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Programma NT2 conferentie 26 mei 2018 

Dagprogramma 

8:30 – 9:30 uur   Inloop en registratie 

9:30 – 10:30 uur  Opening en lezing 

10:30 – 11:00 uur  Pauze + markt uitgeverijen 

11:00 – 11:45 uur  Workshopronde 1 (45 minuten) 

11:45 – 12:15 uur  Pauze + markt uitgeverijen 

12:15 – 13:00 uur  Workshopronde 2 (45 minuten) 

13:00 – 14:00 uur  Lunch + markt uitgeverijen 

14:00 – 15:15 uur  Workshopronde 3 (75 minuten) 

15:15 – 15:45 uur  Pauze + markt uitgeverijen 

15:45 – 16:30 uur  Workshopronde 4 (45 minuten) 

16:30 – 17:30 uur  Borrel + markt uitgeverijen + uitreiking Bewijs van Deelname 

 

Avondprogramma 

17:30 – 18:30 uur  Boekpresentatie, theater De Spraakversterker, verkiezing NT2-docent  

    van het jaar 

18:30 – 20:30 uur  Buffetdiner en ontmoeting 
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Lezingen 9:30 uur – 10:30 uur 
 

Nr. Titel Presentator Beschrijving Zaalnr.  

1 Succesvol samenwerken 
met 
taalvrijwilligersorganisaties 
 
 
 
 

Sylvia de Groot Heupner, 
Hen begint met taal 

Nederland kent een lange geschiedenis van taalvrijwilligers. Sommige taalscholen werken al samen met 
vrijwilligersorganisaties, voor anderen is dat relatief nieuw. Wat zijn de voordelen van werken met 
taalvrijwilligers? Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen vrijwilligers(organisaties) en 
docenten?  
De lezing bevordert bewustwording van de toegevoegde waarde van werken met vrijwilligers, inzicht in 
de belevingswereld van taalvrijwilligersorganisaties en hoe je met die kennis een goede samenwerking 
tot stand brengt. 

C1.05 

2 Levenslang en levensbreed.  
Over de wisselwerking 
tussen leren en gebruiken 
in de ontwikkeling van 
geletterdheid bij 
volwassenen.  
 
 

Jeanne Kurvers – 
zelfstandige, onderzoeker, 
ontwikkelaar 

Het meeste onderzoek naar geletterdheid van volwassenen kijkt naar effecten van cursussen op de lees- 
en schrijfvaardigheid op de korte termijn. Die kunnen tegenvallen. Maar hoe zit het met die ontwikkeling 
als wat langer en wat breder gekeken wordt? In deze lezing wordt verslag gedaan van lange-termijn 
onderzoek (The Longitudinal Study of Adult Learning, Reder, 2012) waarin ook gekeken wordt naar naar 
het gebruik dat mensen maken van geschreven taal.  
De lezing geeft Inzicht in het belang van de wisselwerking tussen leren in de les en gebruik van 
geschreven taal in de praktijk voor een duurzaam resultaat. 

C1.04 

3 Filmpje kijken? – 
Dynamisch en usage-based 
Nederlands leren in de NT2-
klas  
 
 
 

Dietha Koster - Institut für 
Niederländische Philologie, 
Universität Münster 
 

In de afgelopen decennia hebben dynamische, usage-based (DUB) theorieën van taalverwerving aan 
populariteit gewonnen. Het centrale idee van de DUB-benadering is dat taalverwerving baat heeft bij 
frequent taalcontact en betekenisvol aanbod op alle taalniveaus. Voor de NT2-praktijk werd een DUB-
filmmethode ontwikkeld, waarin we taal in de film Alles is Liefde beluisteren en bespreken. 
Studieresultaten laten algemene talige vooruitgang, woordenschatstoename en motivatie zien. 
Deze lezing informeert deelnemers over theorie van dynamisch, usage-based taalleren en geeft 
suggesties voor hoe deze theorie in de NT2-praktijk kan worden ingezet.  

C1.02 

4 Binnen- en buitenschools 
leren in inburgering en 
volwasseneneducatie 
 
 

Marlies Elderenbosch – 
ITTA en Simon Verhallen 

Sinds 1990 is erin Nederland en Vlaanderen veel ervaring opgedaan met het organiseren van 
taalontwikkeling in twee domeinen; in een klas met een docent en buiten de klas met een begeleider. 
Wat vertelt onderzoek ons over succesfactoren bij het leren van een nieuwe taal in de praktijk? Wat 
kennen we vanuit het verleden en wat is de huidige stand van zaken? 
In deze lezing wordt ingegaan op wetenschappelijke achtergronden van buitenschools leren.  

Auditorium 
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Workshopronde 1 11:00 uur – 11:45 uur 
 

Nr. Titel Presentator Beschrijving Zaalnr. 

1 Digitaal aan de slag buiten 
het lokaal! 
 
 
 
 

Masja Mesie – Memo 
onderwijs 
met Patricia Rose - SLO 
 

Tijdens deze workshop laten we voorbeelden zien van digitale werkvormen die je kunt inzetten bij 
taalonderwijs buiten de muren van het klaslokaal. We zullen gebruikmaken van een aantal eenvoudige 
en gratis webtools en apps waarmee je snel aantrekkelijke opdrachten voor taalleerders kunt ontwerpen. 
Je gaat zelf ook digitaal aan de slag, dus breng een eigen device mee! 
Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers kennis gemaakt met een aantal digitale 
hulpmiddelen waarmee taalleerders op een motiverende en actieve wijze een taal kunnen verwerven. 

C1.69 

2 Het taalcafé: de brug naar 
de praktijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noortje Bos –Toptaalgroep, 
met Thomas Roor en  
Abdallah Ait Mrime 

Tijdens deze bijeenkomst maken de deelnemers kennis met het Taalcafé.  
Middels opdrachten, nieuwe inzichten en het uitwisselen van ideeën en ervaring komen de volgende 
onderwerpen aan bod:  

 Het succes van het Toptaalcafé  

 De doelgroep en de opzet  

 De invloed en meerwaarde van de vrijwilliger  

 Van cursist naar vrijwilliger in het Toptaalcafé (Abdallah en Thomas vertellen over hun 
ervaringen) 

Het doel van de bijeenkomst is om de deelnemer:  

 Kennis te laten maken met het Taalcafé  

 In te laten zien hoe een taalcafé kan aansluiten op een les en vice versa  

 Te laten brainstormen over de mogelijkheden van en vóór vrijwilligers  

C1.61 

3 Fast Lane: taal- en 
werknemersvaardigheden 
ontwikkelen via 
werkplekleren 
 
 
 
 

Bregje Kaars Sijpesteijn – 
ITTA,  
met Rudi Knol - Alfacollege 
 

In deze workshop presenteren wij een aanpak voor toeleiding naar werk of opleiding gecombineerd met 
taal- en werknemersvaardigheden, ontwikkeld in het Erasmus+ project Fast Lane. Succesfactoren zijn 
omgezet in materialen voor begeleiders, een quickscan, observatie-instrumenten, praktijkopdrachten en 
een logboek die op werkervaringsplekken en (taal)stages ingezet kunnen worden. Wat zijn de 
succesfactoren, wat is er ontwikkeld, hoe kun je ermee werken? 
Je hebt na deze workshop een beeld van het totale project, de succesfactoren en de bijbehorende 
materialen zoals checklists en observatie-instrumenten. In een andere workshop gaan we specifiek in op 
het stagedagboek en de praktijkopdrachten. Alles is gratis te gebruiken. 

C1.71 

4 Buitenschools lezen 
 
 
 
 
 
 
 

Kaatje Dalderop – Kaatje 
Dalderop Onderwijsadvies 
 
 

Alfabetiseringscursisten moeten heel veel oefenen. Een open deur. Veel oefenen hou je vooral vol als je 
de relevantie ziet van wat je leest. Tekst uit het dagelijks leven van de leerders zou daarom een duidelijke 
plaats moeten hebben in het ANT2-onderwijs.  
Deze workshop gaat over het trainen van leesstrategieën en het toepassen daarvan op teksten uit de 
omgeving van de leerders. 
Door deze workshop worden alfadocenten bewust van het trainen van leesstrategieën, het belang van 
motivatie voor het leersucces en de mogelijkheden die het lezen van teksten buiten de school daarbij 
biedt. 

C1.68 

5 Van buiten naar binnen: 
Nederlands leren met 
gedichten en liedjes 

Folkert Kuiken - UvA Gedichten en liedjes vormen het ‘glijmiddel’ waarmee taalinput gemakkelijk wordt opgenomen. Door 
ritme en melodie pikken taalleerders spelenderwijs mooie volzinnen of hele coupletten op. Wat van 

C1.72 
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buiten wordt gekend wordt op die manier binnen geïnternaliseerd. Op deze principes is ‘Dichter bij de 
taal’ gebaseerd:  een bundel met twintig lessen waarin een bekend gedicht of lied centraal staat. 
Door de workshop leren docenten hoe met behulp van gedichten en liedjes NT2-leerders letterlijk 
‘dichter bij de taal’ kunnen worden gebracht. 

6 Zelfstandig lezen & Lezen 
met een leeshulp 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giwan Persaud – EDIA, 
met Simon Verhallen 

Nt2-leerders moeten veel lezen: vaak en veel verschillende teksten. Niet alleen in de klas; ook 
buitenschools moeten zij veel lezen (kilometers maken). T2-verwervers leren veel van lezen als de 
teksten passen bij hun niveau, d.w.z. net iets boven hun niveau zijn. Dutch Reader biedt een ruime 
collectie actuele teksten over veel onderwerpen op A1plus of A2 of A2plus, etc. Onbekende woorden van 
dat niveau worden uitgelegd en ingeoefend. Leerders kunnen met Dutch reader zelfstandig lezen, maar 
nog beter is het wanneer ze na het lezen over de tekst praten met hun leshulp. Dutch Reader is gratis. In 
deze workshop is eerst een toelichting en vervolgens gaan deelnemers zelf aan de slag. 
Na de workshop kunnen docenten en taalcoaches zelfstandig de NT2-leerders ondersteunen bij het 
zelfstandig lezen van teksten op hun niveau in de Dutch Reader. Zij hebben geoefend met 
verwerkingsvormen die na het lezen kunnen worden ingezet. 

C1.70 

7 Overal lekker leren met 
LINK 
 
 
 
 
 
 
 

Carola van der Voort – VU 
NT2 

LINK is de nieuwe totaalmethode tot A2.  
LINK staat vol met interessante, volwassen, levensechte opdrachten. 
LINK bereidt uitstekend voor op het inburgeringsexamen. 
LINK is glashelder opgebouwd. 
LINK heeft een route die zichzelf wijst. 
LINK is digitaal: thuis, op school, of waar dan ook, kan zelfstandig worden gewerkt. 
LINK maakt extra materiaal helemaal overbodig! 
Kennismaking met een verfrissende, moderne, efficiënte en effectieve leermethode. 
Een leermethode zoals de 21-ste eeuw die vraagt. 

A1.44 

8 Docent en mentor: twee 
rollen, één doel.  
 
 
 
 
 

Robin Smeets – UAF, met 
Sanne Vergoossen - UAF 
 

In deze workshop willen we graag het mentoringprogramma van het UAF toelichten. Tevens willen wij 
met het publiek op zoek naar de toegevoegde waarde van het betrekken van vrijwilligers bij het 
verbeteren van de taalvaardigheid van vluchtelingstudenten. Ook delen we graag onze tips die uit 
onderzoek naar voren zijn gekomen. Hoe kunnen docent en mentor elkaar versterken?  
Het doel van de workshop is om een antwoord te krijgen op de vraag: Hoe kunnen docenten en 
mentoren optimaal van elkaars kennis en kunde gebruik maken? Hoe zorgen we voor de bewustwording 
en aansluiting van het binnen en buiten leren?  

A1.40 

9 NT2 voor anders-alfabeten 
 
 
 
 
 
 

Jeanne Kurvers – 
zelfstandige onderzoeker 
en ontwikkelaar 

In deze workshop wordt ingegaan op het alfabetiseringsonderwijs aan anders-analfabeten. Na een eerste 
kennismaking met het leren van een nieuw schrift worden enkele verschillen tussen talen en schriften 
gedemonstreerd. Daarna wordt aan de hand van concrete oefeningen en voorbeelden duidelijk gemaakt 
wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen analfabeten en anders-alfabeten en hoe je daar in het 
onderwijs op in kunt spelen. 
Het doel van de workshop is om inzicht in het Latijnse schrift in vergelijking met andere schriften en in de 
verschillen en overeenkomsten tussen (onderwijs aan) anders-alfabeten en analfabeten 

A1.34 

10 Van vlog tot vakkenvuller: 
buitenschools leren in de 
ISK 

Lies Alons - ITTA De voetbalvereniging, het bijbaantje als vakkenvuller of de vlog van Enzo Knol kunnen begrijpen. 
Allemaal zaken die voorbij kunnen komen in buitenschoolse leven van de ISK-leerling. Het leren van een 
nieuwe taal kan in de klas, maar juist ook buiten de muren van het klaslokaal. In deze korte workshop 

A.1.24 
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staan we stil bij hoe leerlingen de taalvaardigheden die ze buiten de klas nodig, terug kunnen komen in 
de les.  

11 Taal&Toekomst: 
taalcoaches en jonge 
anderstaligen gekoppeld 

 
 

Eline Dragt – Het begint 
met taal 

Taal & Toekomst koppelt taalcoaches aan jonge nieuwkomers die hun taal- en arbeidsvaardigheden 
willen verbeteren. Voor veel nieuwkomers is het extra lastig om aan een stageplek of een baan te komen. 
Dit programma van Het Begint met Taal brengt taalcoaches met jongeren in contact om die noodzakelijke 
vaardigheden op te schroeven. Een mooie verbinding tussen wat op school of de ISK wordt geleerd en 
geoefend en wat in groepsbijeenkomsten nóg weer verder kan worden versterkt. 

C1.63 
 
 
 
 
 

 
 
Workshopronde 2 12:15 uur – 13:00 uur 
 

Nr. Titel Presentator Beschrijving Zaalnr. 

1 Digitaal aan de slag buiten 
het lokaal! 
 
 
 
 

Masja Mesie – Memo 
onderwijs 
met Patricia Rose - SLO 
 

Tijdens deze workshop laten we voorbeelden zien van digitale werkvormen die je kunt inzetten bij 
taalonderwijs buiten de muren van het klaslokaal. We zullen gebruikmaken van een aantal eenvoudige 
en gratis webtools en apps waarmee je snel aantrekkelijke opdrachten voor taalleerders kunt ontwerpen. 
Je gaat zelf ook digitaal aan de slag, dus breng een eigen device mee! 
Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers kennis gemaakt met een aantal digitale 
hulpmiddelen waarmee taalleerders op een motiverende en actieve wijze een taal kunnen verwerven. 

C1.69 

2 Uitspraak oefenen buiten 
de klas? Ja, dat kan! 
 

Marieke Goedegebure – 
NT2Spraak 
 

In deze korte workshop krijg je 10 tips waarmee je de cursist kunt stimuleren om te luisteren naar de 
Nederlandse uitspraak en om het duidelijk spreken buiten de klas te oefenen.  
De workshop is inspirerend bedoeld. 

C1.61 

3 Fast Lane: Leuk! Op stage! 
Maar hoe leren ze ervan? 
 
 
 
 
 
 

Mirjam Wind – Alfa-college, 
met Roel van Rooijen - 
Scalda 

Wij begeleiden al jaren cursisten in hun stage (taalstage, Entree stage, werkervaringsplek), maar vinden 
dat het leerrendement vergroot kan worden. Samen met ITTA en een aantal internationale partners 
hebben wij twee producten ontwikkeld binnen het Erasmus+ project Fast Lane, waarvan wij denken dat 
ze de taalvaardigheid en werknemersvaardigheden van cursisten bewuster, sneller en in combinatie met 
elkaar stimuleren.  
Je kunt na het volgen van deze workshop zelf aan het werk met ons stagedagboek (een 
coachingsinstrument) en onze opdrachten op de werkvloer. Ook kun je zelf een nieuwe opdracht 
ontwikkelen met ons format. Alles is gratis te gebruiken. 

C1.71 

4 Digitale vaardigheden 
versterken: DOEN?! 
 
 
 
 
 

Kaatje Dalderop – Kaatje 
Dalderop Onderwijsadvies 
 

Het wordt steeds belangrijker om je weg te weten in de digitale wereld. Tegelijk wordt ook die wereld 
steeds complexer. Het is daarom belangrijk dat leerders niet alleen weten hoe ze de knoppen vinden die 
nodig zijn om bijvoorbeeld geld te pinnen, maar ook dat ze de vaardigheden leren om zelfstandig hun 
kennis van en vaardigheden in de digitale wereld uit te breiden. 
In deze workshop presenteren we de ervaringen uit een tweejarig project met de naam DOEN?! In dit 
project ontwikkelden we een coachende aanpak voor het versterken van digitale vaardigheden bij 
laaggeletterde (T1 en T2) leerders. 

C1.68 

5 Van buiten naar binnen: 
Nederlands leren met 
gedichten en liedjes 

Folkert Kuiken - UvA Gedichten en liedjes vormen het ‘glijmiddel’ waarmee taalinput gemakkelijk wordt opgenomen. Door 
ritme en melodie pikken taalleerders spelenderwijs mooie volzinnen of hele coupletten op. Wat van 

C1.72 
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buiten wordt gekend wordt op die manier binnen geïnternaliseerd. Op deze principes is ‘Dichter bij de 
taal’ gebaseerd:  een bundel met twintig lessen waarin een bekend gedicht of lied centraal staat. 
Door de workshop leren docenten hoe met behulp van gedichten en liedjes NT2-leerders letterlijk 
‘dichter bij de taal’ kunnen worden gebracht. 

6 ONA-examen of ONA-
traject? 
 
 
 
 

Bregje Kaars Sijpesteijn - 
ITTA 
 

Het eindgesprek ONA is niet meer verplicht als de inburgeraar een traject volgt van 64 uur. Deze uren 
kunnen ingevuld worden met theorie, praktijk en het invullen van de resultaatkaarten. 
In deze workshop gaan we aan de slag met het verkennen van praktijkmogelijkheden, zowel binnen de 
NT2-lessen als binnen het ONA-traject zelf.  
Deelnemers weten na de workshop hoe ze mogelijkheden voor praktijk en buitenschools leren kunnen 
herkennen en benutten voor ONA. 

C1.70 

7 Grammatica begint met 
luisteren 
 
 
 
 

Titia Boers - VU 
met Chrissy Hosea - VU 

Hoe kun je cursisten zelfstandig én zinvol met grammatica laten oefenen? Hoe vermijd je geïsoleerde 
oefeningen waar cursisten in de praktijk weinig aan hebben? In de grammaticatrainer bij de nieuwe 
lesmethode LINK, wordt grammatica vanuit de oren benaderd. Er wordt eerst uitvoerig auditief geoefend 
voordat de meer traditionele oefeningen aan bod komen. Lastige termen zijn hierbij niet nodig. 
In  de workshop maken de deelnemers kennis met de online grammaticatrainer van LINK en met de visie 
achter dit concept. Deze manier van oefenen autonoom leren bevordert, binnen en buiten school. 

A1.44 

8 Docent en mentor: twee 
rollen, één doel.  
 
 
 
 
 

Robin Smeets – UAF, met 
Sanne Vergoossen - UAF 
 

In deze workshop willen we graag het mentoringprogramma van het UAF toelichten. Tevens willen wij 
met het publiek op zoek naar de toegevoegde waarde van het betrekken van vrijwilligers bij het 
verbeteren van de taalvaardigheid van vluchtelingstudenten. Ook delen we graag onze tips die uit 
onderzoek naar voren zijn gekomen. Hoe kunnen docent en mentor elkaar versterken?  
Het doel van de workshop is om een antwoord te krijgen op de vraag: Hoe kunnen docenten en 
mentoren optimaal van elkaars kennis en kunde gebruik maken? Hoe zorgen we voor de bewustwording 
en aansluiting van het binnen en buiten leren?  

A1.40 

9 Themagericht lezen met 
Ster in de alfaklas 
 
 
 
 
 

Willemijn Stockmann In deze workshop maakt u kennis met Ster in lezen om functioneel te lezen in de alfaklassen van de 
Eerste opvang anderstaligen (ISK) en hoe we daarmee kunnen aansluiten bij themagericht werken. Ook 
bespreken we het belang van buitenschoolse opdrachten en hoe deze in te zetten in het lesprogramma, 
aan leren in de context van het dagelijks leven en de inzet van een portfolio voor thematisch werken in 
de alfaklas. 
Het doel van deze workshop is docenten te laten ervaren hoe Ster in lezen, buitenschoolse opdrachten en 
een portfolio ingezet kunnen bij thematisch werken voor jongeren in een alfabetiseringsklas. 

A1.34 

10 Peer2Peer: elke 
nieuwkomer een buddy, 
omdat het werkt! 
 
 
 
 

Melek Usta – Peer2Peer, 
met Ingrid van den Bosch – 
Peer2Peer 

Op meer dan 30 ISK-scholen door heel het land zijn inmiddels 250 duo’s gevormd van nieuwkomers en 
hun buddy’s. De inzet van buddy’s maakt het nieuwkomers makkelijker om aansluiting te vinden op hun 
nieuwe school en helpt hen snel en veilig te integreren in de Nederlandse samenleving. Buddy's zijn 
leeftijdgenoten in het reguliere onderwijs, die zijn opgeleid tot Peer Buddy Nieuwkomer.  
Inspiratie voor het leren buiten school is het doel van de workshop. Deelnemers  maken kennis met het 
Peer Buddy Nieuwkomer programma. Wat houdt het in en waarom werkt het zo goed? Welke 
mogelijkheden zijn er voor het volwassenenonderwijs?  

A1.24 

11 Geïntegreerde trajecten 
bij ROCMN 
 

Jetske van Woerden – 
Strategisch projectleider 

Sinds 2004 biedt ROC Midden Nederland een combinatie van NT2 en vakopleiding MBO aan aan eerste 
generatie immigranten. Van de 3000 studenten slaagde 84 % en kwam vrijwel niemand meer terug in de 
bijstand.  

C1.63 
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Deelnemers maken kennis met een good practice, die mogelijk ook naar andere regio’s verspreid kan 
worden.  

 
 
 
 
Workshopronde 3 14:00 uur – 15:15 uur 
 

Nr. Titel Presentator Beschrijving Zaalnr. 

1 Differentiëren in het 
talenonderwijs (NT2): haal 
de buitenwereld binnen! 

Johan Keijzer – De 
Talengroep, met Det van 
Gils – De Talengroep 

Differentiëren in de taallessen NT2:  Hoe doe ik dat?  
Tijdens deze workshop  leert en ervaart u hoe u bij alle  taalvaardigheden small (weinig voorwerk en 
organisatie), medium en large kunt differentiëren. Aan de hand van werkvormen met duidelijke 
instructie, bekijken we vanuit verschillende invalshoeken hoe u rekening kunt houden met verschillen. De 
onderwerpen van de werkvormen zijn gekoppeld aan praktisch gebruik in de ‘nieuwe’ situatie. 
Na deze workshop kun je interventies en werkvormen toepassen om de differentiëren op het gebied van 
niveau en begeleiding en je hebt zicht op verschillende andere manieren van differentiëren. 

C1.69 

2 Het leren lezen van 
authentieke teksten 
 

Marilene Gathier – De 
Taalvraag 

In hun dagelijks leven komen cursisten veel authentieke teksten tegen op websites, in mailtjes, folders, 
brieven, enzovoort. Zij kunnen al vanaf A1-niveau leren hoe ze de benodigde informatie hieruit kunnen 
halen. Dit kan door aandacht te besteden aan leesstrategieën, bijvoorbeeld met de nieuwe methode: 
‘Lezen hoe doe je dat?’. Daarnaast bespreken we hoe je lesmateriaal kunt maken van authentieke 
teksten die de cursisten zelf meenemen. 
Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers zelf ervaren dat lezen veel meer is dan technisch 
lezen. Daardoor weten ze beter hoe ze hun cursisten al op een laag taalniveau kunnen leren informatie te 
halen uit authentieke teksten uit het dagelijks leven.  

C1.61 

3 Interculturele 
communicatie in en buiten 
de NT2-les  

Annemarie Nuwenhoud en 
Hester Radstake, 
zelfstandigen 

Taal en cultuur zijn met elkaar verweven. Oefenen met cultuurspecifieke aspecten van communicatie is 
dan ook nuttig. De cursist wil zich immers buiten de les kunnen redden. Ook kunnen verschillende 
wereldbeelden met elkaar botsen, in de les of daarbuiten. Hoe gaat de NT2-docent daar op een 
professionele, intercultureel competente manier mee om, zodat zo’n gevoelige kwestie een leerrijk 
moment wordt? 
Doelen van deze workshop zijn:  

 Bewustwording over de rol van cultuur in de communicatie in en buiten de NT2-les.  
 Relevante kennis opdoen over interculturele communicatie  
 Buitenschoolse oefeningen voor cursisten aanreiken  
 Gesprekken over gevoelige onderwerpen met cursisten kunnen voeren.  
 NT2-cursisten voorbereiden op samenleven in diversiteit  

C1.71 

4 NT2 leer je vooral in de 
(beroeps)praktijk 

Tiba Bolle Het middelbaar beroepsonderwijs krijgt steeds vaker te maken met anderstalige studenten. Deze 
studenten hebben extra ondersteuning nodig bij de verdere ontwikkeling van hun taalvaardigheid. Die 
kunnen ze krijgen binnen de lessen Nederlands en in het studiecentrum. Maar bovenal leren zij 
Nederlands in de beroepspraktijk(vakken).  

C1.68 
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In deze workshop wordt duidelijk wat de Nt2 studenten nodig hebben om het beroepsonderwijs te 
kunnen volgen. Hoe kan de Nt2 docent de Nt2 studenten voorbereiden op en ondersteunen bij het 
volgen van een beroepsopleiding? 

5  Praktijkgericht taal leren – 
in relatie tot behoefte en 
context van de leerder 

Marlies Elderenbosch – 
ITTA, met Bregje Kaars 
Sijpesteijn - ITTA 

Wat kun je doen om praktijkgerichte leren tot een succes te maken? 
Hoe breng je de verbinding tot stand tussen de leerstof en het dagelijks leven en/of de werkomgeving 
van de cursist? In deze workshop gaan we concreet aan de slag met de uitgangspunten voor 
praktijkgericht leren zodat je hier in je eerstvolgende les mee kunt starten. In de workshop maak je 
kennis met de uitgangspunten voor praktijkgericht leren, Je  krijgt tools in handen om te kunnen 
aansluiten op behoeften en contexten van de cursisten. We werken met je eigen dagelijkse lesmateriaal. 
Neem dit dus ook mee. 

C1.72 

6 Peercoaching: handvatten 
voor groepscoaching 

Elwine Halewijn – ITTA, met 
Myrthe Wildeboer - ITTA 

Vaak wordt bij coaching gedacht aan één-op-één-gesprekken. Wat nou als het lukt om deelnemers een 
coachende rol naar elkáár te laten nemen? Hoe zou het zijn als je werkvormen gebruikt die gebaseerd 
zijn op coaching én passen bij de begeleiding van (kleinere of grotere) groepen?  
Tijdens de workshop bieden we een theoretisch kader en praktische handvatten om met een groep, 
tijdens de bijeenkomsten, coachend aan de gang te gaan…óók met laagopgeleiden. 

C1.70 

7 Interactie stimuleren buiten 
de (m)uren 

Joke Drijkoningen – 
Centrum voor Taal en 
Onderwijs, KU Leuven 

Dat interactie, en meer bepaalde levensechte interactie, onontbeerlijk is voor het verwerven van taal is 
ons uitgangspunt. Hoe kunnen we activiteiten opzetten die dergelijke interactie met anderen mogelijk 
maken? Hoe kunnen we dergelijk activiteiten haalbaar maken voor onze alfa-cursisten? Zit er muziek in 
projectwerk? In deze workshop staat het waarom en hoe van buitenschoolse activiteiten voor alfa-
cursisten centraal.  
In de workshop reiken we Alfa NT2-lesgevers ideeën aan voor buitenschoolse activiteiten. We werken 
voorbeelden uit van mogelijke activiteiten zoals uitstappen en projectwerk. Daarbij gaan we op zoek naar 
zinvolle en interactierijke taken voor alfa-cursisten. 

A1.44 

8 Buitenschoolse opdrachten 
maken? Makkelijker dan je 
denkt! 

Ineke Zuidema – HU, met 
Gedie Wolfs – HU en enkele 
studenten 

In de opleiding ‘Docent NT2’ van de Hogeschool Utrecht maken studenten aan het eind een 
praktijkopdracht. Vaak kiezen studenten ervoor om een buitenschoolse opdracht te ontwerpen voor hun 
cursisten. Een paar inspirerende voorbeelden van dergelijke opdrachten zullen in deze workshop voorbij 
komen. Als iedereen hierdoor is geïnspireerd, gaan we aan de slag om voor de eigen cursusgroep een 
buitenschoolse opdracht te ontwerpen.  
De deelnemers aan de workshop gaan naar huis met een ontwerp voor een buitenschoolse opdracht 
voor de eigen cursusgroep. 

A1.40 

9 Praktijkgericht leren Monique Schoorl – Fiolet 
Taaltrainingen 

Van praktijkgerichte lessen worden cursisten blij: ze leren iets bij jou in de les wat ze direct kunnen 
toepassen in hun eigen leven. Tijdens de workshop gaan we de volgende vragen langs: Wat is 
praktijkgericht leren, waarom in het nodig, hoe maak je een praktijkgerichte les en hoe past deze binnen 
de leerlijn?  
Je kan na deze workshop een praktijkgerichte les ontwerpen voor je eigen lesgroep 

A1.34 

10 Buitenschoolse leren in het 
Taalcafé! Goede 
voorbeelden uit de praktijk. 
 

Mariëlle van Rooij – Taal 
doet meer, met Dirkje van 
den Berg – Taal doet meer 

Taal Doet Meer heeft veel ervaring met de inzet van vrijwilligers en buitenschools leren. We delen in 
deze workshop onze kennis en ervaring. 
We laten zien welke thema’s, spreekopdrachten en werkvormen er worden ingezet in het Taalcafé. We 
wisselen vervolgens met elkaar ervaringen uit hoe je de cursist kan stimuleren naast de schooluren de 
Nederlandse taal te oefenen. 

A1.24 
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We kijken met elkaar hoe het Taalcafé en formeel onderwijs elkaar kan versterken. Docenten delen 
ervaringen en wisselen uit hoe ze het buitenschools leren kunnen bevorderen en welke rol het formeel 
onderwijs hierin kan hebben.  

11 Vrijwilligers werven, 
inzetten, trainen en 
behouden 

Coos Lohman – ROC van 
Amsterdam 

Tijdens deze bijeenkomst deelt Coos Lohman graag met u waar het ROCvA zijn inmiddels 100 vrijwilligers 
vandaan haalt, welke functies zij vervullen, hoe zij getraind worden en binnen boord blijven. Ook de 
keerzijde van het werken met vrijwilligers zal aan bod komen; welke hobbels en discussies zijn er in de 
praktijk? In de workshop maakt u een eigen plan voor het werken met vrijwilligers waarbij u  uw 
onderwijsopdracht en doelstellingen met de mogelijke functies van vrijwilligers verbindt. 
U maakt kennis met een onderwijsmodel waarbij vrijwilligers een gestructureerde en belangrijke rol 
vervullen. 
U kunt deze kennis nu al gaan toepassen op/bij uw eigen lessituatie/organisatie 

C1.63 

12 De taal leren, die je 
gebruikt in het dagelijkse 
leven en op 
praktijkplekken, zoals 
taalstages en 
(vrijwilligers)werk 

Barbara Meeuwig – ROC 
van Amsterdam 

A. We bespreken een paar simpele manieren hoe je in de klas kan werken aan het vinden van 
praktijkplekken. In subgroepjes werken, elkaar op de hoogte houden van vordering en succes is een 
nuttig hulpmiddel. In de workshop onderzoeken we of en hoe deze aanpak werkbaar is. 
B. Hoe krijg je de taalbehoefte boven van cursisten zonder praktijkplek? We bespreken twee manieren 
om hier zicht op te krijgen. Tegelijkertijd ontwikkelt de cursist meer verantwoordelijkheid over zijn/haar 
leerproces.   
Na deze workshop heeft de deelnemer kennis van een aanpak waarbij het zoeken en vinden van de 
praktijkpek onderdeel is van lesaanbod.  
Na deze workshop beschikt de deelnemer over twee hulpmiddelen om de concrete taalbehoefte van de 
NT2-cursist boven water te krijgen.  

A1.20 

 
 
 
Workshopronde 4 15:45 uur – 16:30 uur 
 

Nr. Titel Presentator Beschrijving Zaalnr. 

1 Mijn buurman spreekt ook 
geen Nederlands 

Margreet Verboog – 
Verstaanbaar Spreken 

Hoe bereiden we buitenschoolse opdrachten voor, zo dat ze relevant zijn voor onze cursisten, uitgevoerd 
worden, en zinvol zijn voor het bereiken van hun doelen? Voorbereiding is essentieel hierbij, maar ook 
het geven van status aan de opdrachten, door het gebruik van formulieren en van de smartphone. We 
verbinden binnen- en buitenschools leren door de gesprekken te koppelen aan de situaties van het 
inburgeringsexamen. 
Doel van de workshop is docenten handvatten te geven om succesvolle buitenschoolse opdrachten in te 
zetten die passen bij de leerdoelen van onze cursisten.  

C1.69 

2 Uitspraak oefenen buiten 
de klas? Ja, dat kan! 
 

Marieke Goedegebure – 
NT2Spraak 
 

In deze korte workshop krijg je 10 tips waarmee je de cursist kunt stimuleren om te luisteren naar de 
Nederlandse uitspraak en om het duidelijk spreken buiten de klas te oefenen.  
De workshop is inspirerend bedoeld. 

C1.61 

3 Spreken bij Alfa Annemarie Nuwenhoud – 
zelfstandige 
 

Hoe leren laaggeschoolde en ongeletterde NT2-cursisten Nederlands spreken? Welke binnen- en 
buitenschoolse leeractiviteiten sluiten goed aan bij hun eerder ontwikkelde manieren van leren? Hoe 

C1.71 
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kunt u dit praktisch vormgeven in uw les? In de workshop ‘spreekvaardigheid in en buiten de alfa-NT2 
klas’ krijgt u een antwoord op deze vragen.  
Deze praktische, interactieve workshop is bedoeld voor zowel beginnende als meer ervaren NT2-
leerkrachten die werken met (jong)volwassen alfa NT2-cursisten. U krijgt achtergronden, werkvormen en 
lesideeën aangereikt, die u in uw eigen lespraktijk kunt toepassen. 

4 Culturele en talige 
activiteiten om elkaar 
binnen en buiten de klas te 
leren kennen  

Françoise Lucas – 
Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen 

In deze workshop wordt een groot aantal activiteiten gepresenteerd die NT2-docenten kunnen inzetten 
om zowel binnen als buiten de klas interculturele communicatievormen tot stand te brengen. De 
activerende opdrachten die de aanleiding zullen zijn om de taalvaardigheden te oefenen bieden 
aanknopingspunten om bijvoorbeeld zichzelf voor te stellen aan de hand van persoonlijke voorwerpen of 
om over eetgewoonten te praten in een driestappen interview. 
De activiteiten die aan bod komen, bieden docenten handvatten om op een ludieke wijze NT2-leerders 
het dagelijkse leven van verschillende landen en culturen te leren kennen, en ook om elkaar te leren 
kennen 

C1.68 

5 Werken met woorden Lotte Minnema –  
VU-NT2 
 

Om woorden goed te kunnen onthouden is veel herhaling nodig. In deze workshop maak je kennis met 
enkele activerende werkvormen voor het consolideren van woordenschat. De werkvormen zijn geschikt 
voor vrijwel elk taalniveau en te gebruiken in combinatie met elke taalleergang. Ze vergen weinig 
voorbereidingstijd en zijn gemakkelijk in taallessen of taalcoachingsbijeenkomsten in te passen.  
Aan het eind van de workshop hebben de deelnemers ideeën voor werkvormen opgedaan die snel en 
makkelijk toepasbaar zijn op de eigen les- of taalcoachingspraktijk.  

C1.72 

6 VIME: vrijwilligers in 
passende rol ter 
ondersteuning van de 
taalleerder 

Marlies Elderenbosch – 
ITTA, met Elwine Halewijn - 
ITTA 

Taalvrijwilligers zijn er in verschillende soorten en maten. Binnen het Erasmus+ project VIME (Volunteers 
in Migrant Education) zijn rollen onderscheiden die vrijwilligers kunnen vervullen in de ondersteuning 
van een anderstalige. Doel van het project is om de inzet van taalvrijwilligers te optimaliseren door hen 
voldoende toe te rusten op hun ondersteuningstaken. Maar daarnaast ook de samenwerking met 
professionals verbeteren. In de workshop zal een model worden geïntroduceerd, eerste resultaten van 
de pilot besproken n.a.v. de trainingen voor vrijwilligers en implicaties voor het NT2-veld.  
Door de workshop krijgt men zicht op rollen van vrijwilligers bij de ondersteuning van tweedetaalleerders 
en benodigde kennis en vaardigheden van vrijwilligers.  

C1.70 

7 Queridon taal & horeca 
 

Barbara Klomp – Stichting 
Queridon & taal 

Queridon is zowel een taalaanbieder als een horecagelegenheid waar cursisten werkervaring op kunnen 
doen.  
Presentatie over Queridon, wat doen we, hoe hebben we dat gedaan, waar lopen we tegenaan? Hoe 
integreren we de taallessen met de werkervaring en andersom?  

A1.44 

8 Voorbereiden op het 
Staatsexamen NT2 Lezen 
 

Eveline van Baalen – 
Bureau ICE, met Emilie 
Resink – Bureau ICE 
 

In de Staatsexamens NT2 Lezen komen verschillende soorten teksten voor. Dit zijn teksten die de 
kandidaat in het echte leven ook tegen kan komen. Wat voor vragen kan een kandidaat nu bij wat voor 
tekst verwachten? In deze workshop geven we hier handvatten voor. Door bewust samen te oefenen, 
help je kandidaten zich gericht voor te bereiden op het examen. 
Docenten en taalcoaches krijgen door de workshop meer inzicht in de verschillende tekst- en vraagtypen 
die in de Staatsexamens NT2 Lezen voorkomen, zodat zij kandidaten kunnen helpen hiermee gericht te 
oefenen. 

A1.40 

9 Themagericht lezen met 
Ster in de alfaklas 

Willemijn Stockmann In deze workshop maakt u kennis met Ster in lezen om functioneel te lezen in de alfaklassen van de 
Eerste opvang anderstaligen (ISK) en hoe we daarmee kunnen aansluiten bij themagericht werken. Ook 

A1.34 
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bespreken we het belang van buitenschoolse opdrachten en hoe deze in te zetten in het lesprogramma, 
aan leren in de context van het dagelijks leven en de inzet van een portfolio voor thematisch werken in 
de alfaklas. 
Het doel van deze workshop is docenten te laten ervaren hoe Ster in lezen, buitenschoolse opdrachten en 
een portfolio ingezet kunnen bij thematisch werken voor jongeren in een alfabetiseringsklas. 

10 Peer2Peer: elke 
nieuwkomer een buddy, 
omdat het werkt! 
 

Melek Usta – Peer2Peer, 
met Ingrid van den Bosch – 
Peer2Peer 

Op meer dan 30 ISK-scholen door heel het land zijn inmiddels 250 duo’s gevormd van nieuwkomers en 
hun buddy’s. De inzet van buddy’s maakt het nieuwkomers makkelijker om aansluiting te vinden op hun 
nieuwe school en helpt hen snel en veilig te integreren in de Nederlandse samenleving. Buddy's zijn 
leeftijdgenoten in het reguliere onderwijs, die zijn opgeleid tot Peer Buddy Nieuwkomer.  
Inspiratie voor het leren buiten school is het doel van de workshop. Deelnemers  maken kennis met het 
Peer Buddy Nieuwkomer programma. Wat houdt het in en waarom werkt het zo goed? Welke 
mogelijkheden zijn er voor het volwassenenonderwijs?  

A1.24 
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Autonoom leren met Dutch 
Grammar Support 

Marijke Huizinga – 
zelfstandige met Yvonne 
Zevenbergen - Taal Den 
Hartog Zevenbergen 
 

In het voorjaar van 2018 verschijnt bij Boom ‘Dutch Grammar Support’, ondertitel ‘for learners organized 
in A2, B1 en B2’. Met behulp van dit boek kunnen leerders  zich onafhankelijk van de docent met de 
regels van het Nederlands bezighouden. De benadering is eigentijds: er is aandacht voor vorm, betekenis 
en taalgebruik van de taalverschijnselen. 
Kennismaking met een nieuwe grammatica  voor hoger opgeleide taalleerders. Bespreking van de opzet 
van de publicatie, de visie op de rol van grammatica en de gebruiksmogelijkheden voor leerders en 
docenten/vrijwilligers. 

C1.63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avondprogramma 17:30 uur – 18:30 uur AUDITORIUM 
 
Het avondprogramma bevat drie plenaire onderdelen. 
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 Ferdows Kazemi, een in Iran geboren auteur die sinds 1993 in Nederland woont, heeft het aangrijpende boek De ongewenste zoon geschreven. In dit boek schetst zij een indringend 
beeld van de culturele, religieuze en politieke aspecten van de Iraanse samenleving. Tijdens het avondprogramma vertelt Ferdows over haar boek en is er gelegenheid om vragen 
aan de auteur te stellen. Bovendien krijgt elke deelnemer aan het avondprogramma van de schrijfster een gratis exemplaar van dit boeiende boek! 

 
 

 Een kapotte fiets, een hoofd vol met Nederlands, een bezoek aan de dokter … alledaagse situaties die inspireren tot het maken van theater. Hoe zit dat eigenlijk met een BVNT2-
conferentie? 
Theatermaker en muzikant Timo van den Heuvel volgde in 2016 de NT2-docentenopleiding om meer handvatten te hebben voor het maken van voorstellingen voor anderstaligen. 
Het resultaat: theater dat aandacht voor integratie combineert met het leren van Nederlands. Met veel enthousiasme ontvangen door cursisten én docenten.  
Op de conferentie geeft Timo een korte inkijk in een voorstelling. Meer informatie: www.despraakversterker.nl  

 

  
 

 De verkiezing van de NT2-docent van het jaar. We kennen ze allemaal: die goede NT2-docenten die het verschil maken. En ook in 2018 wil de BVNT2 één speciale NT2-docent in het 
zonnetje zetten. Wie zal dat zijn? En wie is de naamgever van de bokaal NT2-docent van het jaar 2018? Op de conferentie wordt dit tijdens het avondprogramma bekend gemaakt en 
krijgt de gekozen NT2-docent van het jaar de bokaal uitgereikt.  
Tot 15 mei as. kunt u nog iemand voordragen, zie hiervoor de informatie op www.bvnt2.org.  
 

 

http://www.despraakversterker.nl/
http://www.bvnt2.org/

