WAT HOUDT HET LIDMAATSCHAP IN?
• Gratis deelname aan drie studiedagen op vrijdag 27 september 2019,
vrijdag 24 januari 2020 en vrijdag 15 mei 2020;
• Toegang tot de website en deelname aan het platform;
• Uitwisseling van actuele informatie, materialen en artikelen.

ACADEMIEJAAR 2019 - 2020

Het lidmaatschap loopt van 1 september tot 31 augustus 2020
en loopt automatisch door, tenzij het is opgezegd voor 1 juli 2020.

KOSTEN LIDMAATSCHAP

KOSTEN PER STUDIEDAG

Taaldocenten/taalcoaches: € 350,Overigen:
€ 565,-

Leden:
Niet-leden:

Aanmelding		
info@mbotaalacademie.nl		
020 - 525 38 44		
			
			

Meer weten?
Tiba Bolle:
tiba.bolle@itta.uva.nl
Inge van Meelis:
inge.vanmeelis@itta.uva.nl		

gratis
€ 250,-

Lezen en woordenschat
Luisteren
Spreken en gesprekken voeren
Schrijfvaardigheid
De studiedagen kunnen worden opgenomen in het Lerarenportfolio

www.mbotaalacademie.nl

PROFESSIONALISERING

DE THEMA’S VAN 2019-2020

Studenten in het mbo werken
tegelijkertijd aan hun algemene
taalvaardigheid Nederlands en
de taalvaardigheid die zij nodig
hebben om hun beroep uit te
kunnen voeren.
Taaldocenten Nederlands
werken met hen toe naar het
examenniveau. De Mbo Taalacademie wil bijdragen aan de
vakinhoudelijk-didactische en
pedagogische bekwaamheden
van professionals Nederlands in
het mbo.

Dit academiejaar staat in het teken van de taal:

WAT HOUDT HET LIDMAATSCHAP IN?
De academie biedt leden de gelegenheid zich bij te scholen, kennis op te doen
en ervaringen en materialen uit te wisselen. De academie biedt een levendig
platform met een eigen website en organiseert drie studiedagen per schooljaar.

STUDIEDAGEN
Op de studiedagen vinden lezingen, presentaties en workshops plaats over
didactiek, curriculumontwikkeling en methodiek. Actuele ontwikkelingen,
overheidsbeleid en relevante onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.
Docenten wisselen ervaringen en materialen uit. Deelnemers aan de
studiedagen ontvangen een bewijs van deelname.

WEBSITE
Op www.mbotaalacademie.nl staan actualiteiten, nieuws, artikelen,
materialen, beleidsstukken, taalprofielen, publicaties en oproepen.
Leden kunnen ook zelf nieuws, documenten en oproepen plaatsen.

27 september		
24 januari 		
15 mei 			

Schrijfvaardigheid
Luistervaardigheid, spreken en gesprekken voeren
Lezen en woordenschatuitbreiding

Tijdens lezingen, workshops en actie-labs staan leerdoelen, didactische
werkvormen, feedback, toetsing en examinering centraal. Er is de mogelijkheid tot inzage in methodes en bespreking van lesmaterialen met auteurs
en materiaalontwikkelaars. Experts gaan in op een passende aanpak voor
verschillende doelgroepen, zoals langzame en snelle leerders, tweedetaalsprekers en dyslectici.
Naast de mogelijkheid tot uitwisseling van materialen en didactische
werkvormen besteedt de academie aandacht aan:
• actuele (wettelijke) ontwikkelingen rond het vak Nederlands;
• de aansluiting met het beroep, taalbewust beroepsonderwijs en
taalontwikkelend lesgeven (TOL);
• zelfsturing van de student, maatwerk en differentiatie.

