TAAL VAN

Nederlands op het mbo

JE LEVEN
Een digitale, modulaire methode Nederlands die net even anders is dan de
rest. Eentje die jouw studenten triggert, activeert én laat erváren waarom
Nederlands belangrijk is voor hun persoonlijke ontwikkeling, in hun beroep
en het dagelijks leven.

Starttoets

Voor het bepalen van het niveau

digibordles

A

Woordenschat vergroten

B

Verwerking met woorden

Æ Interactief
Æ Uitleg en duiding
Æ Woordenschatoefening

Gesprek in de klas

B

Verwerking met woorden

C

Inslijpen en toepassen

Beoordelingsmodel door
systeem met een
cijfer of score 8

Æ Geïntegreerde theorie
middels posters/visualisatie
Æ Inoefening taaltaak
Æ Op eigen niveau aan de slag

Verwerking

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

1F

2F

3F

1 lesuur

1-op-1 online

digibordles

Klassikale terugkoppeling

Æ Bespreken
Æ Herhaling
Æ Data/infographics

in de praktijk

Verwerking

Creatieve verwerking

Praktische opdracht of challenge
met rubrics voor student

door
student

Reflectie

door
docent

Beoordeling

Æ Toepassing in BPV of praktijk
Æ Transfer andere vakken

Beoordelingsmodel n.a.v. rubrics
voor docent: scores op taaldoelen
van taaldomein-badge

Upload naar taalportfolio
Voor het oefenen van het examen

Examentrainer

De student kan kiezen om het
taalproduct te uploaden naar
het portfolio.

1 à 2 lesuren

D

TAAL VAN

Toelichting Nederlands op het mbo

JE LEVEN
Methodiek
De methodiek is gebaseerd op het ABCD-model van Neuner (Van der Laarschot) en op het referentiekader
Nederlandse taal voor het mbo. De vijf taaldomeinen zijn geïntegreerd in thema’s uit de belevingswereld van
jongeren én gericht op de beroepspraktijk.

A Woordenschat vergroten

C

Inslijpen en toepassen
Aan de hand van data en analytics bespreekt de
docent de opdrachten. De input van de studenten
vanuit het digitale platform kun jij als docent weer
gebruiken.

D

Creatieve verwerking
De student past het geleerde toe door middel
van een praktijkopdracht.

‘Trigger’ op het digibord en gesprek in de klas.
Docent geeft uitleg en duiding op het onderwerp of
thema. Vast onderdeel is een woordenschatoefening.

B Verwerking met woorden
Studenten gaan aan de slag op hun eigen niveau met
verwerking van de woorden en maken taaldomeinopdrachten. Hebben de studenten ondersteuning
nodig? Dan kunnen zij theorie of taalkaarten met
voorbeelden raadplegen.

Toetsing en examen
Starttoets
We gebruiken hiervoor de Taaltest
Nederlands van NOA-VU.nl. De
test geeft een indicatie van het
algemene Nederlandse taalniveau
van de studenten. Hiermee kan het
level worden bepaald waarmee een
student aan de slag gaat.

Naar 3F
In 2022 kun je ook kennismaken met
de methode voor taalniveau 3F. Dan
start de pilot voor level 3.
Meer informatie? Mail naar
martijn@codenamefuture.nl

Examentrainers
We bieden examentrainers per
taaldomein zodat studenten
kunnen oefenen op het examen.

Tussentoets
We bieden tussentoetsen per
taaldomein zodat studenten een
indicatie krijgen of ze op het goede
level zitten of wellicht naar een
andere level kunnen. In hoeverre zijn
ze klaar voor het examen?

1F
Level 1

2F

3F

Level 2

Level 3

Give it a try!

Let’s do this!

You’ve got it!



 

  

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

Waarom kiezen voor ‘Taal van je leven’?







Impact voor studenten (“Ik heb er echt wat aan”) en examen gaan hand in hand.
Motiveert studenten.
Docenten kunnen lessen zelf samenstellen en er zijn gestructureerde leerlijnen beschikbaar.
Studenten krijgen gedifferentieerde verwerkingsopdrachten en uitdagende praktijkopdrachten voor een taalportfolio.
Taaldomeinen zijn geïntegreerd in thema’s en praktijkgerichte (beroeps)contexten.
Lessen zijn gericht op het ontwikkelen van woordenschat uit de praktijk (ABCD-model) en gebaseerd op het
referentieniveau 2F voor niveau 2 en niveau 3.

