
Aan de slag met taalachterstand

training
Taalgericht vakonderwijs in het mbo 

Waarschijnlijk heb je dit als docent al vaker gezien: anderstalige studenten met een 
beperkt taalniveau in het Nederlands, stromen in bij een mbo-opleiding. Hoewel we 
graag zien dat deze leerlingen met de normale stroom afstuderen, zien we in de 
praktijk dat studievertraging en uitval meer regel is dan uitzondering. Niet alleen 
kost dit meer energie van alle betrokkenen, ook zorgt het voor demotivatie en te-
leurstelling bij de student. Als je je al vaker hebt afgevraagd ‘hoe helpen we deze 
studenten?’, lees dan vooral verder!

In het onderwijs wordt vaak te weinig aandacht besteed aan schooltaal, omdat de 
veronderstelling is dat de student de woorden tóch wel kent. Toch zijn woorden als ‘ar-
gument’,  ‘vergelijk’,  ‘aanleiding’ voor veel mbo-studenten onbekend. Ook krijgen do-
centen geen handvatten mee over hoe ze de aandacht voor taal in de lessen kunnen 
integreren. ‘Taal hoort toch bij het vak Nederlands?’ en ‘er zijn al zo weinig lessen en is 
er te weinig tijd’ wordt er vaak gezegd. 

Helaas is het voor laaggeletterde studenten niet voldoende om enkel bij het vak Ne-
derlands aandacht te besteden aan taal. Om deze studenten verder te helpen, bieden 
wij een training aan voor docenten. Taalgericht vakonderwijs kost niet veel extra tijd; 
wél een heel andere didactische aanpak. Een docent die taalgericht lesgeeft, houdt 
meer tijd over. Af van het oeverloze herhalen! 

http://www.bisbee.nl


Voor wie?

Deze training is bedoeld voor mbo-
docenten met anderstalige studenten in 
de klas.

Om de effectiviteit van de training te 
vergroten, wordt een kort onderhoud van 
de trainer met de teamleider gepland 
om de verwachting betreffende de trai-
ning goed af te stemmen. Als daar be-
hoefte aan is, wordt in het team gepeild 
waar de specifieke leerbehoefte ligt. 

Kantoor ‘s-Hertogenbosch

Het Wielsem 10

5231 BW ‘s-Hertogenbosch

T 073 640 93 90

Kantoor Rotterdam

Linker Rottekade 292 

3034 CV Rotterdam

T 010 307 32 39

Kantoor Zwolle

Grote Voort 247 - Ijsseltoren

8041 BL Zwolle

T 073 640 93 90

We bieden docenten handvatten 
om meer plezier te behalen uit het 
lesgeven aan anderstaligen waarmee 
ze ook betere resultaten zullen 
behalen. Heel praktisch, heel basic en 
vooral ook heel leuk!

Wat levert de training taalgericht 
vakonderwijs op? 

Als deelnemer aan de training krijg je 
inzicht in de leerbehoeften van NT2-
studenten, zodat je gericht weet hoe 
je de Nederlandse taal in je vakgebied 
kunt integreren en hoe je de studenten 
kunt ondersteunen en begeleiden.

Deze training is gericht op: 

• Betere resultaten en minder uitval 
van studenten

• Grotere motivatie voor zowel docent 
als student

• Het onderwijs onder de loep: hoe 
geef je les en zijn er verbeterpunten?

• Samenhang tussen verschillende 
vakken

• Eye-openers in je dagelijkse werk 
• Lesmateriaal, want de training is 

heel praktijkgericht  
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Wil je direct aanmelden 
of heb je nog vragen?

Bel naar een van onze kantoren 
of stuur een e-mail naar 
academie@bisbee.nl
 
Check onze website voor de 
actuele cursuskalender:
bisbee.nl/bisbee-academie
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