
CLIL
Content and Language Integrated Learning

Volg vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, 
economie en keuzemodules in het Engels!

Wat is CLIL?
CLIL is de afkorting van Content and Language Integrated Learning. Hierbij worden 
bepaalde niet-taalvakken in een andere taal dan het Nederlands gegeven. Op onze school 
hebben we gekozen voor het Engels als vreemde taal.
Door deze manier van lesgeven worden leerlingen geprikkeld om in een vreemde taal 
kennis te verwerven en verwerken.

Waarom CLIL?
In het hoger onderwijs en in de maatschappij wordt meer en meer Engels gebruikt. Bijna 
al onze leerlingen stromen door naar het hoger onderwijs. Daarom kozen we ook voor 
Engels als CLIL-taal.

CLIL-onderwijs is de perfecte manier om de beheersing van de vreemde taal en vooral de 
spreekdurf van jongeren te versterken. Leerlingen ervaren plezier, omdat ze zich op een 
ongedwongen manier in een andere taal kunnen verdiepen.

CLIL-onderwijs versterkt de leerwinst van leerlingen. Door de inhoud te krijgen in een 
andere taal, tonen de leerlingen meer aandacht en vastberadenheid om het vak ook in 
het Engels te beheersen. Jongeren zijn immers nieuwsgierig naar vreemde talen en 
andere culturen. In een wereld waarin we - dankzij sociale media - meer en meer met 
elkaar verbonden zijn, is de basiskennis van een gemeenschappelijke taal absoluut een 
verrijking.



Over welke vakken gaat het?

Optie vak in het Engels

1e jaar

Economie & organisatie geschiedenis

Latijn / moderne talen & wetenschappen aardrijkskunde

2e jaar

economie & organisatie wetenschappen
& geschiedenis

Latijn / moderne talen & wetenschappen aardrijkskunde
& geschiedenis

3e jaar &
4e jaar

economische wetenschappen / Latijn 
natuurwetenschappen / moderne talen geschiedenis

5e jaar &
6e jaar

economie - moderne talen / economie - wiskunde
economie - wetenschappen economie

 wetenschappen-wiskunde (6) STEM

alle richtingen humaniora Broeders keuzemodules

Voordelen
* Motivatie en plezier tijdens de lessen.

* Spreekdurf vergroot en woordenschat breidt uit.

* Boost voor het zelfvertrouwen.

* Veilige omgeving om de taal onder de knie te  

  krijgen (zonder evaluatiedruk!)

* Betere talige vaardigheden in het Engels en in het 

  Nederlands.

* Meer interculturele kennis en begrip.



Veel gestelde vragen

Wordt het Engels geëvalueerd?

Je punten verdien je voor je vak. Het Engels staat niet op punten. Spreek-of 
schrijfangst voor Engels verdwijnen. Je mag trouwens op toetsen er steeds voor 
kiezen om Nederlands te gebruiken. Maar geloof het of niet, de meeste leerlingen 
proberen steeds zoveel mogelijk de Engels termen te gebruiken. Je leert er alleen 
maar van bij.  

Wordt er alleen nog Engels gesproken tijdens de les?

Tijdens de les spreekt de leerkracht Nederlands en Engels door elkaar, maar de 
focus ligt steeds op het begrijpen van wat je leert. Aardrijkskunde, geschiedenis en 
wetenschappen worden nog leuker, omdat je vaak via afwisselende oefeningen tot 
de leerstof komt. 

Moet er voorkennis zijn van het Engels?

Nee, CLIL is niet enkel voor leerlingen met een grote voorkennis van de Engelse 
taal. Aan de start van het schooljaar wordt het Engels op instapniveau gegeven. 
De begrippen worden dan nog vaak vertaald en je mag altijd antwoorden in het 
Nederlands. 

Zal mijn kind dezelfde vakinhoud krijgen wanneer het kiest voor CLIL?

Ja, want de doelen blijven dezelfde. Door de extra dimensie die CLIL biedt, zijn we 
er van overtuigd dat de vakinhoud alleen maar rijker kan worden.

Kan elke leerkracht CLIL geven?

Nee. De leerkrachten die CLIL geven, hebben niet enkel een diploma voor hun eigen 
vak gehaald, maar ook het vereiste C1-diploma Engels. Bovendien volgden ze een 
extra CLIL-opleiding om de specifieke didactiek onder de knie te krijgen.

Mijn kind (of ikzelf) is bang dat het te moeilijk zal zijn. Is dat terecht?

Het belangrijkste doel blijft het vak zelf. Doordat de taal niet op punten staat, 
verlaagt die drempel. De leerkrachten zullen je ook aanmoedigen om te blijven 
proberen. Leren is immers een proces van vallen en opstaan, en elke leerling is 
anders. 



Wat vinden de leerlingen zelf?
  Ik ben aandachtiger in de les omdat 

het in het Engels extra interessant 
is. Ik heb gemerkt dat mijn Engels 
en mijn durf om te spreken in een 
vreemde taal vooruit zijn gegaan.

- Laura -  Ik vind talen heel tof en toen 
ik hoorde over CLIL wilde ik dit 
onmiddellijk volgen. Nu kunnen 

mijn ouders geen Engels meer tegen 
elkaar spreken als ze iets willen 
zeggen dat ik niet mag weten.

- Mats -   

Je krijgt twee vakken tegelijkertijd waardoor je 
meer kan leren op dezelfde tijd. 

- Emine -  

Je kan de Engelse woorden en vaardigheden 
snel toepassen in het dagelijkse leven.

- Yassin - 

In het begin had ik wel een beetje schrik, omdat ik dacht dat het te moeilijk zou zijn. Dat 
was niet terecht, want je krijgt hulp als je iets niet begrijpt. Bovendien is aardrijkskunde 

veel leuker met Engels erbij!
- Emma - 


