
 

Inschrijving

Waar?
OBA Amsterdam 
Prinsen/Keizerszaal - Zevende étage
Oosterdokskade 14 
1011 DL Amsterdam
(5 minuten lopen van Amsterdam Centraal)

Een dag met 
Talenland

Studiedag mvt voor 
docenten uit het voortgezet 
onderwijs (VMBO/HAVO/
VWO)

Workshops 
 voor docenten 

in het voortgezet 
onderwijs 17 maart 2018 

OBA Amsterdam

Het inschrijfquotum van 15 euro omvat: 
deelname aan de studiedag, 
koffiepauze  
en een beoordelingsexemplaar  
voor de taal van inschrijving.

Wanneer?
17 maart 2018 
Van 10:00 tot en met 17:00 uur

Conferentie 
en workshops  

in het Nederlands

http://bit.ly/2sjgLxF



Conferentie en workshopsProgramma

OBA Amsterdam (Zevende étage)
Oosterdokskade 14, 
1011 DL Amsterdam

Zaterdag 17 maart 2018
10:00 - 10:30 Ontvangst bij balie met koffie en thee

10.30 – 12.00 Plenaire lezing
Sebastiaan Dönszelmann 
Doeltaal Leertaal

12.00 – 13.00 Pauze

13.00 – 14.30 Workshop A
Maarten de Jong 
Samenwerken in de Franse les: À plus als activerende methode
Esther Bijmold 
Unterrichten mit Fantastisch!
Ana Stigter 
Hablemos, juguemos y aprendamos

14.40 – 15.40 Workshop B
Veerle van Pinxteren 
Meer interactie in de les door educatieve apps
Esther Bijmold 
Lernen mit Mindmaps
Ana Stigter 
Descubriendo campus.difusión.com

15.45 - 16.45 Ronde tafels
Jeanette Noordermeer (Voorzitter van de afdeling Frans - Levende Talen) 
Activerende werkvormen
Synke Hotje (Senior medewerker Duitse taal en cultuur - Duitsland Instituut Amsterdam) 
Belevingsonderzoek Duits 2017 und die Konsequenzen (für meine Unterrichtspraxis)
Fernando Collantes Cortina (Docent Spaans bij Wolfert Lansing, lid afdeling Spaans - Levende Talen) 
Cómo escoger un método nuevo en el instituto

16.45 - 17.00 Afsluiting en ophalen certificaat

WORKSHOPS FRANS 
(FLE)

WORKSHOPS DUITS 
(DAF)

WORKSHOPS SPAANS 
(ELE)

Maarten de Jong
Redacteur Talenland

Veerle van Pinxteren
Onderwijskundig ontwerper en eigenaar 

bij Ontwerpkracht

Esther Bijmold
Docent Duits en coach

Ana Stigter
Docent Spaans bij Spieringshoek

WORKSHOP A: 13.00 - 14.30

Samenwerken in de Franse les:  
À plus als activerende methode
Hoe samenwerking en ontdekkend 
leren de motivatie en het 
leerrendement verhogen in de 
Franse les - (Maarten de Jong)

Unterrichten mit  
Fantastisch!
In deze workshop maak je kennis met 
de nieuwe lesmethode Fantastisch! en 
worden de didactische uitgangspunten 
besproken.

Hablemos, juguemos y 
aprendamos
Tijdens deze workshop gaan we aan 
de slag met uiteenlopende manieren 
om de Spaanse taal op ludieke wijze 
te leren. Spaans leren door te doen!

WORKSHOP B: 14.40 - 15.40

Meer interactie in de les door 
educatieve apps!
Hoe zet je digitale apps en tools 
in de taalles in? In deze workshop 
ervaar je hoe makkelijk het is om 
met digitale toepassingen je lessen 
interactiever te maken. De apps en 
tools kun je de volgende dag al in de 
taalles inzetten. Je hebt voor deze 
workshop weinig technische voorkennis 
nodig!  (Veerle van Pinxteren)

Lernen mit  
Mindmaps
Het maken van een mindmap is een 
leerstrategie, waarbij verschillende 
hersengebieden bij het leerproces 
betrokken zijn. In deze workshop laat 
Esther Bijmold je zien, hoe je jouw 
leerlingen leer t een mindmap te maken.

Descubriendo  
campus.difusión.com 

Tijdens deze workshop ga je kennismaken 
met de digitale leeromgeving campus.
difusión: leuke video´s interactieve 
oefeningen, luisterfragmenten, 
presentaties met grammatica en nog 
veel meer om de Spaanse taal te leren.

PLENAIRE LEZING
Doeltaal Leertaal

Sebastiaan Dönszelmann
Lerarenopleider aan de Vrije Universiteit Amsterdam

De doeltaal in de MVT-les gebruiken, dat helpt de leerlingen bij het leren, toch? We denken het allemaal, maar vier decennia 
onderzoek laten zien dat van alleen de inzet van de doeltaal als instructietaal bijna niets geleerd wordt. Wat is er dan wel nodig 
om de taal goed te leren? Het ‘Duurzaam Doeltaal’-promotieonderzoek van Sebastiaan Dönszelmann geeft antwoord op die 
vraag. In deze interactieve lezing krijg je een beeld van de ontworpen doeltaaldidactiek, zie je good-practice videofragmenten, 
krijg je resultaten van een effectstudie naar doeltaaldidactiek te zien en werk je zelfs nog aan je eigen doeltaalvaardigheden!

Voor meer informatie,  
mail naar: 

info@talenland.nl 


