Module Professional English 

Code 5602 

Lestijden 80 

Studiepunten n.v.t. 

Ingeschatte totale 

studiebelasting  

(in uren)1 

120 

Instapvereisten geen 

 

  

                                                 
1
 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de cursist. De ingeschatte totale 

studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 

lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 



 

Inhoud 

In deze module worden je kennis en vaardigheden die nuttig zijn om je in 

een professionele omgeving vlot en accuraat in het Engels te kunnen 

uitdrukken - zowel verbaal als schriftelijk - verder uitgediept. Deze module 

is heel praktisch opgevat, verschillende aspecten van het professionele 

leven worden door middel van rollenspelen, leesopdrachten en groepswerk 

ingeoefend. 

 

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: 

 

 telefoneren 

 presenteren 

 vergaderen 

 opstellen van zakelijke documenten 

 

2. Draagt bij tot volgende competenties 

 lezen 

 luisteren 

 spreken 

 schrijven 

 

3. Doelstellingen 

De student kan communiceren in de vreemde taal: 

 de student kan telefoneren 

 de student kan presenteren 

 de student kan vergaderen 

 de student kan zakelijke communicatie voeren 

 de student beheerst de nodige woordenschat en 

grammatica ter ondersteuning van bovenstaande 

doelstellingen 

 

4. Werkvormen 



 

 Instructievormen: doceren, toelichten 

 Interactievormen: klasgesprek, discussie 

 Spelvormen: rollenspel, simulatiespel, presentatiespel 

 Opdrachtvormen: huiswerk (zelfstudie) 

 

5. Leermiddelen 

Internet: 

 Leer- en oefenmateriaal 

 Tekstmateriaal 

 

6. Evaluatie 

 Schriftelijke en mondelinge eindtoets 

 Tussentijdse evaluaties 

 

7. Gecombineerd onderwijs / zelfstudie-opdrachten 

 50% contactonderwijs 

 50% begeleide (online) zelfstudie op afstand, op basis van 

gerichte & afgelijnde opdrachten 

 

8. Verantwoordelijke lector 

 Christophe Goidts 

 christophe.goidts@so.antwerpen.be 

 

9. Laatste wijziging 

 8 januari 2015 

 


