
Expertnetwerk voor taalcoaches en
taaldocenten Nederlands

2013 - 2014

Ee
n 

in
it

ia
ti

ef
 v

an
 h

et
 IT

TA
 v

an
 d

e 
U

ni
ve

rs
ite

it 
va

n A
mste

rdam en het Steunpunt Taal en rekenen mbo

Lidmaatschap Mbo Taalacademie

Elk lid betaalt per jaar een vaste bijdrage voor lidmaatschap van de Mbo 
Taalacademie. De bijdrage voor 2013 - 2014 is:

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

Kosten per studiedag
Leden:  gratis
Niet-leden:  € 225,-

Het lidmaatschap loopt van 1 september 2013 tot  31 augustus 2014. 
Het lidmaatschap loopt automatisch door tenzij het is opgezegd voor 1 juli 

2014.

Voor meer informatie
Mbo Taalacademie: Tiba Bolle
Tiba.Bolle@itta.uva.nl, 
tel 020 525 2448
Aanmelding: Secretariaat ITTA
info@itta.uva.nl

tel 020 525 3844
www.mbotaalcoachacademie.nl 

www.mbotaalacademie.nl



Deskundigheidsbevordering en professionalisering in het mbo

De Mbo Taalacademie is opgericht in 2008 als Mbo Taalcoach Academie. Het is 

een initiatief van het ITTA van de Universiteit van Amsterdam en het Steunpunt 

Taal en Rekenen Mbo. Vanaf 2013 gaat de Mbo Taalcoach Academie verder door 

onder de naam Mbo Taalacademie. 

De opdracht van taaldocenten, taalcoaches en taalcoördinatoren in het mbo is de 

taalvaardigheid Nederlands van de mbo studenten op het juiste niveau te krijgen, 

zodat aan de generieke en specifieke eisen van de beroepsopleidingen kan worden 

voldaan. 

Doelstelling Mbo Taalacademie

De Academie wil professionals betrokken bij het Nederlands in het mbo de gele-

genheid bieden kennis, ervaringen en materialen uit te wisselen. Doel van 

de Academie is het mbo een inhoudelijke impuls te geven op de 

volgende terreinen:  

• Vergroten van de leeropbrengst van de lessen 

 Nederlands

• Stimulans van de taalontwikkeling Nederlands 

in alle vakken

• Signalering, doorverwijzing en remediëring 

van taalzwakke leerlingen

• Taaltoegankelijkheid van het beroepson-

derwijs en docentvaardigheden

• Integratie van de taalontwikkeling in de 

taallessen, de vaklessen en op stage 

 

Thema’s van de Mbo Taalacademie 2013 - 2014

Studiedagen 

De Mbo Taalacademie organiseert drie studiedagen per schooljaar met presentaties 

van theoretische achtergronden  en relevante onderzoeksresultaten; actuele ontwik-

kelingen; workshops over didactiek, materialen en beleid.

Thema’s in 2013 - 2014

• Taaldidactiek in de Nederlandse lessen

• Taalontwikkelend beroepsonderwijs

• De Drieslag Taal: van beleid naar praktijk

• Intake en differentiatie: toetsen en onderwijs op maat

• Examinering en beoordeling: landelijke examens en instellingsexamens

Website

Op de website www.mbotaalacademie.nl staan actualiteiten, 

nieuws, artikelen, materialen, beleidsstukken, taalprofie-

len, publicaties en oproepen. Leden kunnen ook zelf 

nieuws, documenten en oproepen plaatsen.

Wat biedt het lidmaatschap van de Mbo 

Taalacademie? 

• Gratis deelname aan de studiedagen op

    20 september 2013, 24 januari 2014 

    en 16 mei 2014.

•  Toegang tot de website 

•  Downloaden en plaatsen van actuele

    informatie, materialen en artikelen

De Mbo Taalacademie is een expertnetwerk voor iedereen die zich professioneel bezig houdt 
met taalontwikkeling en taaldidactiek Nederlands in het mbo


