
 
De studiedagen zijn opgenomen in het L erarenregister

ACADEMIEJAAR 2017 - 2018

DE ACADEMIE BESTAAT 10 JAAR!

JUBILEUMACTIE
Neem op een van de studiedagen  
gratis een collega mee als introducee.

NIEUW
Wissel materalen en ervaringen
uit tijdens Inspiratiesessies.

WAT HOUDT HET LIDMAATSCHAP IN?

•   Gratis deelname aan drie studiedagen op 22 september 2017,  
26 januari en 18 mei 2018;

• De studiedagen zijn opgenomen in het lerarenregister;
• Toegang tot de website en deelname aan het platform;
• Uitwisseling van actuele informatie, materialen en artikelen.

Het lidmaatschap loopt van 1 september 2017 tot 1 september 2018 en 
loopt automatisch door, tenzij het is opgezegd voor 1 juli 2018.

KOSTEN LIDMAATSCHAP KOSTEN PER STUDIEDAG

Taaldocenten/ taalcoaches: € 350,- Leden: Gratis  
Overigen: € 565,-  Niet leden: € 250,- 

Aanmelding Meer weten? 
info@mbotaalacademie.nl Tiba Bolle: tiba.bolle@itta.uva.nl
020 - 525 38 44 06 - 53 36 16 74

www.mbotaalacademie.nl



THEMA’S 2017 - 2018

1. KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS NEDERLANDS

Wanneer hebben lessen optimaal effect? Hoe verbeter je de opbrengst
van het taalonderwijs? Diverse sprekers laten zien wat je kunt doen om de
kwaliteit van je onderwijs te onderzoeken en te verbeteren. In workshops
worden didactische handreikingen geboden om studenten te activeren,
uit te dagen en maatwerk te bieden.

2. GOED VOORBEREID OP DE EXAMENS

Aan de orde komen kwesties als de motivatie van studenten en examens, de 
keuze voor algemeen examen Nederlands of beroepsgericht examineren. Wat 
zijn de voor- en nadelen van zelf examens construeren of examens inkopen? En 
wat maakt een docent tot een goede assessor, wanneer is een afname en  
beoordeling betrouwbaar?

3. ACTUEEL TAALONDERWIJS, NU EN IN DE TOEKOMST

Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op het onderwijs
Nederlands? Zoals online lezen, sociale media en de opkomst van het Engels. 
Wat betekent de toenemende aandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden  
- digitale vaardigheden, denkvaardigheden en interpersoonlijke vaardigheden - 
voor het vak Nederlands?

PROFESSIONALISERING

Studenten in het mbo werken 
tegelijkertijd aan hun algemene 
taalvaardigheid en het Nederlands 
dat zij nodig hebben om hun  
beroep uit te kunnen voeren. Taal-
docenten en  vakdocenten hebben 
als gemeenschappelijke 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 peda- 
gogische 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  
academiejaar.

STUDIEDAGEN

De studiedagen zijn opgenomen in het lerarenregister. 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, oproepen plaatsen en contact met elkaar opnemen.


