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FAQ

DE APP « TALEN EN CULTUREN »
Een app « talen en culturen », voor wie?
De Uhasselt ontwikkelde de app in eerste instantie voor de stagiairs van het project
EUR.Friends (secundair onderwijs 3de graad technisch- en beroepsonderwijs: horeca,
toerisme, logistiek, secretariaats- en kantoorwerk, verkoop, …). Uiteindelijk zal deze app
gebruikt kunnen worden door alle jongeren uit deze doelgroep die een stage in de
EUREGIO willen doen.
Een app « talen en culturen », waarom?
Om deze jongeren gedurende de hele stageperiode te ondersteunen, ook tijdens de
voorbereiding, bij het gebruiken van de gekozen taal (FR-NL-DE) en dit zowel mondeling
als schriftelijk.
Wanneer kan de app gebruikt worden?
Bij de voorbereiding van de grensoverschrijdende stage, om contact met de stageplaats
(per mail of telefoon) op te nemen.
Gedurende de hele stageperiode, op de werkplek, vanaf de eerste ontmoeting binnen het
bedrijf tot de laatste dag, wanneer de evaluatie plaatsvindt.
Welke zijn de belangrijkste voordelen van deze app?
Ze helpt de stagiair om te communiceren (om te begrijpen, wat hem/haar gezegd wordt
en om uit te drukken, wat hij/zij in de vreemde taal zeggen wil);
Ze is praktisch en doeltreffend: de stagiair kan gemakkelijk vinden wat hij/zij nodig
heeft, zonder daarvoor alle inhouden te moeten doorzoeken. Hij/zij kan ook gemakkelijk
een mail opstellen op basis van beschikbare “tekstblokken” op de app;
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Ze is aanpasbaar: de stagiair kan de eigen app zelf structureren door het aanmaken van
een of meerdere bestanden waarin hij/zij de taalkundige inhouden kan plaatsen die
hij/zij nodig heeft (rubriek « mijn media »).
Welke inhouden kan ik op deze app vinden?









Microdialogen
Passe-partout zinnen en uitdrukkingen, die men o.a. in mails kan gebruiken
Thematische woordenlijsten
Getuigenissen van de stagiairs
Filmpjes over de culturele verschillen in de Euregio Maas-Rijn
Een aanpasbare rubriek« mijn media »
Informatie over culturen
Een Instagram-feed

Is de app kosteloos? Waar kan ik die downloaden?
De app is volledig kosteloos en kan via de volgende links gedownload worden:
Google Playstore :
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.eurfriends&hl=fr&gl=US
Apple store :
https://apps.apple.com/be/app/eur-friends/id1403406726
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