Minorregeling - 2022-2023
1. Naam minor: Taal en Cultuur (Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans)
2. Engelse benaming: Language and Culture (Arabic, Chinese, Dutch, German, English, French
and Spanish)

3. Inhoud minor
De student kiest één van bovenstaande talen voor de hele minor (20 weken) of kiest voor de mix and
match variant waarbij twee talen bestudeerd worden (2 maal 10 weken). Bij deze laatste variant geldt
dat de talen na elkaar aangeboden worden.
De globale doelen van de minor Taal en Cultuur zijn:
1. Het verbeteren/verwerven van spreek-, lees-, luister- en schrijfvaardigheid in de gekozen
taal/talen. Na een instaptoets leert de student op een hoger niveau ideeën, meningen en
informatie zowel mondeling als schriftelijk aan anderen over te dragen binnen de context van
zijn/haar eigen beroepenveld. Voor Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans zijn de
niveaus van het Europees Referentie Kader van toepassing. (Zie Europees Referentie Kader
in bijlage 1). Arabisch en Chinees zijn niet-Europese talen maar volgen in principe hetzelfde
format.
2. Verdieping van kennis van de maatschappij en de daarbij behorende cultuur aan de hand van
gekozen thema’s. Kan relevante informatie verzamelen uit diverse bronnen. Is toegerust met
actuele kennis, inzichten, concepten en onderzoeksresultaten en kan deze toepassen op een
voorspelbare en betrouwbare manier. Geeft richting en inhoud aan de ontwikkeling van de
persoonlijke beroepsrelevante competenties, onder andere op basis van feedback en reflectie.
3. Verbreding van communicatieve competenties in verschillende internationale
(beroeps)situaties. De student werkt zelfstandig en resultaatgericht samen in een
multidisciplinaire groep, ook in een internationale omgeving. Is ondernemend, toont initiatief
en durft risico te nemen. De student kan algemene en beroepsspecifieke cultuurverschillen
benoemen en strategieën toepassen om in te spelen op die verschillen in interculturele
communicatie.
Samenvatting voor diplomasupplement
De minor Taal en Cultuur:
De student heeft de minor Taal en Cultuur succesvol afgerond. Deze minor bestaat uit een
studietraject in één of twee talen waarin de verwerving van taalvaardigheid en kennis van cultuur
centraal staan. Deze beslaan:
 Taalverwerving door: lezen, schrijven, luisteren, spreken, kennis van land, cultuur en
maatschappij.
 Verdieping door: focus op kennis en toepassing van specifieke beroepsvaardigheden of
culturele aspecten van het taalgebied.
 Verbreding door: kennis en vaardigheden toepassen in een project, een onderzoek, en/of
opdrachten uitgevoerd tijdens stage/excursie in het doeltaalgebied.
The minor Language and Culture:
The student has completed the minor Language and Culture successfully. This is a programme in one
or a combination of two languages in which the focus lies on acquisition of language and knowledge of
culture. These modules are:
 Language acquisition: improving reading, writing, listening, speaking skills, acquiring
knowledge of country, culture and society.
 Enhancement of knowledge by focussing on specific vocational or cultural aspects of the
language area in a variety of workshops.
 Research module and/or excursion to target language area: Acquired skills and knowledge
are applied in a research or project and/or excursion or internship abroad.

4. Beperkingen bij (toelating tot) de minor
Aanmelden voor de minor kan via Minor bij voltijd- en deeltijdopleiding | Fontys. De student krijgt
vervolgens via de mail informatie over de start en, indien van toepassing, de instaptoets. Informatie

hierover is per taal terug te vinden op de website van de minor:
https://fontys.nl/Studeren/Minoren/Taal-en-Cultuur.htm . Daar wordt ook aangegeven wat de deadline
is voor aanmelding. De toelating geschiedt op volgorde van aanmelding. De student wordt toegelaten
wanneer het intakeformulier is ingevuld en de student geen andere minorinschrijvingen heeft.
Studenten krijgen uiterlijk 1 juni (start september 2022) of uiterlijk 15 november (start februari 2023)
bericht van definitieve toelating. Studenten die zich aanmelden na 1 juni/15 november kunnen
deelnemen mits zij ook aan bovenstaande voorwaarden voldoen en er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Wanneer het maximum aantal aanmeldingen is bereikt, worden studenten met meerdere
minorinschrijvingen verzocht een definitieve keuze te maken. Wanneer er geen keuze wordt gemaakt,
wordt de student geïnformeerd dat deze verplaatst wordt naar de wachtlijst.
De minor gaat van start wanneer er minimaal 12 definitieve aanmeldingen zijn. Uiterlijk 1 maand voor
de sluitingsdatum krijgen de ingeschreven studenten bericht wanneer de minor niet kan doorgaan.

5. Overzicht onderwijsactiviteiten minor (zie artikel 17 algemeen deel van de OER)
Training van vaardigheden: lezen
en schrijven, luisteren en
spreken,
Verdieping van
beroepsvaardigheden en kennis
van de doeltaalcultuur
Verbreding door toepassing van
vaardigheden in de
beroepscontext

Vast aanbod van vaardigheidsmodulen (gemiddeld 504 sbu)

Variabel aanbod van workshopmodulen (gemiddeld 168 sbu)

Onderzoeksmodule/project en/of (opdracht tijdens) studiereis in
het doeltaalgebied. (gemiddeld 168 sbu)
Studiereizen 2022-2023 zijn optioneel mits reisadvies RIVM
positief is.
De Mix and Match variant kent geen buitenlandexcursie.

6. Aanmelding onderwijsactiviteiten minor
Bij de minor Chinees bestaat de optie om na de basisperiode van 10 weken onderwijs in Eindhoven,
10 weken vervolg- onderwijs aan een partneruniversiteit in Guilin, China te volgen. Aanmelding voor
dit arrangement kan alleen voordat de minor van start is gegaan. Kosten van reis, verblijf en
huisvesting in China zijn voor de student.
Dit arrangement is onder voorbehoud van richtlijnen RIVM en de Chinese overheid. Indien er een
negatief reisadvies geldt, kan de student de hele minor Chinees in Eindhoven volgen.
7. Toetsing minor en aanmelding voor toetsen (artikel 20 en 22 algemeen deel OER)
Toets
Vaardigheden
Workshops

Toetsvorm
summatief
summatief

Verbredingsopdracht
ERK niveau:
Diagnostische instaptoets
Eindtoets/eind assessment

summatief
formatief

Individueel/groep
Individueel/groep
Individueel/kleine
groep
individueel
individueel

Beoordelingsschaal
Cijfer 1-10
Cijfer 1-10
Cijfer 1-10
A1 t/m C2 (zie bijlage)

Roostering voor toetsen worden gepubliceerd in Xedule. Informatie hierover is te vinden per vak op de
website: https://fontys.nl/Studeren/Minoren/Taal-en-Cultuur.htm
Er dient rekening gehouden te worden met verplichte activiteiten van de minor zoals (online) lessen,
toetsen en excursies (volgens RIVM richtlijnen) tijdens alle reguliere onderwijs en tentamenweken. In
overleg met de coördinator van de desbetreffende minor kunnen er eventuele herkansingen van de
major gepland worden.
8. Minorafronding
De minor is behaald wanneer de student alle modules van de minor succesvol heeft afgerond en heeft
deelgenomen aan de formatieve eindtoetsen/assessments. De student wordt voorzien van een minor

certificaat plus een resultatenoverzicht waarop ook het behaalde ERK niveau wordt vermeld. Voor
Fontysstudenten worden de 30 credits in Progress geregistreerd. Externe studenten kunnen bij hun
eigen majorinstituut vragen om toekenning van de behaalde credits (15 of 30).
Wanneer een student na twee herkansingsmogelijkheden een module van de minor niet heeft
behaald, zal hij middels de opdrachten van de actuele lichting zijn module kunnen afsluiten.
Modulecijfers blijven behouden maar cijfers van deelopdrachten van modules vervallen 1 jaar na dato.
9. Examencommissie (artikel 38 algemeen deel OER)
De minor Taal en Cultuur valt onder de examencommissie van de FLOS. Indien nodig zal ook de
coördinator van de betreffende taal bij de zitting aanwezig zijn. De examencommissie kan bereikt
worden via het volgende emailadres: examencommissieflos@fontys.nl
10. Geldigheid
Deze informatie geldt voor het studiejaar 2022-2023. Tussentijdse wijzigingen zullen worden
gecommuniceerd via https://fontys.nl/Studeren/Minoren/Taal-en-Cultuur.htm en ook worden
opgenomen in de minorregeling.
11. Ingangseisen minor
Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student de propedeuse behaald hebben of
toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding om de minor te volgen. Daarnaast
krijgt de student voor aanvang van de minor een intaketoets. Bij alle minorvarianten beslist de
minorcoördinator van iedere taal op basis van de resultaten van de intaketoets of de student aan de
minor kan deelnemen. Dit resultaat is bindend.
ERK AANDUIDING Taal

30 ect minor en 15 ect minor Taal 1 (Mix
and Match)
Startniveau 0

15 ect minor Taal 2 (Mix and
Match
Studenten met enige voorkennis

Chinees

Startniveau 0

Studenten met enige voorkennis.

Spaans

Startniveau 0

Startniveau A1

Startniveau A2

Startniveau A2+

BASISGEBRUIKER Arabisch

ONAFHANKELIJK Frans
GEBRUIKER
VAARDIG
GEBRUIKER

Nederlands Startniveau A2 t/m C1
Geen deelname mogelijk indien niveau
hoger dan C1
Duits
Startniveau A2 t/m C1
Geen deelname mogelijk indien niveau
hoger dan C1
Engels
Startniveau A2 t/m C1
Geen deelname mogelijk indien niveau
hoger dan C1

Startniveau B1 t/m C1
Geen deelname mogelijk indien
niveau hoger dan C1
Startniveau B1 t/m C1
Geen deelname mogelijk indien
niveau hoger dan C1
Startniveau B1 t/m C1
Geen deelname mogelijk indien
niveau hoger dan C1

12. Niet toegankelijk voor:
Studenten van lerarenopleidingen in de genoemde taal of studenten die de genoemde taal als
moedertaal of op near-native niveau al beheersen (met uitzondering van de minor Nederlands).
Studenten die niet aan startniveau voldoen van de geboden taal (Arabisch, Chinees, Duits, Engels,
Frans, Nederlands, Spaans).
Aan studenten worden voor deelname en afronding van de minor geen andere eisen gesteld
dan opgenomen in de hier uitgewerkte minorregeling.

