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PROFESSIONALISERING

FOCUS OP VAKMANSCHAP NEDERLANDS

Studenten in het mbo werken tege-
lijkertijd aan hun algemene taal-
vaardigheid Nederlands en het 
Nederlands dat zij nodig hebben om 
hun beroep uit te kunnen voeren.

De visie van de academie is dat docenten 
in het mbo samen kunnen werken aan 
de taalontwikkeling van de studenten.

Zij zijn verantwoordelijk voor:
•  Vergroten van de motivatie 

van studenten voor taal;
•  Toename van de leeropbrengst 

van de lessen Nederlands;
•  Stimuleren van de taalontwikke-

ling Nederlands in alle vakken;
•  Inhoud van taallessen, vaklessen 

en stageopdrachten zoveel moge-
lijk op elkaar af stemmen;

•  Signaleren van taalzwakke studenten 
en passend onderwijs bieden.

THEMA’S IN 2014 - 2015

De volgende thema’s komen in ieder geval aan bod:

Taaldocenten, taalcoaches en taalcoördi-
natoren in het mbo hebben als gemeen-
schappelijk doel de taalvaardigheid 
Nederlands van de mbo-studenten op 
het juiste (examen)niveau te krijgen.

In 2008 is de academie opgericht als 
Mbo Taalcoach Academie. De academie 

is ontstaan vanuit de behoefte aan 
uitwisseling op landelijk niveau.

De academie draagt bij aan de professio-
nalisering van de professionals betrokken 
bij onderwijs, toetsing en examinering van 
het Nederlands in het mbo. Sinds 2013 
spreken we van de Mbo Taalacademie.

Didactische werkvormen
Effectieve taaldidactiek in 
de Nederlandse les.

Taalbewust beroepsonderwijs
Stimuleren van taalontwikkeling 
in alle vakken.

Motiveren en activeren van mbo-studenten
Aansluiten op leerdoelen en leerbehoeftes.

Differentiatie
Taalonderwijs op maat van 
0-meting tot kwalificering.

Landelijke examens
Voorbereiding op de generieke 
examens Nederlands.

Schoolexamens
Ontwikkeling, afname en beoordeling 
van de instellingsexamens.
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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 studiedagen per schooljaar.

STUDIEDAGEN
Op de studiedagen vinden netwerkbijeen-
komsten plaats en workshops over didactiek, 
methodiek en materialen. Actuele ontwikke-
lingen, overheidsbeleid en relevante onder-
zoeksresultaten worden gepresenteerd.

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



info@mbotaalacademie.nl

www.mbotaalacademie.nl

+31 (0)20 525 38 44
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LIDMAATSCHAP MBO TAALACADEMIE

Elk lid betaalt per jaar een vaste bijdrage voor het lidmaatschap van de Mbo Taalacademie.

INHOUD LIDMAATSCHAP
•  Gratis deelname aan de studie- 

dagen op 19 september 2014,  
30 januari 2015 en 22 mei 2015.

•  Toegang tot de website en deel-
name aan het platform

•  Uitwisseling van actuele infor-
matie, materialen en artikelen

BIJDRAGE 2014 - 2015
Taaldocenten en taalcoaches: € 325,-
Overigen:  € 565,-
(ondersteuners, beleidsmedewerkers, staf)

KOSTEN PER STUDIEDAG
Leden:   gratis
Niet-leden:   € 225,-

Het lidmaatschap loopt van 1 september 
2014 tot 31 augustus 2015. Het lidmaat-
schap loopt automatisch door, tenzij 
het is opgezegd voor 1 juli 2015.

MEER INFORMATIE
Mbo Taalacademie, Tiba Bolle
Tiba.Bolle@itta.uva.nl
020 525 2448

AANMELDEN
Secretariaat ITTA
info@mbotaalacademie.nl
www.mbotaalacademie.nl
020 525 38 44


