
 
  

 

Taal is teamwerk! Samen werken aan taalvaardigheid   

 

“We verbeteren de beheersing van Nederlands en rekenen onder mbo-studenten. We zorgen dat de kwaliteit 

van docenten die Nederlands en rekenen geven versterkt wordt. Onderwijs in het mbo wordt immers 

vormgegeven in multidisciplinaire onderwijsteams. … Basisvaardigheden worden niet alleen onderwezen in 

daartoe ingerichte vakken. Ook in de beroepsgerichte vakken komen ze aan de orde. Ook de docent die 

studenten leert lassen of grafisch vormgeven, draagt in zijn lessen bij aan de beheersing van beroepsgericht 

Nederlands of rekenen …. Zo doen we het karakter van het mbo het meeste recht.” 

Uit: Kamerbrief ‘Inzet Werkagenda mbo’ van Minister Dijkgraaf van OCW (20 oktober 2022) 

 

Op deze studiedag besteden we aandacht aan manieren waarop teambreed aan taalvaardigheid gewerkt kan 

worden. Welke werkvormen en materialen bevorderen de taalvaardigheid van de studenten? Wat voor soort 

interventies gericht op taalontwikkeling in de opleiding zijn zinvol? Hoe overtuig je je vakcollega’s van het 

belang van een gezamenlijke taalaanpak? 

 

Programma studiedag 3 februari 2023  

Regardz Amersfoort 

 

    9.30 -  9.45 Opening  

    9.45 -10.15 Ruimte in de regels & anders verantwoorden: Kansen voor taal 

Natascha Prins, Ilse Hoffman, Kennispunt taal en rekenen, MBO Raad 

10.15 -10.45 Alles is taal – eerste stappen naar taalbeleid Meike Korpershoek, Alderic Weijs, Irma van der 

Grijn, ROC van Amsterdam en Flevoland 

10.45-11.15 Uitwisseling van ervaringen Tiba Bolle, ITTA 

 

11.15-11.30 Pauze 

 

11.30-12.45  Workshopronde Goede voorbeelden. Keuze uit: 

• Passchaven van een deur. De aanpak van ROC Mondriaan in samenwerking op taal Alie 

Kammenga, De Talengroep en Marjolein Kool, ROC Mondriaan 

• De leeskaarten. Collega's stimuleren om taal bewust aan de gang te gaan met 

leesvaardigheid Miranda Hijink en Fleur Basten, ROC van Amsterdam MBO College West 

• Waar een wil is, is een weg. Taalontwikkeling stimuleren in de beroepscontext Joki Klein 

Velderman en Carlijn Kleinsman, ROC van Twente  

12.45-13.30 Lunch  

 

13.30 -14.00 Professionele ontwikkeling? Teams aan het roer! Patricia Brouwer, Hogeschool Utrecht 

14.05 -15.20 Workshopronde Inspiratie. Keuze uit: 

• Taal in samenhang met het beroepsonderwijs Alie Kammenga, De Talengroep 

• Teamtaalspellen. Hoe breng ik de discussie over taalbewust lesgeven op gang? Inge van 

Meelis en Liesbeth van der Meij, ITTA 

• Ontrafelen van jouw leren en dat van je collega Marjanne Hagedoorn, Landstede Groep 

 

15.30 -16.00 Slim samenwerken in het onderwijs: het kan gewoon altijd beter Leanpeople 


