WAT HOUDT HET LIDMAATSCHAP IN?
• Gratis deelname aan drie studiedagen op vrijdag 28 september 2018,
woensdag 23 januari en donderdag 23 mei 2019;
• De studiedagen kunnen worden opgenomen
in het lerarenregister;
• Toegang tot de website en deelname aan het platform;
• Uitwisseling van actuele informatie, materialen en artikelen.

ACADEMIEJAAR 2018 - 2019

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

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
06 - 53 36 16 74

gratis
€ 250,-

Inspiratie
Informatie
Uitwisseling

De studiedagen kunnen worden opgenomen in het Lerarenregister

www.mbotaalacademie.nl

PROFESSIONALISERING

DE THEMA’S VAN 2018-2019

Studenten in het mbo werken tegelijkertijd aan hun algemene taalvaardigheid Nederlands en het Nederlands dat zij nodig hebben om hun beroep uit
te kunnen voeren. Taaldocenten Nederlands in het mbo hebben als
gemeenschappelijk doel de taalvaardigheid Nederlands van de studenten
op het juiste (examen)niveau te krijgen. De Mbo Taalacademie draagt bij
aan de professionalisering van vakinhoudelijk-didactische en pedagogische
bekwaamheden van professionals Nederlands in het mbo.

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

STUDIEDAGEN
De studiedagen bevatten lezingen, presentaties en workshops over
didactiek, methodiek en materialen. 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.

HET NEDERLANDS ALS TAAL
VAN DE TOEKOMST
Waar gaat het naar toe met de
Nederlandse taal? In Nederland
en zeker in het mbo worden vele
varianten en talen gesproken.
Straattaal is al bijna geen straattaal
meer, het Engels rukt op, ook in het
mbo. Steeds meer studenten
spreken een andere moedertaal.
Wat betekent dit voor de lessen
Nederlands? Hoe kunnen docenten
inspelen op de dynamiek van de taal
en er zelfs plezier van hebben?

AANSPREKEND ONDERWIJS NEDERLANDS VOOR
STUDENTEN EN DOCENTEN
Voornaamste taak van de docenten Nederlands is studenten voorbereiden
op de generieke examens Nederlands. Daarnaast hebben studenten taal
nodig om binnen de beroepsopleiding, op stage en in de maatschappij
succesvol te kunnen zijn. Hoe zorg je dat het onderwijs Nederlands past bij
de mbo-studenten van deze tijd? We organiseren een inspiratiedag die de
docenten Nederlands buiten hun boekje laat gaan.

PASSEND TAALONDERWIJS VOOR ALLE MBO-STUDENTEN
Taak van de opleiding is te zorgen dat taalzwakke studenten voldoende aan
bod komen in de Nederlandse lessen. Daarnaast zijn er studenten die het voor
diplomering vereiste taalniveau al beheersen. Hoe daag je de sterkere studenten
uit? Wat kan de Nederlandse les voor hen betekenen en welke extra voorzieningen kan een opleiding inrichten? Hoe ga je om met de onderhoudsplicht?
Wat bied je studenten aan opdat zij hun taalniveau verhogen, behouden en
zich doorontwikkelen?

