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Studenten activeren en motiveren  
voor taal in het mbo



De Talengroep mbo ondersteunt op roc’s taaldocenten en taalcoördinatoren bij het realiseren van 
motiverend en eigentijds taalonderwijs en taalbeleid. 
De ontwikkelingen staan niet stil en ook de Talengroep beweegt. In deze brochure vind je ons 
online en offline aanbod van studiedagen en maatwerk op scholen voor het schooljaar 2020-2021. 

Onze ervaring met lesgeven in het mbo en de doorleefde expertise wordt herkend door docenten 
die eerder hebben deelgenomen aan onze studiedagen: 

• “Het gaat echt over mijn mbo-studenten.”
• “Bruikbaar, inspirerend en het zet me aan tot nadenken.”
• “Ik heb werkvormen ervaren waarvan ik niet wist dat ik ze kon toepassen in mijn schrijflessen.”    
• “In plaats van te vertellen, is er veel actie en dialoog.”

Ons maatwerk is afgestemd op de professionaliseringsbehoefte en specifieke vragen van 
individuele docenten, teams of opleidingen. Nagenoeg alle onderwerpen in deze brochure kunnen 
ook als maatwerk worden uitgevoerd. Naast fysieke trainingen op school, kunnen we studiedagen 
en cursussen online via MS Teams, ZOOM of in de vorm van een webinar verzorgen. Een ‘blended’ 
aanbod behoort ook tot de mogelijkheden. 

Wij vertrouwen erop dat we ook het komend schooljaar weer goed samenwerken met 
talendocenten, teams en roc-academies. Graag tot ziens bij De Talengroep mbo. 

De Talengroep mbo werkt voor en met docenten  
Nederlands, NT2 en moderne vreemde talen.

Aanbod De Talengroep mbo 2020-2021

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

Studiedagen Nederlands en mvt
Studiemiddag ‘Escaperoom voor het talenonderwijs’ 
donderdag 24 september 2020 in Amsterdam of maandag 28 september 2020 in Eindhoven 

Ontwerpmiddag ‘Escaperoom: van lesmateriaal naar spannende puzzel’ 
donderdag 29 oktober 2020 in Utrecht

Studiedag ‘Online activerende taaldidactiek’ 
maandag 19 oktober 2020 in Utrecht

Studiedag ‘De vooruitgang van de student in beeld’ 
dinsdag 27 oktober 2020 in Utrecht

Studiedag ‘Nieuwkomers in het mbo’ 
vrijdag 6 november 2020 in Eindhoven 

Studiedag ‘Lezen in het mbo’ 
maandag 30 november 2020 in Utrecht

Studiedag ‘Taalcoördinator mbo’ 
vrijdag 11 december 2020 in Utrecht

Studiedag ‘Flexibilisering: wat nu met de talen?’ 
donderdag 21 januari 2021 in Utrecht

Cursus ‘Leidinggeven aan de vakgroep talen’
woensdag 27 januari 2021 & maandag 1 maart 2021 in Utrecht

Studiedag ‘Examentraining Nederlands en mvt’ 
donderdag 11 februari 2021 in Utrecht

Studiemiddag ‘Taal en beeld’ 
maandag 8 maart 2021 in Utrecht

Studiedag ‘Schrijven in het mbo’ 
maandag 12 april 2021 in Utrecht

Studiedag ‘Taal integreren in beroep en burgerschap’ 
maandag 17 mei 2021 in Utrecht

Studiedag ‘VR in het talenonderwijs’ 
dinsdag 8 juni 2021 in Utrecht

Aanmelden voor studiedagen

Terug naar inleiding



Escaperooms danken hun populariteit aan de game-mechanismen 
die in grote mate in het spel verwerkt zijn. Je moet als deelnemer 
goed opletten, puzzelen en met elkaar samenwerken om binnen 
een bepaalde tijd tot een oplossing te komen. Dit zijn vaardighe-
den die je ook nodig hebt om je te kunnen redden in een taal.  
Tijdens deze studiemiddag ervaar je hoe je van een klaslokaal een 
‘escaperoom’ kunt maken. Je gaat naar huis met praktische ideeën 
om je studenten eens op een andere manier met taalvaardigheden 
aan de slag te laten gaan.

Heb je al kennis over de inzet van educatieve escaperooms in het 
talenonderwijs, maar vind je het lastig om zelf puzzels te beden-
ken? Tijdens deze praktische middag ga je de onderdelen van jouw 
eigen ‘Escaperoom Talen’ ontwerpen en concreet uitwerken. De 
trainers helpen je met de vertaalslag van lesmateriaal naar puzzel 
én je kunt ideeën en materialen met andere deelnemers uitwisse-
len. Om tijdens deze middag meteen aan de slag te kunnen, vragen 
we je om van tevoren na te denken over de doelen, de doelgroep 
en de beoogde taalvaardigheden van je escaperoom. Je gaat naar 
huis met kant-en-klare onderdelen van je eigen escaperoom.

Studiemiddag ‘Escaperoom voor het talenonderwijs’

Ontwerpmiddag ‘Escaperoom: van lesmateriaal 
naar spannende puzzel’

Voor wie? 
Docenten Nederlands, Engels, 
Duits, Spaans en Frans.

Datum, tijd en plaats 
Donderdag 24 september 2020 
van 13.00 - 16.00 uur bij Aristo, 
Amsterdam of 
Maandag 28 september 2o20 
van 13.00 - 16.00 uur bij Aristo, 
Eindhoven. 

Kosten 
€ 195,- inclusief materiaal.

Voor wie?
Docenten Nederlands, Frans, 
Duits, Engels en Spaans. 

Datum, tijd en plaats 
Donderdag 29 oktober 2020 
van 13.00 - 16.00 uur in Aristo, 
Utrecht.

Kosten 
€ 95,- inclusief materiaal.

Nederlands en mvt

Terug naar overzichtAanbod De Talengroep mbo 2020-2021



Terug naar overzicht

Studiedag ‘(Online) activerende taaldidactiek’

Studiedag ‘De vooruitgang van de student in beeld’

Studiedag ‘Nieuwkomers in het mbo’

Aanbod De Talengroep mbo 2020-2021

Hoe zorg je ervoor dat studenten actief betrokken zijn en blijven 
tijdens de les Nederlands of Engels? In een offline les is dat soms 
lastig, maar in een online les is dit helemaal een uitdaging! Hoe 
behandel je een leestekst? Hoe krijg je ze aan het schrijven en 
organiseer je feedback? Hoe voorkom je ‘duiken’ bij spreekvaar-
digheid? In deze studiedag laten we zien hoe je studenten ‘er bij’ 
houdt in een (online) les. Het gaat om kleine didactische ingrepen 
waarvoor je niet per se een digitaal expert hoeft te zijn.

Steeds meer docenten willen zicht houden op de vooruitgang 
van studenten zonder meer te toetsen-voor-een-cijfer. Tijdens 
deze studiedag laten we je zien hoe je bij andersoortige evalu-
atiemomenten en taaltaken de ontwikkeling in kaart brengt en 
studenten hierbij een actieve rol geeft. We laten concrete praktijk-
voorbeelden zien van een (digitaal) taalportfolio, een aantrekkelijk 
schrijfdossier en het geven van feedback op spreekproducten. 
Van belang is dat de studenten ermee vooruit kunnen en dat 
het nakijkwerk en de administratiedruk voor de docenten wordt 
geminimaliseerd. Aan het einde van deze dag kun je feedback op 
taalvaardigheid documenteren, studenten hier actief bij betrekken 
en ben je je bewust waarop je wilt selecteren. 

Het mbo blijkt bij nieuwkomers veruit favoriet als opstap naar de 
arbeidsmarkt. In 2020 volgt de helft van de nieuwkomers tijdens 
het leren van de Nederlandse taal een mbo-opleiding. Begrijpen 
en begrepen worden is voor deze studenten niet vanzelfsprekend. 
Het komt dan ook regelmatig voor dat deze studenten slechter 
presteren in de opleiding door gebrek aan taalvaardigheid en niet 
direct door een gebrek aan vakkennis en beroepsvaardigheden. 
Om de tweedetaalleerders een kans te geven op een diploma 
bieden we tijdens deze studiedag concrete werkvormen en (web)
tools aan die je bij Nederlands, Engels en ook bij de andere vakken 
kunt inzetten. Er is daarbij expliciet aandacht voor woordenschat-
ontwikkeling en leesvaardigheid in de vorm van lezen, praten en 
werken met teksten.

Voor wie? 
Docenten Nederlands en Engels.

Datum, tijd en plaats 
Maandag 19 oktober 2020 
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo, 
Utrecht.

Kosten 
€ 345,- inclusief materiaal en 
lunch. 

Voor wie? 
Docenten Nederlands en Engels.

Datum, tijd en plaats 
Dinsdag 27 oktober 2020 van 
9.30 - 16.00 uur in Aristo, 
Utrecht.

Kosten 
€ 345,- inclusief materiaal 
en lunch. 

Voor wie? 
Docenten Nederlands en Engels.

Datum, tijd en plaats 
Vrijdag 6 november 2020 van 
9.30 - 16.00 uur in Aristo, 
Eindhoven.

Kosten 
€ 345,- inclusief materiaal 
en lunch. 



Terug naar overzicht

Studiedag ‘Lezen in het mbo’

Aanbod De Talengroep mbo 2020-2021

Nederlandse jongeren lezen steeds minder goed. Dat staat in het 
rapport De staat van het Onderwijs 2020 van de onderwijsinspec-
tie en blijkt ook uit het laatste Pisa-onderzoek. Studenten in het 
mbo hebben vaak moeite met het begrijpen van teksten bij zowel 
Nederlands als de andere vakken. Hoe gaan studenten plezier 
beleven aan lezen? Gelukkig zijn er de laatste jaren veel materi-
alen en werkwijzen ontwikkeld om het leesplezier van studenten 
te vergroten en het (begrijpend) lezen aantoonbaar te verbete-
ren. Over die mogelijkheden tot succes gaat deze studiedag met 
direct bruikbare werkvormen voor het mbo. Aan de orde komen 
onder andere:
• Vrij lezen in het mbo in je eigen klas of schoolbreed?  
• Activerende en gedifferentieerde didactiek met de leessandwich.
• Effectieve aanpak voor het uitbreiden van de woordenschat.

Voor wie?
Docenten Nederlands.

Datum, tijd en plaats
Maandag 30 november 2020 
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo, 
Utrecht.
 
Kosten 
€ 345,- inclusief materiaal 
en lunch.

Studiedag ‘Taalcoördinator mbo’

De taalcoördinator zorgt samen met de schoolleiding voor de ont-
wikkeling en invoering van het taalbeleid op school. Dat start vaak 
met het schrijven van een taalbeleidsplan. Maar dan begint het 
pas: hoe zorg je ervoor dat de acties ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd? Hoe maak je collega’s van de beroepsgerichte vakken 
bewust van taal in hun lessen? Hoe krijg je achterstanden in beeld 
en wat doe je met studenten in de lessen en daarbuiten? We slui-
ten in deze studiedag aan bij de situatie en de fase van taalbeleid 
bij jou op school. Vanuit visie gaan we naar concrete activiteiten. 
Aan het einde van de dag heb je voor jezelf helder hoe je het pro-
ject taalbeleid op school wilt en kunt (door)starten. 

Voor wie? 
Taalcoördinatoren en interne 
onderwijsadviseurs.

Datum, tijd en plaats
Vrijdag 11 december 2020 
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo, 
Utrecht.
 
Kosten 
€ 345,- inclusief materiaal 
en lunch.



Terug naar overzichtAanbod De Talengroep mbo 2020-2021Aanbod De Talengroep mbo 2020-2021

Studiedag ‘Flexibilisering mbo: wat nu met de talen?’

Cursus ‘Leidinggeven aan ontwikkeling in de 
vakgroep talen’

Steeds meer mbo-opleidingen flexibiliseren en streven naar meer 
maatwerk voor studenten. Naast verplichte uren valt er voor 
studenten vaker iets te kiezen. De ervaring leert dat studenten 
individueel achter een computer laten leren meestal niet het ge-
wenste effect heeft. Recht doen aan autonomie, differentiatie en 
de student zien, wél. Wat betekent flexibilisering voor de moderne 
vreemde talen en Nederlands? Tijdens deze studiedag gaan we 
aan de slag met de volgende vragen:
• Hoe zorg ik bij meer keuze toch voor een kwalitatief goed  

lesprogramma?
• Hoe begeleid ik tijdens de keuze-uren studenten van verschil-

lende niveaus en opleidingen in en buiten het schoolgebouw?
• Hoe hou ik zicht op de voortgang als de studenten in andere 

ruimtes of bij andere docenten werken?
• Hoe bouwen studenten een goede woordenschat op bij minder 

vaste lesmomenten?

Leidinggeven aan je taalcollega’s in het mbo vraagt specifieke 
kwaliteiten op het gebied van organisatorisch, onderwijskundig 
en persoonlijk leiderschap. In deze tweedaagse cursus leer je hoe 
je je taak als sectievoorzitter, projectleider taal of voorzitter van 
een kenniskring taal op een positieve en effectieve manier kunt 
vormgeven en hoe je in dialoog met je vakgenoten, de groep en 
het vak vooruit kunt brengen. We staan stil bij de taken van een 
vakgroepvoorzitter, de verschijningsvormen van vakgroepbijeen-
komsten, contacten met de schoolleiding, het aanspreken van 
collega’s in een professionele cultuur en het samen uitzetten van 
de koers van je vak. Jouw rol in de bestaande schoolwerkelijkheid 
en je eigen vakwerkplan of projectplan staat hierbij centraal. 

Voor wie? 
Docenten Nederlands en Engels. 

Datum, tijd en plaats
Donderdag 21 januari 2021 
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo, 
Utrecht.
 
Kosten 
€ 345,- inclusief materiaal 
en lunch.

Voor wie? 
Vakgroepleiders Nederlands en 
MVT, taalcoördinatoren, 
projectleiders taal.

Datum, tijd en plaats
Woensdag 27 januari 2021 
en maandag 1 maart 2021 
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo, 
Utrecht.

Kosten 
€ 690,- inclusief materiaal 
en lunch.



Terug naar overzichtAanbod De Talengroep mbo 2020-2021Aanbod De Talengroep mbo 2020-2021

Studiedag ‘Examentraining - gericht voorbereiden op het 
centraal examen Nederlands en Engels lezen en luisteren’

Studenten vinden het maken van oefenexamens doorgaans saai 
en vinden het lastig om zich te concentreren bij lange lees- en 
luisterteksten. Studenten help je door een examentraining gericht 
aan te pakken binnen een afgeperkte tijd. 
 
Tijdens deze studiedag maak je kennis met het beproefde  
vijfstappenplan ‘examentraining als project’:
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 examen-
training voor de BOL of BBL kunt samenstellen. We zetten daarbij 
niet alleen in op een beter resultaat, maar ook op de motivatie 
van studenten.

Voor wie? 
Docenten Nederlands en Engels.

Datum, tijd en plaats
Donderdag 11 februari 2021 
van 9.30 - 16.00 uur in Aristo, 
Utrecht.
 
Kosten 
€ 345,- inclusief materiaal 
en lunch.

Studiedag ‘Taal en beeld’

Taal leren gebeurt met taal. Maar beelden kunnen zorgen voor 
gemotiveerde en nieuwsgierige studenten. Tijdens deze studie-
middag kijken we naar de meerwaarde van het gebruik van stil-
staande én bewegende beelden in de lessen Nederlands en NT2. 
Ook krijg je ideeën hoe je studenten bij verschillende vaardighe-
den zelf actief aan de slag kunt laten gaan met stilstaande en 
bewegende beelden. Een mooie kans om de steeds meer visueel 
ingestelde studenten mee te krijgen in je taalles, ook online!

Voor wie? 
Docenten Nederlands en NT2 

Datum, tijd en plaats
Maandag 8 maart 2021 van 
13,00 - 16.00 uur in Aristo, 
Utrecht.
 
Kosten 
€ 195,- inclusief materiaal. 



Terug naar overzichtAanbod De Talengroep mbo 2020-2021

Studiedag ‘Schrijven in het mbo’

“Mevrouw, in mijn werk hoef ik nooit te schrijven!” Veel mbo- 
studenten ervaren nauwelijks urgentie om beter te leren schrijven. 
Daar komt bij dat het nakijken van schrijfwerk een tijdrovende 
klus is, waarvan het effect soms twijfelachtig is. Deze studiedag 
gaat over hoe je de lessen zo inricht, dat studenten niet alleen 
veel schrijven, maar ook bewust en gericht werken aan verbe-
tering van hun schrijfvaardigheid. Wij presenteren succesvolle 
werkwijzen van mbo-opleidingen waarmee je je eigen schrijflessen 
een positieve stimulans kunt geven. 
 
Aan de orde komen:
• Praktische adviezen naar aanleiding van onderzoek naar  

schrijfdidactiek.
• De opbouw van een inhoudelijk doorlopende leerlijn  

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

Voor wie?
Docenten Nederlands.

Datum, tijd en plaats
Maandag 12 april 2021 van 
9.30 - 16.00 uur in Aristo, 
Utrecht.

Kosten 
€ 345,- inclusief materiaal 
en lunch.

Studiedag ‘Taal integreren in beroep en burgerschap’

Van mbo-studenten wordt verwacht dat zij zich in een snel 
veranderende maatschappij en arbeidsmarkt een leven lang 
ontwikkelen. Taal is daarbij cruciaal. Aansluiten bij de alledaagse 
context van het beroep, LOB of burgerschap biedt allerlei moge-
lijkheden om te werken aan de verschillende taalvaardigheden 
door integrale beroepsopdrachten in te zetten. Tijdens deze 
studiedag krijg je praktische handreikingen en ontwerpprincipes 
om het vak Nederlands te integreren in de andere vakken. Dit 
zorgt voor betekenisvol onderwijs dat differentieert en boven-
dien voorbereidt op het generieke CE.

Voor wie? 
Docenten Nederlands en NT2 
en burgerschap. 

Datum, tijd en plaats 
Maandag 17 mei 2021 van 
9.30 - 16.00 uur in Aristo, 
Utrecht.

Kosten 
€ 345,- inclusief lunch.



Terug naar overzichtAanbod De Talengroep mbo 2020-2021

Studiedag ‘Werken met virtual reality in 
het talenonderwijs’

Nieuwe technologieën volgen elkaar in hoog tempo op en hiermee 
groeit ook het aantal mogelijkheden voor het talenonderwijs. Zo 
kun je tegenwoordig al makkelijk even rondkijken op de locaties 
van de BPV in het buitenland en zou je een presentatie alvast kun-
nen oefenen voor een ‘volle zaal publiek’. En wat te denken van 
een virtuele rondleiding binnen de school of op de werkplek mét 
gesproken of geschreven toelichting (in de doeltaal)?  
Tijdens deze studiemiddag gaan we in op de mogelijkheden voor 
het gebruik van virtual reality in je eigen lessen. Ook leer je hoe je 
stap voor stap zelf een virtuele rondleiding kunt (laten) maken en 
reflecteren we op de meerwaarde ervan voor de taalvaardigheid 
van studenten. 

Voor wie? 
Docenten Nederlands, Frans, 
Duits, Engels en Spaans.

Datum, tijd en plaats 
Dinsdag 8 juni 2021 van 
9.30 - 16.00 uur in Aristo, 
Utrecht.
 
Kosten 
€ 195,- inclusief materiaal.



Aanmelden voor studiedagen

Terug naar inleiding
Terug naar overzichtAanbod De Talengroep mbo 2020-2021

Je kunt je aanmelden op onze website: 
www.detalengroep/mbo

Aanmelden kan tot uiterlijk twee weken  voor 
aanvang van de conferentie, cursus of studie-
dag. Nadat je je hebt opgegeven, ontvang je 
een bevestiging van je inschrijving. Uiterlijk een 
week voor aanvang van de betreffende activi-
teit 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 belang-
stellenden groter is dan wij kunnen plaatsen, 
kan het gebeuren dat wij je moeten teleurstel-
len. Het is daarom van belang dat je je tijdig 
aanmeldt.

Bewijs van deelname
Bij alle conferenties, cursussen en studie(mid)
dagen wordt na afloop aan 
de deelnemers een bewijs van deelname toege-
stuurd. Je dient daartoe de gegevens op het in-
schrijfformulier volledig en correct in te vullen.

Annuleringsvoorwaarden
• Je hebt na inschrijving 14 dagen bedenk-

tijd zonder dat er kosten verschuldigd zijn. 
Eventueel verrichte betalingen zullen worden 
gerestitueerd.

• Annulering van een inschrijving dient schrif-
telijk 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.

• Je kunt je in alle gevallen zonder kosten laten 
vervangen door een collega.

http://www.detalengroep/mbo


De Talengroep mbo werkt met mbo-instellingen 
aan goed taalonderwijs in de lessen Nederlands, 
NT2 en moderne vreemde talen en begeleidt 
opleidingen bij het in praktijk brengen van 
taalbeleid.

Onze basis: ervaring in het beroepsonderwijs 
met alle betrokkenen binnen de scholen. 

De medewerkers van De Talengroep mbo heb-
ben allemaal lange tijd voor de klas gestaan. We 
werken dagelijks met docenten en studenten 
en zijn gesprekspartner voor taalcoördinatoren, 
teamleiders en andere betrokkenen bij onder-
wijsvernieuwing en professionalisering. De 
Talengroep mbo inspireert, is praktisch en biedt 
doorleefde kennis en ervaring.

Alle thema’s van de studiedagen bieden wij ook 
als offline of online maatwerk aan, als studie-
dag, als cursus of als adviestraject. Heb je daar 
belangstelling voor, neem dan contact met ons 
op. Wij spreken dan samen met je een program-
ma af.

Nederlands 
Op het gebied van Nederlands zijn we gespeci-
aliseerd in:
• Doorlopende leerlijnen Nederlands en NT2 

en de inrichting van het curriculum taal in de 
beroepsopleidingen.

• Taalonderwijs op alle niveaus: van taal in de 
Entree-opleidingen tot het programma voor 
studenten die doorstromen naar het hbo  
(programma 3F+).

• Activerende en motiverende taaldidactiek bij 
alle vaardigheden van het vak Nederlands.

• Betekenisvol en effectief online taalleren. 
• Assessment Nederlands.
• Examentraining en examinering, als voor- 

bereiding op zowel het CE als het instellings- 
examen.

• Ontwikkeling van het vak Nederlands in  
beroepsopleidingen.

• 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 verbe-
teren. Zo werken we op scholen onder meer aan:

• Het toepassen van activerende en motive-
rende 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.

Didactische week Taal - intensieve begeleiding 
door leren op de werkplek
Wil je een sterke impuls voor het onderwijs in 
het vak Nederlands, NT2 of moderne vreemde 
talen, met direct effect in het leslokaal? Dan is 
een didactische week taal 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 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 toe-
passen. Deze feedback wordt ook vastgelegd in 
een feedbackverslag. 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 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 leidingge-
vende 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.

Kosten 
De kosten van maatwerk bedragen per dagdeel 
€ 650,-, inclusief materiaal en reiskosten van de 
begeleider. De voorbereidingskosten bedragen 
€ 325,- per dagdeel; btw is niet verschuldigd. 
Voor een online of ‘blended’ aanbod gelden 
aangepaste tarieven.

Maatwerk training en scholing voor scholen, 
roc-academies en en taalvakgroepen

Terug naar inleiding
Terug naar overzichtAanbod De Talengroep mbo 2020-2021
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