
 
 

Studiefiche HBO5 Meertalig secretariaat 

 

Identificatie
 

Opleiding : HBO Meertalig secretariaat 

Eenheid / module : Eenheid D3 vierde taal 3 (Duits) 

Aantal lestijden : 40 

Studiepunten : - 

Geldig vanaf schooljaar : 2018-2019 

 

Volgtijdelijkheid 
 

 

Het wettelijk structuurschema legt de volgtijdelijkheid vast tussen de eenheden / modules. 

Link naar het structuurschema.   

 

Leerinhoud
 

 

• over verkoops- en marketingstrategieën spreken 

• opdrachten ivm verkoop afhandelen: plannen en evalueren 

• over verkoopsvoorwaarden spreken 

• voorstellen doen, toestemmen en tegenspreken 

• offerte schrijven, aanbod aannemen of afwijzen 

• telefonisch: een klacht formuleren (late levering, etc..) en op klachten reageren 

• over beurzen spreken 

• beursgesprekken voeren, redenen voor een beursgesprek aangeven 

• produkten voorstellen,  voor- en nadelen bespreken 

• een opdrachtafhandeling (import - export) 

• opdrachtveranderingen doorgeven 

• op klachten reageren 
 

Begincompetenties
 

☒ Voldoen aan de decretale voorwaarden van het volwassenenonderwijs. 

☐ Er wordt geen specifieke voorkennis vereist. 

X Eindcompetenties verworven hebben van: 
A8 vierde taal Duits 2 

 

Eindcompetenties
 

De volgende eindcompetentie(s) worden bereikt: 

 

1. De cursist kan op een vloeiende en accurate wijze deelnemen aan bepaalde formele en informele gesprekken (ook met native speakers) 

 over onderwerpen die aansluiten bij de persoonlijke, sociale, schoolse of beroepsmatige (secretariële) en niet beroepsgebonden behoeften van de cursist.  

https://leerstad.be/images/leerstad/schema-traject-pdf/schema-graduaat-hbo5-meertalig-secretariaat.pdf


2. De cursist kan de passende taalregisters hanteren.  

3. De cursist kan een hele waaier van taalhandelingen beheersen. 

 

 

Onderwijsorganisatie
 

   

Contactonderwijs : 50 % 
Afstandsonderwijs : 50 % 
   

 

X  begeleid zelfstandig leren X  onderwijsleergesprek X simulatiespel 

☐ casus gestuurd onderwijs X  opdrachten met feedback ☐ situatiespel 

X  coaching ☐ peer teaching ☐ stage 

☐ excursie ☐ practicum – atelier – labo ☐ veldwerk 

X groepsdiscussie ☐ projectwerk ☐ werkcollege 

X groepswerk ☐ rollenspel ☐ werkplekleren 

☐ hoorcollege (doceren) ☐ seminarie  
 

Andere: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
  
Bemerking:  
Tijdens het CO  is er veel aandacht voor het inoefenen van mondelinge competenties. In AO werk je via 
opdrachten in de ELO aan de verwerving van ondersteunende kennis en maak je oefeningen in 
leesvaardigheid en schriftelijke communicatie. Hiervoor krijg je elektronisch feedback van je docent. 
 
 
 

 

Begeleiding
 

 

De lector is beschikbaar voor vragen. 
De cursisten kunnen een beroep doen op het team studiebegeleiding en de HBO-studiecoach. 
Klik hier voor alle informatie. 
 

 

Evaluatie
 

 

Eerste examenperiode 

Niet-periodegebonden evaluatie (gespreide evaluatie)  
 

Omschrijving: Opdrachten in AO: lees- en 
schrijfvaardigheid,                                                                   
De vorderingen van de mondeling competentie worden 
beoordeeld tijdens de talrijke mondelinge opdrachten in 
de les maar vallen onder de evaluatie in CO.    
 
 

50 % 

Periodegebonden evaluatie (examen) 50 % 
 

Omschrijving:  

X  schriftelijk examen 

☐ mondeling examen met schriftelijke voorbereiding 

☐ mondeling examen zonder voorbereiding   

☐ praktijkexamen 

☐ project- of eindwerk (presentatie/verdediging) 
    

https://leerstad.be/index.php/56-cursusaanbod/graduaat-hbo5/503-studie-en-trajectbegeleiding-we-helpen-je-op-weg


Andere: De eindproef bestaat uit een evaluatie van lees- luister- en schrijfvaardigheid.  Hierbij worden zowel 
de receptieve als actieve beheersing van de verworven woordenschat en grammatica getoetst.   
  
  

Tweede examenperiode 100 % 

X  schriftelijk examen 

☐ mondeling examen met schriftelijke voorbereiding 

☐ mondeling examen zonder voorbereiding   

☐ praktijkexamen 

☐ project- of eindwerk (presentatie/verdediging) 

 ☐ geen 2de examenkans mogelijk 

 
    

Andere: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
 

 

Studiematerialen
 

   

Verplicht : Unternehmen Deutsch Aufbaukurs Lehr- und Arbeitsbuch. 

Aanbevolen : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

Bijzondere studiekosten
 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 


