Online training meertaligheid
voor het voortgezet onderwijs
Stichting Taal naar Keuze verzorgt een online training aan docenten voortgezet onderwijs
om meertaligheid te integreren in hun lesstof. De training is specifiek bedoeld voor
docenten Nederlands en NT2. Docenten moderne vreemde talen kunnen desgewenst ook
meedoen. Gebruik wordt gemaakt van materialen o.a. ontwikkeld door Studio
Taalwetenschap en Stichting Taal naar Keuze.
Veel leerlingen in Nederland groeien op met meer dan één taal. Kinderen van migranten,
van internationale werknemers, uit meertalige gezinnen, maar ook leerlingen met
Nederlands als moedertaal horen steeds meer talen in hun eigen omgeving en kunnen zich
steeds vaker en beter uitdrukken in andere talen.
● Hoe kunnen anderstalige leerlingen hun moedertaal inzetten om beter te worden in
het Nederlands?
● Hoe zet je taalachterstand om in verrijkende talenkennis?
● Hoe kan de hele klas profiteren van veeltaligheid?
● Hoe ga je als leerkracht met de talen in de klas om?
Wij gaan ervan uit dat leerlingen het beste leren als ze betrokken zijn, en ze raken
betrokken als ze gebruik mogen maken van hun deskundigheid. Daarom zetten we alle talen
van leerlingen actief in en gebruiken we hun eigen dagelijkse ervaringen als bron voor
taalonderwijs. Dat blijkt verrijkend voor elke klas.
Wat: Online training in 3x1uur (180’), verspreid over drie weken verzorgd door een
gespecialiseerde trainer meertaligheid, geleverd door Stichting Taal naar Keuze
Wanneer: gedurende het hele jaar
Voor wie: voor maximaal 5 leerkrachten, liefst afkomstig van een en dezelfde school
Online platform: Google Classroom en Hangout
Opbouw:
○ Vooraf worden enige kerngegevens van de school verzameld, en wensen en
verwachtingen van de deelnemers ten aanzien van de training;
○ De eerste meeting is gericht op achtergronden, thema’s, werkvormen en
bronnen met betrekking tot meertaligheid;
○ Na deze meeting voeren de deelnemers zelfstandig een paar taken uit. De
resultaten worden digitaal gedeeld en door de trainer van feedback voorzien;
○ De tweede meeting start met een gezamenlijke bespreking van de resultaten.
Vervolgens komt het ontwikkelen van lessen meertaligheid voor eigen
doelgroepleerlingen aan bod;
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○ Na deze tweede meeting werken de deelnemers een of twee lessen uit. De
resultaten worden digitaal gedeeld en door de trainer van feedback voorzien;
○ De derde en laatste meeting start met een gezamenlijke bespreking van de
gemaakte lessen. Vervolgens is er ruimte voor het bespreken van
vervolgstappen en voor een korte evaluatie van de training.

Kosten 730,- euro (inclusief btw niet-onderwijsgebonden kosten)
○ Online groepstraining van 3x1 uur
○ Online individuele feedback van 1 uur
○ Een digitale syllabus met werkbladen, lesbrieven en literatuurverwijzingen
○ Eén exemplaar SJOES (2018) toegezonden via de reguliere post

Contact: Dr. Karijn Helsloot, Amsterdam, info@taalnaarkeuze.nl
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