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De Talengroep mbo werkt voor en met docenten
Nederlands, NT2 en moderne vreemde talen op roc’s
De Talengroep mbo begeleidt ook in het schooljaar 2018-2019 docenten, taalcoördinatoren
en teams bij de realisatie van goed taalonderwijs.
Dit schooljaar bieden we weer een aantal landelijke studiedagen over actuele onderwerpen en
vertrouwde taalthema’s met de meest recente inzichten. Ook leveren we in overleg trainingen
op maat aan opleidingen, teams en roc-academies.

Wij hebben ervaring met lesgeven op het mbo, zijn praktisch en brengen doorleefde expertise
en enthousiasme in. Dat herkennen docenten die hebben deelgenomen:
‘Ik ga met een hoop bruikbare ideeën terug naar mijn klassen.’
‘Ik had dit als beginnend docent graag eerder gehoord.’
‘Praktisch met veel afwisseling.’
‘Het gaat verder dan een paar leuke werkvormen, het zet me aan het denken.’
‘Altijd zinvol, praten over je vak met collega’s van andere scholen.’
‘Kennis en inspiratie.’

Hieronder vind je eerst een overzicht van ons aanbod van studiedagen, met een toelichting
op de inhoud. Daarna volgen de thema’s waarop De Talengroep mbo voor roc-academies en
docenten Nederlands, NT2 en moderne vreemde talen in het mbo training en scholing als
maatwerk kan bieden. Ook de aangeboden studiedagen kunnen op de opleiding als maatwerk
uitgevoerd worden.
Mocht het thema waar je als docent, teamleider of intern adviseur naar op zoek bent er niet bij
staan: mail of bel ons gerust om mogelijkheden te bespreken.

Alie Kammenga
a.kammenga@detalengroep.nl
06 5202 8410

Alle informatie staat ook op onze site: www.detalengroep.nl/mbo
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Aanbod
Studiedagen Nederlands

Studiedag ‘Examentraining - gericht voorbereiden op het centraal examen Nederlands
en Engels lezen en luisteren’
donderdag 4 oktober 2018
Cursus ‘Taalcoördinator mbo’
Deze dagen zijn ook los van elkaar te volgen
Dag 1: Taken en verantwoordelijkheden; taalbeleidsplan en wegwerken van achterstanden
woensdag 31 oktober 2018
Dag 2: Lezen in de opleiding
woensdag 12 december 2018
Dag 3: Schrijven in de opleiding
vrijdag 15 maart 2019
Studiedag ‘Spelling en grammatica anders: niet omdat het kan, maar omdat het moet’
vrijdag 9 november 2018
Studiedag ‘Digitale werkvormen bij Nederlands en mvt; van tool naar taal!’
donderdag 22 november 2018
Studiedag ‘Schrijven in het mbo’
dinsdag 27 november 2018
Studiedag ‘Differentiëren in de taalles Nederlands, praktisch inspelen op verschillen’
vrijdag 22 maart 2019
Studiedag ‘Digitale werkvormen bij Nederlands en mvt; van tool naar taal!’
dinsdag 26 maart 2019

Studiedagen moderne vreemde talen
Studiemiddag: ‘Let’s go viral!’
Donderdag 20 september 2018

Studiedag ‘Examentraining - gericht voorbereiden op het centraal examen Nederlands
en Engels lezen en luisteren’
donderdag 4 oktober 2018
Studiedag ‘Duits op de kaart in het mbo’
maandag 12 november 2018
Studiedag ‘Digitale werkvormen bij Nederlands en mvt; van tool naar taal!’
donderdag 22 november 2018
Studiedag ‘Differentiëren in de lessen moderne vreemde talen door kleine ingrepen
met grote effecten’
Vrijdag 22 maart 2019
Studiedag ‘Digitale werkvormen bij Nederlands en mvt; van tool naar taal!’
dinsdag 26 maart 2019

Aanmelden voor studiedagen
Maatwerktraining en scholing voor roc-academies en taalteams
Terug naar inleiding

Nederlands
Studiedag ‘Examentraining - gericht voorbereiden
op het centraal examen lezen en luisteren’
Een veelgehoorde klacht van studenten is dat oefenexamens saai
zijn en dat het bij lange lees- en luisterteksten lastig is om de
concentratie op te blijven brengen. Studenten help je door een
examentraining gericht aan te pakken binnen een afgeperkte tijd.
Tijdens deze studiedag maak je kennis met het vijfstappenplan
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.
We bieden nieuwe werkvormen en praktijkvoorbeelden om de
examentraining voor studenten effectief en uitdagend te maken.
We zetten daarbij bestaande taalmethodes en oefenexamens in.
Deze dag biedt concreet materiaal waarmee je je eigen examentraining voor de bol of bbl kunt samenstellen en je niet alleen
de kans op een beter resultaat vergroot, maar ook werkt aan de
motivatie van studenten.
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Voor wie?
Docenten Nederlands en Engels.
Docenten
Alie Kammenga en Masja Mesie.
Datum, tijd en plaats
Donderdag 4 oktober 2018
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo,
Utrecht.
Kosten
€ 315,- inclusief materiaal
en lunch.
Deze studiedag wordt ook
als maatwerk aangeboden.

Terug naar overzicht

Cursus ‘Taalcoördinator mbo’
Dag 1 - Taken en verantwoordelijkheden; taalbeleidsplan;
resultaten en wegwerken van achterstanden
De taalcoördinator, taalcoach of intern adviseur zorgt voor de
ontwikkeling en uitvoering van het taalbeleid in de opleidingen
van mbo-instellingen. Vaak wordt er gestart met het schrijven van
een taalbeleidsplan. Maar dan begint het pas: hoe zorg je ervoor
dat de acties ook uitgevoerd worden? Hoe krijg je achterstanden
en examenresultaten in beeld en wat doe je met studenten, in de
lessen en daarbuiten? Doe je dat voor alle leerwegen en niveaus
en op basis waarvan maak je keuzes?
Tijdens deze studiedag besteden we aandacht aan:
• Taken en verantwoordelijkheden.
• Het taalbeleidsplan en het activiteitenplan.
• Toetsen en vervolgactiviteiten (o.a. voor studenten met
achterstanden).
Dag 2 - Lezen in de opleiding
Veel lezen helpt bij het leren, bij alle vakken. Veel en vrij lezen is
binnen het mbo nog geen gewoonte. Toch biedt dit binnen het
mbo veel kansen om het taalniveau van alle studenten omhoog
te krijgen. Daarnaast weten collega’s vaak niet dat de taal een
drempel is bij het lezen van teksten en (toets)vragen en weten zij
dus ook niet hoe ze hun studenten kunnen helpen bij het verlagen
van deze drempel. Hoe krijg je je collega’s van de beroepsgerichte
vakken hier enthousiast voor, zodat ook zij meewerken aan het
vergroten van de leesvaardigheid van de studenten?
Tijdens deze studiedag besteden we aandacht aan:
• Achtergronden en onderzoek m.b.t. lezen.
• Projecten en praktijkvoorbeelden van (vrij) lezen in diverse
opleidingen.
• Van DAT (dagelijkse taal) naar CAT (school- en vaktaal).
• Begrijpend lezen en aandacht voor woordenschat bij alle vakken.
Dag 3 - Schrijven in de opleiding
Studenten schrijven tijdens hun opleiding veel: werkstukken,
praktijkverslagen, werkbeschrijvingen, etc. Er is vaak weinig
samenhang: ieder vak of iedere docent heeft zijn eigen eisen
waar deze opdrachten aan moeten voldoen. Studenten kunnen
door iets goed op te schrijven hun kennis vergroten en laten zien
dat ze de stof beheersen. Door ze te helpen inzicht te krijgen in
de verschillende genres (procedure, werkstuk, practicumverslag,
betoog, etc.) en door aandacht te besteden aan het schrijfproces,
leveren ze betere schrijfproducten af.

Voor wie?
Taalcoördinatoren, taalcoaches
en interne onderwijsadviseurs.
Docenten
Alie Kammenga en
Marieken Pronk.
Data, tijd en plaats
Dag 1: Taken en
verantwoordelijkheden;
taalbeleidsplan; toetsen en
wegwerken van achterstanden
Woensdag 31 oktober 2018
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo,
Utrecht.
Dag 2: Lezen in de opleiding
Woensdag 12 december 2018
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo,
Utrecht.
Dag 3: Schrijven in de opleiding
Vrijdag 15 maart 2019 van
9.30 - 16.00 uur in Aristo,
Utrecht.
Kosten
De cursus bestaat uit drie dagen.
De dagen kunnen los van elkaar
worden gevolgd.
Deelname aan één dag: € 315,inclusief materiaal en lunch.
Deelname aan twee dagen:
€ 575,- inclusief materiaal
en lunch.
Deelname aan drie dagen:
€ 795,- inclusief materiaal
en lunch.
Deze studiedagen worden ook
als maatwerk aangeboden.

Tijdens deze studiedag besteden we aandacht aan:
• Leren schrijven: hoe gaat dat?
• Genredidactiek. Beroepen kennen eigen genres.
• Samenhang in de opdrachten.
• Feedback organiseren.
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Terug naar overzicht

Studiedag ‘Spelling en grammatica anders: niet omdat
het kan, maar omdat het moet’
De meeste studenten die hun opleiding in het mbo beginnen
hebben in ieder geval tien jaar onderwijs in spelling en grammatica achter de rug. Vervolgens wordt er in het mbo relatief veel
aandacht aan besteed, terwijl daarvan weinig is terug te zien in de
resultaten bij schrijfproducten. Wat gaat er mis en hoe krijg je studenten zover dat ze niet alleen weten hoe ze verzorgde teksten
moeten schrijven, maar dat ook willen?
Tijdens deze studiedag komen de volgende thema’s aan de orde:
• Correct schrijven is niet meer vanzelfsprekend. Wat is er aan de
hand?
• Wat zegt het referentiekader, onderzoek en wat zijn je eigen
opvattingen over de plek van spelling en grammatica in het
beroepsonderwijs?
• Gepersonaliseerde en klassikale aanpak en gedifferentieerde
inzet van de taalmethode.
• Aandacht voor verzorgd taalgebruik in de beroepstaken.

Voor wie?
Docenten Nederlands.
Docenten
Alie Kammenga en
Marieken Pronk.
Datum, tijd en plaats
Vrijdag 9 november 2018
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo,
Utrecht.
Kosten
€ 315,- inclusief materiaal
en lunch.
Deze studiedag wordt ook
als maatwerk aangeboden.

Studiedag ‘Digitale werkvormen bij mvt; van tool naar taal!’
Deze studiedag gaat over het goed inzetten van digitale media
bij het vak Nederlands. Digitale middelen in het mbo bieden een
schat aan materialen en vele aantrekkelijke mogelijkheden om te
oefenen met taal. Veel studenten in het mbo zijn bij het vak Nederlands online met een taalmethode aan het werk. Hoe organiseer je je onderwijs zo dat studenten echt met de bedoelde taken
aan de slag gaan en taalvaardiger worden? En welke webtools zijn
handig om naast of in plaats van de (digitale) methode te gebruiken? Wat kan individueel en waar ben je als docent onmisbaar?
Tijdens 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.
• Werk je met een aantal apps en webtools voor Nederlands
die niet in je repertoire mogen ontbreken.
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Voor wie?
Docenten Nederlands, NT2
en mvt.
Docenten
Alie Kammenga en Masja Mesie.
Datum, tijd en plaats
Donderdag 22 november 2018
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo,
Utrecht.
Deze dag wordt herhaald op
26 maart 2019.
Kosten
€ 315,- inclusief materiaal
en lunch.
Deze studiedag wordt ook
als maatwerk aangeboden.

Terug naar overzicht

Studiedag ‘Schrijven in het mbo’
Werken aan schrijfvaardigheid wordt als lastig ervaren omdat
studenten niet gemotiveerd zijn om te schrijven en het nakijkwerk
tijdrovend is. Bovendien is het de vraag of al dat nakijken het
beoogde effect heeft op de studenten en op de resultaten van de
schrijfexamens.
Deze studiedag gaat over hoe je 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 mbo-opleidingen. Je kunt
met de aangereikte tips en adviezen aan de slag om in je 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.
• Korte en motiverende schrijfopdrachten.
• Minder nakijken door ruim baan voor feedback en revisie.
• Werkvormen voor feedback en revisie.
• Beoordeling van schrijfproducten op een haalbare manier.

Voor wie?
Docenten Nederlands.
Docenten
Alie Kammenga en Marieken
Pronk.
Datum, tijd en plaats
Dinsdag 27 november 2018
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo,
Utrecht.
Kosten
€ 315,- inclusief materiaal
en lunch.
Deze studiedag wordt ook
als maatwerk aangeboden.

Studiedag ‘Differentiëren in de taalles Nederlands praktisch inspelen op verschillen’
Differentiëren is een van de aandachtspunten binnen het inspectiekader. Dat betekent dat de docent zichtbaar rekening houdt
met en gebruikmaakt van de verschillen die er zijn tussen studenten.
We gaan tijdens deze studiedag in op verschillende vormen van
differentiatie in de les Nederlands: small, medium en large. Veel
docenten geven al gedifferentieerd les, bijvoorbeeld door sommige studenten keuzes te bieden of door te werken vanuit leerdoelen, waarbij studenten hun eigen leerroutes kunnen bepalen.
Zowel docenten met veel als docenten met minder ervaring zijn
welkom op deze dag. Wij bieden keuzes en zullen aansluiten en
recht doen aan de verschillen tussen de deelnemende docenten.
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 in alle domeinen.
• 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.
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Voor wie?
Docenten Nederlands.
Docenten
Alie Kammenga en
Marieken Pronk.
Datum, tijd en plaats
Vrijdag 22 maart 2019 van
9.30 - 16.00 uur in Aristo,
Utrecht.
Kosten
€ 315,- inclusief materiaal
en lunch.
Deze studiedag wordt ook
als maatwerk aangeboden.

Terug naar overzicht

Moderne vreemde talen
Studiemiddag: ‘Let’s go viral!’
Tijdens deze studiemiddag maak je kennis met de werkvorm
‘videotelling’, waarbij je een YouTube-filmpje inzet om je leerlingen
te verleiden om te reageren. We laten stap voor stap zien hoe je
een les kunt ontwerpen rond een bestaand viral YouTube-filmpje.
Daarnaast krijg je een verzameling handige bronnen en praktische tips voor de mogelijkheden om het (doel)taalgebruik van
leerlingen te stimuleren. Je ervaart hoe je op eenvoudige wijze
van ogenschijnlijk simpele YouTube-filmpjes bijzonder ‘spannende’
spreekopdrachten kunt maken!
Het is handig om een eigen device mee te nemen.

Voor wie?
Docenten Nederlands, Frans,
Duits, Engels en Spaans.
Docenten
Masja Mesie en Marieken Pronk.
Datum, tijd en plaats
Donderdag 20 september 2018
van 13.30 - 16.30 uur in Aristo,
Utrecht.
Kosten
€ 175,- inclusief materiaal.
Deze studiedag wordt ook
als maatwerk aangeboden.

Studiedag ‘Examentraining - gericht voorbereiden op het
centraal examen Nederlands en Engels lezen en luisteren’
Een veelgehoorde klacht van studenten is dat oefenexamens saai
zijn en dat het bij lange lees- en luisterteksten lastig is om de
concentratie op te blijven brengen. Studenten help je door een
examentraining gericht aan te pakken binnen een afgeperkte tijd.
Tijdens deze studiedag maak je kennis met het vijfstappenplan
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.
We bieden nieuwe werkvormen en praktijkvoorbeelden om de examentraining voor studenten effectief en uitdagend te maken. We
zetten daarbij bestaande taalmethodes en oefenexamens in. Deze
dag biedt concreet materiaal waarmee je je eigen examentraining
voor de bol of bbl kunt samenstellen en je niet alleen de kans op
een beter resultaat vergroot, maar ook werkt aan de motivatie van
studenten.
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Voor wie?
Docenten Nederlands en Engels.
Docenten
Alie Kammenga en Masja Mesie.
Datum, tijd en plaats
Donderdag 4 oktober 2018
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo,
Utrecht.
Kosten
€ 315,- inclusief materiaal
en lunch.
Deze studiedag wordt ook
als maatwerk aangeboden.

Terug naar overzicht

Studiedag ‘Duits op de kaart in het mbo’
Een dag vol inspiratie en materialen om meteen mee aan de slag
te gaan.

Voor wie?
Docenten Duits.

Het sluipende proces dat zorgt dat het vak Duits in het mbo
steeds minder wordt aangeboden, is een halt toegeroepen. Het
belang om Duits weer als keuzemogelijkheid aan te bieden, het
besef dat in verschillende beroepen ook kennis van Duits nodig is
en de interesse voor Duitse stages winnen weer meer terrein.

Docent
Johan Keijzer.

Tijdens deze praktisch ingerichte dag gaan we aan de slag met
diverse aspecten van ons vak met het doel het vak Duits uitdagender te maken voor docenten en studenten. Daarnaast bieden we
je handreikingen om meer uit je studenten te halen. Dit doen we
door aan de slag te gaan met:
• Spreek- en gespreksvaardigheid met zo veel mogelijk studenten
tegelijk. Spreken en gesprekken voeren is de belangrijkste vaardigheid en is toch vaak de sluitpost van de lessen. Het obstakel
is vaak: hoe krijg je alle studenten gemotiveerd aan het spreken? Je ervaart deze dag spannende werkvormen die je morgen
in de les kunt toepassen.
• De hele taak eerst. Bij dit onderdeel maak je kennis met ideeën
voor motiverende beroepsgerichte taaltaken waarbij je gebruikmaakt van je eigen methode voor de beroepsgroep waaraan je
lesgeeft.
• Doeltaal-voertaal. Jouw doeltaalgebruik is een van de rijke
bronnen tijdens de les waar studenten vaak ongemerkt veel van
opsteken. Toch is het voor veel docenten geen automatisme.
Vragen zijn: wanneer doe ik het wel en wanneer niet, en vooral:
hoe houd ik het vol?
• Activeren en differentiëren. Hoe krijg ik en houd ik de studenten op het puntje van hun stoel? En hoe geef ik ruimte aan de
verschillen tussen de studenten? Je maakt kennis met kleine
ingrepen die grote effecten teweegbrengen.
• Uitwisseling met collega’s. Tijdens de dag wissel je ervaringen
uit met docenten Duits van andere mbo-opleidingen.
• Toetsen en beoordelen. Naast de rol van het ERK worden ideeën
aangereikt voor motiverende vormen van toetsen en beoordelen.

Datum, tijd en plaats
Maandag 12 november 2018
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo,
Utrecht.
Kosten
€ 315,- inclusief materiaal
en lunch.
Deze studiedag wordt ook
als maatwerk aangeboden.

Deze dag levert je nieuwe praktische ideeën op die je in de les
van morgen kunt toepassen en waarmee het vak Duits weer op de
kaart gezet wordt.
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Terug naar overzicht

Studiedag ‘Digitale werkvormen bij Nederlands en mvt;
van tool naar taal!’
Deze studiedag gaat over het goed inzetten van digitale media bij
mvt en NT2. Digitale middelen in het mbo bieden een schat aan
materialen en vele aantrekkelijke mogelijkheden om te oefenen met
taal. Veel studenten in het mbo zijn online met een taalmethode
aan het werk. Hoe organiseer je je onderwijs zo dat studenten
echt met de bedoelde taken aan de slag gaan en taalvaardiger
worden? En welke webtools zijn handig om naast of in plaats van
de (digitale) methode te gebruiken? Wat kan individueel en waar
ben je als docent onmisbaar?
Tijdens deze dag vormen de vier taalvaardigheden het uitgangspunt en kijken we welke digitale tools hierbij écht een meerwaarde
hebben voor het talenonderwijs.

Voor wie?
Docenten Nederlands, NT2
en mvt.
Docenten
Alie Kammenga en Masja Mesie.
Datum, tijd en plaats
Donderdag 22 november 2018
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo,
Utrecht.
Deze dag wordt herhaald op
26 maart 2019.
Kosten
€ 315,- inclusief materiaal
en lunch.
Deze studiedag wordt ook
als maatwerk aangeboden.

Studiedag ‘Differentiëren in de lessen moderne vreemde
talen door kleine ingrepen met grote effecten’
Differentiëren in de lessen Frans, Duits, Engels en Spaans met 30
studenten: Hoe doe je dat? In elke klas hebben we te maken met
verschillen: verschillen in leervoorkeur, tempo, interesse en niveau.

Voor wie?
Docenten moderne vreemde
talen.

Tijdens deze studiedag leer en ervaar je hoe je 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 je praktische
handreikingen om studenten te bereiken en te motiveren door
meer recht te doen aan die verschillen, een van de speerpunten
van overheidsbeleid.

Docenten
Johan Keijzer en Masja Mesie.

Bijvoorbeeld:
• Studenten binnen dezelfde les verschillende activiteiten laten
uitvoeren: hoe organiseer je dat?
• Hoe krijg en hoe houd je 30 studenten tegelijk aan het spreken
op hun niveau in de vreemde taal?
• Hoe maken we een lessenserie waarin afgestemd wordt op
verschillen? Je maakt kennis met het circuitmodel en het
leerarrangement.
• Hoe kunnen we voor verschillende leervoorkeuren motiverende
opdrachten bedenken?
• Werken met volledige instructies bij zelfsturende opdrachten:
hoe ga je om met verschil in tempo en niveau?

Kosten
€ 325,- inclusief lunch en
het boek ‘Differentiëren in
het talenonderwijs’ (uitgeverij
Coutinho, 2016).
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Terug naar overzicht

Datum, tijd en plaats
Vrijdag 22 maart 2019 van
9.30 - 16.00 uur in Aristo,
Utrecht.

Deze studiedag wordt ook
als maatwerk aangeboden.

Aanmelden voor studiedagen
Je kunt je aanmelden op onze website:
www.detalengroep.nl/mbo.
Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor
aanvang van de studiedag of cursus. Nadat je
je hebt opgegeven, ontvang je een bevestiging
van je inschrijving. Uiterlijk een week voor
aanvang van de betreffende activiteit ontvang
je 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 belangstellenden groter is dan wij kunnen plaatsen,
kan het gebeuren dat wij je moeten teleurstellen. Het is daarom van belang dat je je tijdig
aanmeldt.

Annuleringsvoorwaarden
• Annulering van een inschrijving dient
schriftelijk te gebeuren.
• Als annuleringsdatum geldt de datum
waarop de annulering bij De Talengroep
mbo binnenkomt.
• De kosten verbonden aan de annulering
zijn de volgende:
- bij annulering tot 4 weken voor aanvang
van de conferentie, studiedag of cursus
worden € 20,- administratiekosten
gerekend;
- bij annulering vanaf 4 weken tot 10
dagen voor aanvang van de conferentie,
studiedag of cursus wordt 50% van de
deelnemersbijdrage in rekening gebracht;
- bij annulering binnen 10 dagen
voor aanvang van de conferentie,
studiedag of cursus wordt 100% van de
deelnemersbijdrage in rekening gebracht.
• Je kunt je in alle gevallen zonder kosten laten
vervangen door een collega.

Certificaten
Bij alle conferenties, studiedagen en cursussen
aangeboden door De Talengroep mbo wordt
aan de deelnemers na afloop een certificaat
van deelname toegestuurd. Je dient daartoe de
gegevens op het inschrijfformulier volledig en
correct in te vullen.
De Talengroep mbo heeft in de periode van het
vrijwillige register leraar de studiedagen reeds
gecertificeerd aangeboden. Nu het vrijwillige
register overgaat naar een wettelijk register,
kunnen we onze activiteiten ook in de toekomst
weer gecertificeerd gaan aanbieden. In de overgangsperiode zullen we certificaten verstrekken
met een vermelding van het aantal studielasturen.
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Terug naar inleiding
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Maatwerktraining en scholing voor roc-academies
en taalteams
De Talengroep mbo werkt met mbo-instellingen
aan goed taalonderwijs in de lessen Nederlands,
NT2 en moderne vreemde talen, en begeleidt
opleidingen bij taalbeleid.
Onze basis: ervaring in het beroepsonderwijs
en ontwikkelen met alle betrokkenen binnen de
opleiding
De medewerkers van De Talengroep mbo
hebben allemaal lange tijd voor de klas gestaan.
We werken wekelijks met docenten en studenten
en zijn gesprekspartner voor taalcoördinatoren,
teamleiders en andere betrokkenen bij veranderingen en professionalisering in de opleiding.
De Talengroep mbo inspireert en biedt doorleefde kennis en ervaring.
Alle thema’s van de studiedagen bieden wij ook
als maatwerk aan, als studiedag of als cursus
van twee of meer dagdelen. Heb je daar belangstelling voor, neem dan contact met ons op. Wij
spreken dan samen met jou een programma af.

Nederlands
Op het gebied van Nederlands zijn wij gespecialiseerd 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 taaldidactiek
bij alle domeinen van het vak Nederlands.
• Webtools en betekenisvol en effectief digitaal
een taal leren.
• Examentraining en examinering, als
voorbereiding op zowel het CE als het
instellingsexamen.
• Het vak Nederlands en taalbeleid in de
opleiding.

Moderne vreemde talen
De Talengroep mbo beschikt over een scala aan
mogelijkheden om het onderwijs van moderne
vreemde talen in het beroepsonderwijs te ver-
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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 luistervaardigheid).
• De positie van het vak Duits in het mbo.
• Ontwikkelingsgerichte toetsen en effectieve
en motiverende examentraining.
• Assessment moderne vreemde talen.
• Digitale media in de lessen Engels en Duits.

Didactische week Talen - intensieve
begeleiding en samen leren op de werkplek
Wil je een sterke impuls voor het onderwijs in
het vak Nederlands, NT2 of de moderne vreemde talen, met direct effect in het leslokaal? Dan
is een didactische week talen misschien iets
voor je team.
In een didactische week worden docenten
gedurende een hele week van het begin van
de dag tot aan het einde van de dag intensief
begeleid 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 toepassen. Deze feedback wordt ook
vastgelegd in een feedbackverslag. Op deze
manier werken docenten aan het verbeteren
van de didactische en pedagogische vaardigheden in hun eigen lessen. Voorafgaand aan de
didactische week is er een startbijeenkomst voor
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 afgesloten om leerervaringen met
elkaar te kunnen delen. Tot slot ontvangt de
leidinggevende een rapport met aanbevelingen
over hoe de opleiding kan blijven werken aan
de kwaliteit van de lessen en daarmee aan het
verhogen van de resultaten van de studenten.
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Contact
De Talengroep mbo
06 5202 8410
info@detalengroep.nl
www.detalengroep.nl

Medewerkers van De Talengroep mbo
Alie Kammenga
Johan Keijzer
Masja Mesie
Marieken Pronk
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06 1191 5318

Masja Mesie
06 4134 3010

Colofon
Vormgeving
www.studiomarie.nl
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