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aan hun algemene taalvaardigheid Nederlands 
en de taalvaardigheid die zij nodig hebben om 
hun beroep uit te kunnen oefenen. 

De Mbo Taalacademie draagt bij aan de 
pedagogische en vakinhoudelijk-didactische 
bekwaamheden van docenten Nederlands in 
het mbo.

Wat doet de academie voor u?

PROFESSIONALISERING

De academie biedt een levendig platform met
een eigen website en organiseert drie studie-
dagen per schooljaar. Leden krijgen de 
gelegenheid zich bij te scholen, kennis op te 
doen en materialen uit te wisselen. 

STUDIEDAGEN

Op de studiedagen vinden lezingen, presen-
taties en workshops plaats over didactiek, 
curriculumontwikkeling en methodiek. 

Actuele ontwikkelingen, overheidsbeleid 
en relevante onderzoeksresultaten worden 
gepresenteerd. Docenten wisselen ervaringen 
uit. Deelnemers aan de studiedagen ontvangen 
een bewijs van deelname. 

Tijdens de bijeenkomsten wordt indien nodig rekening gehouden met corona-maatregelen.

WEBSITE 

Op www.mbotaalacademie.nl staan actuali-
teiten, artikelen, materialen, beleidsstukken, 
taalprofielen en oproepen. Leden kunnen 
ook zelf nieuwsberichten, documenten en 
oproepen plaatsen.

WWW.MBOTAALACADEMIE.NL



Waarover gaan de studiedagen?

Tijdens lezingen en workshops staan inhoud, 
didactische werkvormen, afstandsleren, 
feedback, toetsing en examinering centraal. 
Er is de mogelijkheid tot inzage in methodes 
en bespreking van (online) lesmaterialen 
met auteurs en materiaalontwikkelaars. 
Experts geven informatie over verschillende 
doelgroepen, zoals langzame en snelle 
leerders, tweedetaalsprekers en dyslectici. 

De academie biedt de mogelijkheid tot 
uitwisseling van materialen en didactische 
werkvormen. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn:

• actuele (wettelijke) ontwikkelingen rond 
het vak Nederlands;

• de aansluiting met het beroep en 
taalbewust beroepsonderwijs;

• afstandsleren en online didactiek;
• formatief evalueren en zelfsturing van de 

student;
• flexibilisering, maatwerk, modulair 

onderwijs en differentiatie.

Wat houdt het lidmaatschap in?

Gratis deelname aan drie studiedagen 
op vrijdag 25 september 2020, vrijdag 22 
januari 2021 en vrijdag 28 mei 2021

Toegang tot de website en deelname aan 
het platform

Uitwisseling van actuele informatie, 
materialen en artikelen

Het lidmaatschap loopt van 1 september 2020 
tot 31 augustus 2021 en wordt automatisch 
verlengd, tenzij het is opgezegd voor 1 juli 
2021.

KOSTEN LIDMAATSCHAP

Taaldocenten/ taalcoaches  € 300,-
Overigen         € 515,-

KOSTEN PER STUDIEDAG

Leden     gratis
Niet-leden        € 250,-
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AANMELDEN

info@mbotaalacademie.nl / 020 - 525 3844 

MEER WETEN? 

tiba.bolle@itta.uva.nl / 06 - 533 616 74
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