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Keynote Lezing 

Marjon Tammenga-Helmantel  (RUG)
De laatste jaren zijn er in Nederland verschillende publicaties verschenen over het gebruik van 
de doeltaal in het vreemdetalenonderwijs. Het thema houdt docenten en vakdidactici in ons 
land bezig. Iedereen lijkt van de meerwaarde van doeltaalgebruik overtuigd, maar docenten zijn 
vaak niet tevreden met de inzet van de doeltaal in hun eigen onderwijs. Deze lezing bespreekt 
de vraag wat we nu eigenlijk weten over voor- en ook nadelen van doeltaalgebruik in het 
vreemdetalenonderwijs. Verder zoomen we in op het daadwerkelijk gebruik van de doeltaal 
in de les, de opvattingen van docenten, maar ook hun dilemma’s daarbij. Het publiek wordt 
uitgenodigd het eigen doeltaalgebruik onder de loep te nemen en positie te bepalen.

Marjon Tammenga-Helmantel is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als vakdidacticus 
Duits en is gespecialiseerd in MVT-didactiek en vreemdetaalverwerving.

Taaloverstijgende workshops

	o Werken met het genre van de detective in de klas
Francoise Lucas 

Het genre van de detective wordt in deze workshop aangewend om activiteiten te ontwerpen 
voor de taalvaardigheden. De deelnemers gaan aan de slag met verschillende werkvormen die 
ze in hun eigen onderwijspraktijk kunnen inzetten. Spreek- schrijf- luister- en leesvaardigheid 
worden op een ludieke wijze aan de hand van het genre van de detective geoefend. 

Françoise Lucas is lerarenopleider Frans aan de HAN in Nijmegen. Ze schreef het boek Actief met 
taalvaardigheid en schreef mee aan Carte Orange, een methode Frans voor het VO.

	o DigiTaal, werkvormen voor het taalonderwijs
Masja Mesie en Patricia Rose

Deze workshop is voor docenten die aan het begin staan van het gebruik van digitale middelen 
in de lessen maar ook voor collega’s die nieuwe ideeën willen opdoen. Tijdens deze workshop 
gaan we aan de slag met een aantal activerende en motiverende lesactiviteiten uit het boek 
DigiTaal. Deze lesactiviteiten zijn gericht op het taalonderwijs. Daarbij maken we gebruik 
van eenvoudige (en gratis) webtools/ apps. We presenteren tools die in alle fases van de 
taallessen toegepast kunnen worden. We reflecteren ook op de meerwaarde van de tools en de 
mogelijkheden om te differentiëren. Neem als het kan een eigen device mee naar de workshop 
en maak zelf kennis met de uitgebreide mogelijkheden voor de taalles! 

Masja Mesie en Patricia Rose zijn zeer ervaren docenten en geven al jaren trainingen op het gebied van 
activerende didactiek, motivatie en differentiatie op scholen en congressen. Masja Mesie werkt bij De 
Talengroep en Patricia Rose werkt  bij SLO. Samen met Guus Perry schreven ze het boek DigiTaal.
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	o Actief in de taalles
Vita Olijhoek en Anja Valk 

In alle taalleergangen staan oefeningen om de leerlingen op een actieve manier aan het werk 
te krijgen en om hun de stof op meerdere manieren aan te bieden. Toch is het leuk om je 
eigen repertoire op het gebied van werkvormen uit te breiden. In deze workshop bieden we 
je voor verschillende taalvaardigheden een aantal werkvormen. We proberen ze ook uit in de 
workshop, zodat je zelf merkt wat de werkvorm ook bij je leerlingen teweeg kan brengen. We 
behandelen de kracht van voorspellen bij luisteren, het hergebruiken van lees- en luisterteksten 
van je leergang, we skimmen bij een leestekst en bekijken wat het nut kan zijn van korte 
schrijfopdrachten in de les. Tussendoor laten we je zien wat een Taalprikkel in je les kan doen.

Vita Olijhoek en Anja Valk leiden samen Taalbureau Olijhoek & Valk. Ze geven beiden Nederlandse 
les aan volwassenen en trainen NT2-docenten. Ook ontwikkelen ze lesmateriaal voor diverse 
doelgroepen. Je kunt ze bijvoorbeeld kennen van de boeken Actief met taal, Taalprikkels en Actief 
met taal in de zaakvakken.

	o Differentiatie in de taalles: kleine ingrepen, grote effecten!
Johan Keijzer, Karen Verheggen en Det van Gils

Differentiëren in de lessen Duits, Engels, Frans en Spaans met 30 leerlingen:  Hoe doe ik dat? 
Tijdens deze workshop  leert en ervaart u hoe u bij alle  taalvaardigheden small, medium en 
large kunt differentiëren.  Aan de hand van nieuwe, spannende en  creatieve werkvormen 
met duidelijke instructie, bekijken we vanuit de invalshoeken niveau, tempo, leervoorkeuren, 
inhoud, interesse en begeleiding waar u het verschil kunt maken.

Johan Keijzer, Karen Verheggen en Det van Gils zijn zeer ervaren docenten en geven al jaren 
trainingen op het gebied van activerende didactiek, motivatie en differentiatie op scholen en 
congressen. Samen schreven ze het boek Differentiëren in het talenonderwijs.

	o Flowently: live talen leren in dagelijkse situaties
Anja Vreeburg

Flowently is een nieuwe aanpak om in dagelijkse taalsituaties spreekvaardigheid te verbeteren 
in andere talen. Live in plaats van in het klaslokaal ontdekt de cursist ‘magische zinnetjes’ en 
oefent zij op een natuurlijke manier te converseren. Ontmoet de ‘locals’ samen met je tutor en 
voel je zeker in je nieuwe taal. In deze workshop laat Anja Vreeburg zien, hoe je als docent de 
Flowently- aanpak in je les kunt gebruiken. 

Anja Vreeburg is taaldocent en oprichter van Flowently. Flowently is inmiddels in meer dan 30  
Nederlandse steden actief. 
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Workshops bijzondere talen

	o De Russische ziel bestaat niet, een experiment met zelfbeelden
Ad van de Staaij 

Een interactief experiment over zelfbeelden in relatie tot nationalisme/populisme-problematiek 
(zie eerder meegestuurde informatie). Werkwijze is een historische deconstructie van 
‘volkszielen’. Uitgangspunt is de betekenis van beeldvorming in de relatie Nederland (Europa)-
Rusland, maar de les kan gemakkelijk doorgetrokken worden naar bijvoorbeeld de relatie 
Nederland (Europa)-Turkije en andere landen met autoritair-populistische leiders.

Ad van de Staaij is freelance onderzoeker en Ruslandspecialist. 

	o Activerende werkvormen in de Arabische les
Josien Boetje

In deze workshop leer je een aantal makkelijk te gebruiken activerende werk-/spelvormen 
kennen en inchallah ga je naar huis vol nieuwe inspiratie. 

Josien Boetje is docente Arabisch met ervaring in zowel voortgezet, beroeps- en privéonderwijs. 
Tijdens haar studie heeft ze zich gespecialiseerd in het toepassen van ict en activerende didactiek 
in de lespraktijk.

	o Verleden, heden en toekomst in het Mandarijn Chinees
Xi Zeng

Een van de grootste verschillen tussen het Chinees en het Nederlands is dat het Chinese 
werkwoord geen vervoeging heeft. Deze workshop laat praktische voorbeelden zien hoe het 
verleden, het heden en de toekomst worden aangegeven in het Chinees, en wat de strategieën 
zijn die de cursisten kunnen beheersen om deze kenmerken te leren.

Xi Zeng is docent Chinees aan het Koninklijk Instituut voor de Tropen, aan de Volksuniversiteit 
Haarlem, aan het talencentrum van de Universiteit van Amsterdam en in het voortgezet onderwijs. 
Zij is auteur van Basisgrammatica Mandarijn Chinees.

	o Activerende werkvormen in de Griekse les
Dafni Alverti

In deze workshop maken docenten kennis met Milao, de nieuwe methode Nieuwgrieks voor 
Nederlanders. Aan het eind van de workshop weten docenten hoe de methode is opgebouwd 
en hoe ze deze kunnen inzetten in hun eigen les. De docenten gaan ook actief aan de slag met 
oefeningen uit het boek en krijgen tips over hoe de verschillende vaardigheden binnen de 
klas geoefend kunnen worden. Op deze manier ervaren ze ook zelf hoe het is om met Milao te 
werken. 

Dafni is docent Nieuwgrieks. Ze is half-Grieks, heeft Nieuwgrieks gestudeerd aan de UvA en is 
mede-auteur van de boeken Milao: Basiscursus NieuwGrieks en auteur van opStap Nieuw Grieks.
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	o Activerende werkvormen in de Spaanse les
Cristina Irún & Nuria González

Start.es es un método que está especialmente basado en el enfoque del Aula Invertida. El 
Aula Invertida propone que el alumno aprenda la teoría de forma individual fuera de clase 
con la ayuda de material digital. El estudiante puede seguir su propio ritmo de aprendizaje y 
repetir, detenerse y meditar sobre un concepto cuando lo vea necesario. Las horas de clase se 
utilizan para hablar del material aprendido o clarificar cualquier duda. El profesor y el alumno 
interactúan y aprovechan mejor el tiempo que están juntos, realizando ejercicios prácticos y 
actividades en grupo. Start.es ayuda al profesor y al alumno a dar este giro a sus clases.

Cristina Irún werkt als coördinator en docent Spaans bij het Talencentrum van Tilburg University. 
Nuria González is als docent Spaans werkzaam bij het Talencentrum van Tilburg University 
en werkt als coördinator en docent Spaans bij het Taal- en trainingscentrum van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Samen schreven zij de blended learning methode Start.es

Plenaire afsluiting 

Sebastiaan Dönszelmann

Sebastiaan is vakdidacticus MVT, lerarenopleider en trainer en is verbonden aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam


