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Wie zijn wij en wat doen we voor docenten Nederlands en moderne vreemde 
talen op roc’s?

De Talengroep mbo (voorheen APS-talen mbo) begeleidt ook in het schooljaar 
2016-2017 docenten, teams en netwerken in het mbo bij de realisatie van 
motiverend en effectief taalonderwijs. U kunt daarbij denken aan werken in de 
klas gericht op het motiveren en presteren van studenten, inhoudelijke input 
voor docenten Nederlands, Engels en Duits, of invoering en het in praktijk 
brengen van taalbeleid. Dat doen we met studiedagen, cursussen en maatwerk 
op de opleidingen en academies. 

Deze brochure biedt een overzicht van onze activiteiten in het schooljaar  
2016-2017. We geven eerst beknopte informatie over wat De Talengroep mbo 
te bieden heeft. Daarna volgt een overzicht van de studiedagen en cursussen.

Voor meer informatie en aanmelden zie onze site: www.detalengroep.nl/mbo.

Hella Kroon

Voorwoord

h.kroon@detalengroep.nl
06 2505 1917
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Inhoudsopgave

De Talengroep mbo werkt met mbo-opleidingen 
aan goed taalonderwijs in de lessen Nederlands 
en moderne vreemde talen, en begeleidt oplei-
dingen bij taalbeleid.

Onze basis: ervaring in het beroepsonderwijs 
en ontwikkelen met alle betrokkenen binnen  
de opleiding
De medewerkers van De Talengroep mbo heb-
ben allemaal lange tijd voor de klas gestaan in 
het beroepsonderwijs. We werken wekelijks met 
docenten en studenten en zijn gesprekspartner 
voor taalcoördinatoren, teamleiders en andere 
betrokkenen bij veranderingen en professionali-
sering binnen de opleiding. De Talengroep mbo 
biedt doorleefde kennis en ervaring.

De kern van ons werk
Een groot deel van ons werk bestaat uit onder-
steuning op maat van docenten, taalcoördina-
toren en teamleiders. Daarnaast organiseren we 
cursussen en studiedagen. Die vindt u in deze 
brochure. 

Maatwerk
Alle thema’s van de landelijke studiedagen die 
u in deze brochure kunt vinden, bieden wij ook 
aan als maatwerk op de opleiding. Hebt u daar 
belangstelling voor, neem dan contact met ons 
op. Wij spreken dan samen met u een program-
ma af.

Kosten en informatie
De kosten van maatwerk bedragen per dagdeel 
€ 600,-, inclusief materiaal en reiskosten van  
de begeleider. De voorbereidingskosten bedra-
gen € 300,- per dagdeel; btw is niet verschul-
digd. Voor maatwerk kunt u contact opnemen  
met Hella Kroon, via h.kroon@detalengroep.nl  
of 06 2505 1917.

Nederlands
Op het gebied van Nederlands zijn we gespeci-
aliseerd in:
•	 Doorlopende leerlijnen Nederlands en  

de inrichting van het curriculum in de  
beroepsopleidingen.

•	 Taalonderwijs op maat: van taal op niveau  
1 tot het programma voor studenten die  
doorstromen naar het hbo (programma 3F+).

•	 Activerende en motiverende didactiek bij alle 
domeinen van het vak Nederlands – lezen, 
luisteren, schrijven, spreken en gesprekken 

voeren, spelling en grammatica – en daarbij 
recht doen aan verschillen tussen studenten; 
differentiatie.

•	 ICT, webtools en betekenisvol en effectief  
taal leren met de computer. 

•	 Examentraining en toetsen, als voorbereiding 
op zowel het CE als het instellingsexamen.

•	 Het vak Nederlands en taalbeleid in de  
opleiding.

Moderne vreemde talen
Voor alle mbo-4-studenten is nu ook Engels 
een verplicht examenonderdeel geworden. De 
Talengroep mbo beschikt over een scala aan 
mogelijkheden om het onderwijs van moderne 
vreemde talen in het beroepsonderwijs te ver-
beteren met als uitgangspunt: kleine ingrepen, 
grote effecten.

Zo werken we op opleidingen onder meer aan:
•	 Het toepassen van activerende en  

motiverende werkvormen en samenwerkend 
leren.

•	 Werken met het Europees Referentiekader 
(ERK) bij het opstellen van leerlijnen  
(spreek-, gespreks-, schrijf-, lees- en luister-
vaardigheid).

•	 De positie van het vak Duits in het mbo.
•	 Meer recht doen aan verschillen tussen  

studenten in de les.
•	 Toetsen en het opzetten van een effectieve 

en motiverende examentraining. 
•	 Werken als taalassessor aan de beoordeling 

van taalproducten van studenten.
•	 ICT en interactieve media in de lessen Engels 

en Duits. 

Didactische week talen – intensieve  
begeleiding en samen leren op de werkplek
Wilt u een sterke impuls voor het onderwijs in 
Nederlands en/of de moderne vreemde talen, 
met direct effect in het leslokaal? Dan is een 
didactische week talen misschien iets voor uw 
team.

In een didactische week worden docenten 
gedurende een hele week van het begin van de 
dag tot aan het eind van de dag intensief be-
geleid door een trainer van De Talengroep mbo. 
Docent en trainer bereiden drie keer samen een 
les voor, voeren deze vervolgens samen uit
en bespreken de les samen na. Dat levert tips 
op die de docent tijdens de volgende les kan 
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toepassen. Deze feedback wordt ook vastge-
legd in een verslag. Op deze manier werken
docenten aan het verbeteren van de didacti-
sche en pedagogische vaardigheden in hun 
eigen lessen. 

Voorafgaand aan de didactische week is er 
een startbijeenkomst voor de docenten en de 
leidinggevende, waarin wordt uitgelegd hoe er 
gewerkt wordt en waarin verwachtingen naar 
elkaar worden uitgesproken. Aan het einde van 
de didactische week wordt er gezamenlijk afge-
sloten om leerervaringen met elkaar te kunnen 
delen. Tot slot ontvangt de leidinggevende een 
rapport met aanbevelingen over hoe de oplei-
ding kan blijven werken aan de kwaliteit van 
de lessen en daarmee aan het verhogen van de 
resultaten van de studenten.

Voor nadere informatie over dit traject kunt  
u contact met ons opnemen.

‘Leuke, afwisselende 
werkvormen.’
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Nederlands 

‘Goed afgestemd op de 
doelgroep.’
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Het centraal examen (CE) Nederlands voor lezen en luis-
teren komt eraan. Hoe bereidt u uw studenten daarop zo 
goed mogelijk voor? U kunt ze helpen door examentraining 
aan te pakken als project binnen een afgeperkte tijd.

Tijdens deze studiedag maakt u kennis met het vijfstappen-
plan examentraining als project van De Talengroep mbo: 
1. Motiverend starten.
2. Een sterkte-zwakteanalyse maken.
3. Deelvaardigheden oefenen: volledige instructies rond 

probleemgebieden.
4. Proefexamen maken: niet alleen nog een keer oefenen.
5. Het examen.

U krijgt werkvormen en praktijkvoorbeelden gepresenteerd 
om de examentraining voor studenten effectief en uitda-
gend te maken. Deze dag biedt concreet materiaal waar-
mee u uw eigen maatwerktraject kunt ontwerpen voor uw 
studenten. Zo vergroot u de kans op een beter resultaat.

Studiedag ‘Examentraining Nederlands als project, gericht 
voorbereiden op het centraal examen lezen en luisteren’

Voor wie?
Docenten Nederlands. 

Docenten
Alie Kammenga en Hella Kroon.

Datum, tijd en plaats
Woensdag 5 oktober 2016 van 
9.30 - 16.00 uur in Utrecht.

Kosten
€ 295,- inclusief materiaal en 
catering.

Deze studiedag wordt ook als 
maatwerk aangeboden.

Nederlands

Als studenten hun opleiding in het mbo beginnen hebben 
zij in ieder geval tien jaar onderwijs in spelling en gram-
matica achter de rug. Van de opbrengsten daarvan zien we 
vaak echter maar weinig terug. De verleiding is dan groot 
om weer van voor af aan te beginnen. 

Deze ‘meer van hetzelfde’-reflex zien we ook in de meeste 
methodes voor het mbo terug. Wat gaat er fout en hoe 
krijgen we studenten zover dat ze niet alleen weten hoe ze 
verzorgde teksten moeten schrijven, maar dat ook willen? 
Daarvoor zijn eigentijdse en eigenwijze aanpakken nodig.

Deze dag gaat over de volgende thema’s:
•	 Wat zegt het ‘Referentiekader taal’ over taalverzorging  

en taalbeschouwing?
•	 Wat zijn uw eigen opvattingen over de plek van  

taalverzorging in het mbo?
•	 Wat loopt er fout in de lessen spelling en grammatica  

in het mbo?
•	 Wat zegt onderzoek over onderwijs in spelling?
•	 Hoe maakt u onderwijs in spelling en grammatica beteke-

nisvol, zodat studenten het geleerde echt gaan gebruiken?
•	 Wat zijn effectieve aanpakken en welke bronnen zijn 

daarbij, naast de methode, goed in te zetten?

Studiedag ‘Spelling en grammatica: het moet anders  
en het kan anders’

Voor wie?
Docenten Nederlands. 

Docenten
Alie Kammenga en Hella Kroon.

Datum, tijd en plaats
Vrijdag 4 november 2016 van 
9.30 - 16.00 uur in Utrecht.

Kosten
€ 295,- inclusief materiaal en 
catering.

Deze studiedag wordt ook als 
maatwerk aangeboden.
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Hoe kunt u uw studenten actief aan het werk krijgen en 
houden? Dit is een dag voor docenten Nederlands en mvt 
in het mbo die:
•	 meer betrokkenheid van hun studenten willen en daarvoor 

hun didactisch repertoire willen uitbreiden;
•	 hun eigen expertise willen vergroten en daarmee zichzelf 

sterker willen inzetten;
•	 willen werken aan het verbeteren van hun ambachtelijke 

vaardigheden.

Tijdens deze praktische studiedag gaat u aan de slag met 
uitdagende werkvormen waarmee u uw studenten actief 
aan het werk zet. Uit ervaring blijkt dat de motivatie van 
studenten hiermee wordt verhoogd en de werkhouding 
aanzienlijk verbetert. Afwisseling en spannende lessen 
bieden uiteindelijk ook betere resultaten. 

Samen met docenten reflecteren we op de lessen en op de 
rol van de student en de docent. Deze studiedag stelt u in 
staat om met nieuwe kennis, nieuw elan en beproefde prak-
tijkervaringen uw taallessen te verrijken, studenten beter te 
activeren en efficiënter met uw tijd om te gaan.

Studiedag ‘U werkt te hard in de taalles  
(Nederlands en moderne vreemde talen)’

Voor wie?
Docenten Nederlands, Engels  
en Duits.

Docenten
Johan Keijzer en Hella Kroon.

Datum, tijd en plaats
Woensdag 16 november 2016 
van 9.30 - 16.00 uur in Utrecht.

Kosten
€ 295,- inclusief materiaal en 
catering.

Deze studiedag wordt ook als 
maatwerk aangeboden.

Nederlands

Goed kunnen schrijven is een belangrijke vaardigheid. Veel 
docenten Nederlands vinden schrijfvaardigheid een lastig 
onderdeel van het vak. Het vele nakijken dat dit met zich 
meebrengt is vervelend en tijdrovend. Bovendien is het 
de vraag of al dat nakijken het beoogde effect heeft bij 
studenten.

Deze studiedag gaat over hoe u de lessen zo inricht, dat 
studenten niet alleen veel schrijven, maar ook bewust en 
gericht werken aan verbetering van hun schrijfvaardigheid. 

Wij presenteren succesvolle en motiverende werkwijzen 
van verschillende opleidingen. U kunt met de aangereikte 
tips en adviezen aan de slag om in uw eigen praktijk het 
schrijfonderwijs een positieve stimulans te geven.

Aan de orde komen:
•	 Praktische adviezen naar aanleiding van recent  

onderzoek naar schrijfdidactiek.
•	 De opbouw van een inhoudelijk doorlopende leerlijn 

schrijfvaardigheid van 1F naar 3F.
•	 Minder nakijken door ruim baan voor feedback en revisie.
•	 Werkvormen voor feedback en revisie.
•	 Beoordeling van schrijfproducten op een haalbare manier.

Studiedag ‘Schrijven en minder nakijken’

Voor wie?
Docenten Nederlands. 

Docenten
Alie Kammenga en Hella Kroon.

Datum, tijd en plaats
Donderdag 24 november 2016 
van 9.30 - 16.00 uur in Utrecht.

Kosten
€ 295,- inclusief materiaal en 
catering.

Deze studiedag wordt ook als 
maatwerk aangeboden.
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Hoe speelt u in op de verschillen tussen studenten in uw 
les Nederlands? Hoe zorgt u ervoor dat ieder op zijn eigen 
niveau voortgang boekt en uiteindelijk goede resultaten 
behaalt? 

Vaak zijn docenten in de les hard aan het werk, terwijl 
studenten zich niet al te druk maken. Inspelen op verschil-
len betekent in ieder geval: de boel omdraaien en iedere 
student activeren in de taalles.

Onderwerpen die deze dag aan de orde komen zijn onder 
andere:
•	 Kleine ingrepen en praktische werkvormen om studenten 

actief te laten werken aan het ontwikkelen van hun  
taalvaardigheid.

•	 Samenwerkend leren op een effectieve manier inzetten.
•	 Studenten leren hun succes en falen aan de juiste  

oorzaken toe te schrijven.
•	 Directe feedback om van te leren.
•	 Gebruik van leerlijnen en rubrics, ook voor taaltaken in  

de beroepspraktijk en BPV.

Tijdens deze studiedag maakt u op een praktische manier 
kennis met een scala aan mogelijkheden en werkvormen 
om iedere student in de groep actief aan het werk te krij-
gen en daarbij gericht individuele taalontwikkeling mogelijk 
te maken.

Deze studiedag gaat over het goed inzetten van digitale 
media in het vak Nederlands, want:
•	 Veel studenten in het mbo zijn bij het vak Nederlands 

online met een methode aan het werk, alle lessen of een 
deel van de tijd. 

•	 Online kunnen lezen en informatie kritisch kunnen ver-
werken is een belangrijke vaardigheid. 

•	 Bij de verschillende vaardigheden van het vak kunnen 
apps en webtools ingezet worden om de studenten ge-
motiveerd en op een activerende manier aan het werk te 
zetten en te houden. 

Hoe maakt u als docent gebruik van al deze mogelijkheden 
om de taalvaardigheid van studenten te vergroten? Wat 
kan individueel en waar bent u als docent onmisbaar? Tij-
dens deze studiedag:
•	 geven we do’s en don’ts bij het inzetten van een digitale 

methode;
•	 gaan we in op leesdidactiek en digitale media: specifieke 

vaardigheden, motivatie, e-tools;
•	 geven we praktische voorbeelden van lessen online  

geletterdheid;
•	 werkt u met een aantal apps en webtools voor  

Nederlands die niet in uw repertoire mogen ontbreken.

Studiedag ‘Differentiëren in de taalles Nederlands –  
praktisch inspelen op verschillen’

Studiedag ‘Leren met computer, tablet en apps bij  
Nederlands’

Voor wie?
Docenten Nederlands.

Docenten
Alie Kammenga en Hella Kroon.

Datum, tijd en plaats
Woensdag 22 maart 2017 van 
9.30 - 16.00 uur in Utrecht.

Kosten
€ 295,- inclusief materiaal en 
catering.

Deze studiedag wordt ook als 
maatwerk aangeboden.

Voor wie?
Docenten Nederlands.

Docenten
Hella Kroon en Marieken Pronk.

Datum, tijd en plaats
Vrijdag 10 maart 2017 van  
9.30 - 16.00 uur in Utrecht.

Kosten
€ 295,- inclusief materiaal en 
catering.

Deze studiedag wordt ook als 
maatwerk aangeboden.

Nederlands



Moderne  
vreemde talen

‘Fijn, zo’n pragmatische aanpak.’
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Het centraal examen (CE) Engels voor lezen en luisteren 
komt eraan. Hoe bereidt u uw studenten daarop zo goed 
mogelijk voor? U kunt ze helpen door examentraining aan 
te pakken als project binnen een afgeperkte tijd.

Tijdens deze studiedag maakt u kennis met het vijfstappen-
plan examentraining als project van APS: 
1. Motiverend starten.
2. Een sterkte-zwakteanalyse maken.
3. Deelvaardigheden oefenen: volledige instructies rond 

probleemgebieden.
4. Proefexamen maken: niet alleen nog een keer oefenen.
5. Het examen.

U krijgt mogelijkheden en werkvormen gepresenteerd die 
de examentraining voor studenten effectief en uitdagend 
maken. U werkt met diverse webtools en digitale bronnen 
die ingezet kunnen worden bij het oefenen voor het CE.

Deze studiedag levert u concrete voorbeelden en werkvor-
men om van de examentraining een maatwerktraject te 
maken voor uw studenten. Zo vergroot u de kans op een 
beter resultaat.

Hoe kunt u uw studenten actief aan het werk krijgen en 
houden? Dit is een dag voor docenten Nederlands en mvt 
in het mbo die:
•	 meer betrokkenheid van hun studenten willen en  

daarvoor hun didactisch repertoire willen uitbreiden;
•	 hun eigen expertise willen vergroten en daarmee zichzelf 

sterker willen inzetten;
•	 willen werken aan het verbeteren van hun ambachtelijke 

vaardigheden.

Tijdens deze praktische studiedag gaat u aan de slag met 
uitdagende werkvormen waarmee u uw studenten actief 
aan het werk zet. Uit ervaring blijkt dat de motivatie van 
studenten hiermee wordt verhoogd en de werkhouding 
aanzienlijk verbetert. Afwisseling en spannende lessen 
bieden uiteindelijk ook betere resultaten. 

Samen met docenten reflecteren we op de lessen en de rol 
van de student en die van de docent. Deze studiedag stelt 
u in staat om met nieuwe kennis, nieuw elan en beproefde 
praktijkervaringen uw taallessen te verrijken, studenten 
beter te activeren en efficiënter met uw tijd om te gaan.

Studiedag ‘Examentraining Engels als project, gericht 
voorbereiden op het centraal examen lezen en luisteren’

Studiedag ‘U werkt te hard in de taalles (Nederlands  
en moderne vreemde talen)’

Voor wie?
Docenten Engels. 

Docenten
Johan Keijzer en Masja Mesie.

Datum, tijd en plaats 
Deze studiedag wordt twee keer 
uitgevoerd in Utrecht. U kunt 
kiezen uit maandag 10 oktober 
en maandag 14 november 2016 
van 9.30 - 16.00 uur.

Kosten
€ 295,- inclusief materiaal en 
catering.

Deze studiedag wordt ook als 
maatwerk aangeboden.

Voor wie?
Docenten Nederlands, Engels  
en Duits.

Docenten
Johan Keijzer en Hella Kroon.

Datum, tijd en plaats
Woensdag 16 november 2016 
van 9.30 - 16.00 uur in Utrecht.

Kosten
€ 295,- inclusief materiaal en 
catering.

Deze studiedag wordt ook als 
maatwerk aangeboden.

Moderne vreemde talen
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Deze praktische studiedag levert u concrete voorbeelden 
op van spreek- en gespreksoefeningen met 30 studenten 
tegelijk. 

Spreek- en gespreksvaardigheid vinden we als docenten 
moderne vreemde talen belangrijk, zo niet de belangrijkste 
vaardigheden. Toch blijft spreken en gesprekken voeren in 
de praktijk vaak de sluitpost in de lessen. Als belangrijkste 
obstakel wordt genoemd: hoe kan ik spreken en gesprekken 
voeren oefenen en beoordelen met 30 studenten tegelijk?

Tijdens deze dag werken we onder andere aan:
•	 Het uitbreiden van uw repertoire door kennis te maken 

met en het oefenen van uitdagende en leerzame werk-
vormen, waarbij 30 studenten tegelijkertijd in het Engels 
spreken.

•	 Het inzetten van ICT in de spreeklessen en dit gebruiken 
om te differentiëren.

•	 Gebruikmaken van andere vaardigheden, zoals lezen, 
schrijven en luisteren, om de gespreksvaardigheid  
kwalitatief te versterken.

•	 Het inzetten van de doeltaal en het ontdekken van het 
belang daarvan.

•	 Het combineren of aanpassen van de opdrachten in de 
methodes die leiden tot actievere en spontanere  
gespreksvaardigheid.

•	 Kennismaken en werken met goedgekeurde beoordelings-
modellen.

•	 Een instellingsexamen (her)formuleren of aanscherpen.

Studiedag ‘Spreek- en gespreksvaardigheid Engels –  
alle 30 studenten tegelijk actief in gesprek!’

Voor wie?
Docenten Engels. 

Docenten
Masja Mesie en Marieken Pronk.

Datum, tijd en plaats
Donderdag 1 december 2016  
van 9.30 - 16.00 uur in Utrecht.

Kosten
€ 295,- inclusief materiaal en 
catering.

Deze studiedag wordt ook als 
maatwerk aangeboden.

Voor alle mbo-4-studenten is Engels een verplicht examen-
onderdeel geworden. Naast de beroepsspecifieke eisen 
Engels zijn er nu ook de generieke eisen Engels waaraan de 
studenten moeten voldoen. Een goede beheersing van het 
Engels is van groot belang voor een succesvolle doorstroom 
naar het hbo. Het is daarnaast een meerwaarde in de 
steeds internationaler wordende economie. 

Tijdens deze studiedag kunt u inspiratie opdoen en vanuit 
verschillende invalshoeken de mogelijkheden voor de prak-
tische inrichting van uw lessen Engels onderzoeken.

Aan de orde komen onder andere:
•	 Engels in mbo-4, wat moet en wat mag? Kader en  

regelgeving.
•	 Wat moeten mijn studenten kunnen? De taaleisen.
•	 Omgaan met verschillen: differentiatie, klassen- 

management, het gebruik van ICT-tools.
•	 Activerende taaldidactiek voor met name de productieve 

vaardigheden.
•	 Praktische voorbeelden van het inzetten van lezen en 

luisteren om beter te spreken en schrijven.

U gaat naar huis met praktische handvatten voor de inrich-
ting van uw onderwijs.

Studiedag ‘Inspiratie voor de les Engels – van taaleisen 
naar inspirerende lesactiviteiten’

Voor wie?
Docenten Engels.

Docenten
Johan Keijzer en Masja Mesie.

Datum, tijd en plaats
Dinsdag 31 januari 2017 van  
9.30 - 16.00 uur in Utrecht.

Kosten
€ 295,- inclusief materiaal en 
catering.

Deze studiedag wordt ook als 
maatwerk aangeboden.

21
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Differentiëren in de lessen Engels en Duits met 30 studen-
ten: hoe doet u dat? 

In elke klas hebben we te maken met verschillen: verschil-
len in leervoorkeur, tempo, interesse en niveau. Tijdens 
deze studiedag leert en ervaart u hoe u bij de verschillende 
taalvaardigheden lesstof op gevarieerde manieren kunt 
aanbieden en verwerkingsopdrachten kunt ontwerpen die 
meer studenten in de klas tot hun recht laten komen. 

We bieden u praktische handreikingen om studenten te 
bereiken en te motiveren door meer recht te doen aan die 
verschillen: een van de speerpunten van overheidsbeleid.

Bijvoorbeeld:
•	 Studenten binnen dezelfde les verschillende activiteiten 

laten uitvoeren: hoe organiseert u dat?
•	 Hoe krijgt u 30 studenten tegelijk op hun eigen niveau 

aan het spreken in de vreemde taal?
•	 Hoe maakt u een lessenserie waarin afgestemd wordt op 

verschillen? Kennismaken met het circuitmodel en het 
leerarrangement.

•	 Hoe kunt u  voor verschillende leervoorkeuren  
motiverende opdrachten bedenken?

•	 Werken met volledige instructies bij zelfsturende  
opdrachten: hoe gaat u om met verschillen in tempo en 
niveau?

Studiedag ‘Differentiëren in de lessen moderne vreemde 
talen door kleine ingrepen met grote effecten’

Voor wie?
Docenten moderne vreemde 
talen.

Docenten
Johan Keijzer en Masja Mesie.

Datum, tijd en plaats
Donderdag 23 maart 2017 van 
9.30 - 16.00 uur in Utrecht.

Kosten
€ 295,- inclusief materiaal en 
catering.

Moderne vreemde talen

In deze praktische cursus wordt u opgeleid tot taalassessor 
Engels, zodat u deskundig en bekwaam bent om kwalifi-
cerende taalexamens schrijven, spreken en gesprekken 
voeren te beoordelen.

Tijdens de eerste dag wordt uw kennis van het Europees 
Referentiekader (ERK) opgefrist. Wat zijn de kenmerken 
van de verschillende niveaus A2, B1, B2, etc.? Daarnaast 
krijgt u handvatten aangereikt om op een zo objectief  
mogelijke manier de taalprestaties van de studenten te 
kunnen beoordelen. Aan de hand van concrete mondelinge 
en schriftelijke taalprestaties van mbo-studenten oefent u 
in het beoordelen van deze prestaties op het juiste niveau. 
Er wordt gebruikgemaakt van de beoordelingsmodellen 
voor instellingsexamens moderne vreemde talen zoals die 
door Cito/Cinop zijn ontwikkeld.

De tweede dag staat vooral in het teken van het beoordelen 
van verschillende taalprestaties van uw eigen studenten in 
actieve assessmentrondes in een setting van samenwer-
kend leren. Verder zal aandacht besteed worden aan de 
rol van de gesprekspartner tijdens een mondeling taalas-
sessment. Welke vragen moet u stellen om het gevraagde 
taalniveau uit te kunnen lokken?

Uw resultaat: u bent in staat om op een zo objectief moge-
lijke manier te komen tot een betrouwbare beoordeling van 
mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. En u bent 
bekwaam in het beoordelen aan de hand van het Europees 
Referentiekader (ERK/CEF). 

Cursus ‘Taalassessor Engels’

Voor wie?
Docenten Engels die 
kwalificerende taaltoetsen 
moeten afnemen.

Docenten
Alie Kammenga en Hella Kroon.

Data, tijd en plaats
Woensdag 8 februari en 
woensdag 15 maart 2017 van 
9.30 - 16.00 uur in Utrecht.

Kosten
€ 545,- inclusief materiaal en 
catering.

Deze cursus wordt ook als 
maatwerk aangeboden.
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U kunt zich aanmelden op onze website:  
www.detalengroep.nl/mbo.

Nadat u zich heeft opgegeven, ontvangt u een 
bevestiging van uw inschrijving. Uiterlijk één
week voor aanvang van de betreffende activi-
teit ontvangt u een uitnodiging met concrete
gegevens en een routebeschrijving.

Minimum- en maximumaantal deelnemers
Voor het beschreven aanbod geldt steeds een 
minimum- en een maximumaantal deelnemers. 
Dat betekent dat een activiteit waarvoor te 
weinig belangstelling is, niet door zal gaan. 
Wanneer voor een activiteit het aantal belang-
stellenden groter is dan wij kunnen plaatsen, 
kan het gebeuren dat wij u moeten teleurstel-
len. Het is daarom van belang dat u zich tijdig 
aanmeldt.

Certificaat
Bij alle cursussen en studiedagen wordt aan  
de deelnemers een certificaat van deelname
uitgereikt. U dient daartoe de gegevens op het 
inschrijfformulier volledig en correct in te
vullen.
 

Annuleringsvoorwaarden
• Annulering van een inschrijving dient  

schriftelijk (per e-mail) te gebeuren.
• Als annuleringsdatum geldt de datum waarop 

de annulering bij De Talengroep binnenkomt.
• De kosten verbonden aan de annulering zijn 

de volgende:
- bij annulering tot 4 weken voor aanvang 

van de conferentie, cursus of studiedag 
worden € 20,- administratiekosten 
gerekend;

- bij annulering vanaf 4 weken tot 10 
dagen voor aanvang van de conferentie, 
cursus of studiedag wordt 50% van de 
deelnemersbijdrage in rekening gebracht;

- bij annulering binnen 10 dagen voor 
aanvang van de conferentie, cursus 
of studiedag wordt 100% van de 
deelnemersbijdrage in rekening gebracht.

• U kunt zich in alle gevallen zonder kosten 
laten vervangen door een collega.

Aanmelden

Contact 

De Talengroep
06 2505 1917

info@detalengroep.nl
www.detalengroep.nl
www.detalengroep.nl/mbo

Medewerkers van De Talengroep
Geppie Bootsma
Johan Keijzer
Hella Kroon
Masja Mesie
Marieken Pronk

Colofon
Vormgeving
www.studiomarie.nl

Beeld
www.shutterstock.com

© De Talengroep, 2016
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