
Nascholingsaanbod MVT Expertisecentrum Vakdidactiek Noord 

(RUG) 

De Lerarenopleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen biedt dit schooljaar 2017-2018 een 

aantal vakspecifieke nascholingscursussen aan om uw eigen lessen een nieuwe impuls te 

geven. De nascholingscursussen behandelen actuele en relevante thema’s die spelen 

binnen uw vakgebied. Ze bieden u de gelegenheid om inhoudelijk bij te tanken en om samen 

te werken met uw collega’s. Onder begeleiding van ervaren vakdidactici gaat u concreet aan 

de slag met het ontwerpen van uw eigen lessen.  

Hieronder vindt u een overzicht van ons vakdidactisch nascholingsaanbod voor de Moderne 

Vreemde Talen, voor zowel eerste- als tweedegraadsdocenten:  

Spaans 

Thema:  Communicatieve leerstrategieën 
Voor wie:  Beginnende en ervaren docenten 
 
Meer informatie:   
Didactiek gericht op communicatieve leerstrategieën 

 

Engels 

1. Thema:  Inhoudsgericht taalonderwijs (content-based language teaching), CLIL 

Voor wie:  Beginnende en ervaren docenten 

 

Meer informatie: 

Focus on content-based language teaching  

 

2. Thema:  CLIL-didactiek voor tweetalig onderwijs 

Voor wie:  Voor taaldocenten en subject teachers van een TTO-school. Deze 

cursus kan worden aangeboden als teamscholing.  

 

Meer informatie:  

TTO - CLIL 

 

Duits en Frans 

1. Thema:  Bewust doeltaalgebruik 
Voor wie:  Beginnende en ervaren docenten 
 
Meer informatie: 
Duits: Professionele Leergemeenschap Bewust doeltaalgebruik 
Frans:  Professionele Leergemeenschap Bewust doeltaalgebruik 

 

2. Thema’s:  Samen ontwikkelen: meer spreken en schrijven 

Voor wie:  Beginnende docenten 

http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/evn/plg-spaans
http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/evn/nascholing-engels
http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/studiedagen/tto-clil/
http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/evn/nascholing-duits/nascholing-duits-%28plg%29
http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/evn/nascholing-frans/nascholing-frans-%28plg%29


 

Meer informatie: 

Duits:  Übung macht den Meister 

Frans:  C’est en forgeant qu’on devient forgeron  

 

3. Thema: Samen excelleren: trends in de vreemdetalendidactiek   

Voor wie:  Ervaren docenten 

 

Meer informatie: 

Duits:  Begegnungsort Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache 

Frans: Lieu de rencontre et d’échange autour de la didactique du FLE 

 

 

4. Thema:  Samen materiaal ontwikkelen: motivatie en taakgericht leren  

Voor wie:  Ervaren docenten 

 

Meer informatie:  

Duits:  Auf dem Weg zu mehr Motivation 

Frans:  En route pour augmenter la motivation 

 

We hopen u volgend schooljaar te zien! 

Hartelijke groet, 

Het MVT-team van de Lerarenopleiding aan de RuG 

 

Spaans:  Michelle de Jong 

Engels: Nienke Smit, Jasmijn Bloemert en Joyce Haisma 
Duits:   Marjon Tammenga-Helmantel, Judith Nauta en Matthias Mitzschke 
Frans:   Inge Elferink en Christine Vidon 
 

  

http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/evn/nascholing-duits/nascholing-duits-%28startend%29
http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/evn/nascholing-frans/nascholing-frans-startend
http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/evn/nascholing-duits/duits-%28ervaren%29
http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/evn/nascholing-frans/plg-frans-ervaren-docenten
http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/evn/nascholing-duits/duits-%28ervaren---plus%29
http://www.rug.nl/education/lerarenopleiding/professionalisering/evn/nascholing-frans/nascholing-frans-plg_-voor-ervaren-docenten

