
 

 

  
CMC – taalonderwĳ s voor 

universiteitsstudenten 
 
 
CMC (Communicating in Multilingual Contexts, of „communiceren in een  meertalige context”) is bedoeld 
om universiteitsstudenten te helpen hun  taalvaardigheid te verbeteren, zodat ze gemakkelijker in het 
buitenland  kunnen studeren. Er wordt gebruik gemaakt van innovatief lesmateriaal dat  is ontworpen door 
een partnerschap van zes universiteiten uit Italie, Neder- land, Portugal, Slowakije, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk. Taalvaardigheid wordt steeds belangrijker in het hoger onderwijs en is van  vitaal belang voor 
studenten die zich door Europa willen bewegen. Met uit- wisselingsprogramma’s wil de EU de 
interculturele communicatie bevorde- ren en de culturele verscheidenheid cultiveren. Het is van belang dat 
uitwis- selingsstudenten voldoen aan de taaleisen die door de gastuniversiteiten  worden gesteld. 
Bovendien helpt een goede taalvaardigheid de studenten  hun tijd in het buitenland optimaal te benutten. 
Studenten die aan een uitwisseling willen deelnemen, kunnen gebruikma- ken van een multimediawebsite 
in zes talen met lesmateriaal op basis van  de CLIL-aanpak (Content and Language Integrated Learning: 
onderwijs waar- in de overdracht van vakinhoudelijke kennis en talenkennis samengaan ).  De 
vaardigheidsniveaus zijn als volgt aan het gemeenschappelijk Europees  referentiekader gerelateerd: A1/A2 
(Nederlands, Portugees, Slowaaks);  B1/B2 (Italiaans); B2 (Engels, Spaans). De cursussen verschaffen 
studenten de juiste vaardigheden om zich staan- de te houden in het academische, linguistische en 
culturele milieu van de  landen waar ze van plan zijn te gaan studeren. Via een serie uitdagende  
opdrachten en activiteiten maken de studenten kennis met zes realistische  situaties op de campus (het 
Socrates-bureau, het taalcentrum, de bank,  de kantine, de studentenvereniging en het reisbureau) en met 
interessante  culturele locaties en bestemmingen in en rond de stad of regio van de uni- versiteit). CMC 
ontving in 2006 het Europees kwaliteitsmerk vanwege het  succes van het project in het bevorderen van 
taalonderwijs.  
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