
                                                   

Programma Cursus Inclusief onderwijs in meertalige contexten stimuleren! 

 

1. online masterclass: Meertaligheid en tweede taalverwerving  

door Karijn Helsloot en Joana Duarte, te volgen in oktober 2022 

 

Wat is taal? Wat delen talen met elkaar? Hoe leer je taal? Hoe leer je een eerste taal en hoe leer je een 

nieuwe taal? Deze vragen helpen ons om de verwerving van het Nederlands als tweede taal beter te 

begrijpen, en om de didactische stappen vast te stellen. Veel aandacht zal gaan naar de moedertalen 

van de leerlingen , en naar het benutten van deze talenkennis bij het leren van het Nederlands. De 

nieuwste inzichten hierover worden in deze bijeenkomst besproken.  

 

1A.  Praktijkbijeenkomst live woensdag 2 november 16:00 – 18.30 uur op SBO De Evenaar 

Nieuwegein
door Ada van Dalen en Saskia Versloot 

In deze praktijkbijeenkomst gaan de deelnemers actief aan de slag met het vertalen van de kennis uit 

de voorafgaande masterclass naar de eigen werksituatie. Deelnemers krijgen aan het eind van de 

masterclass een opdracht om zich voor te bereiden op de praktijkbijeenkomst. Presentatie, interactieve 

werkvormen, kennisverdieping en praktijkuitwisseling staan centraal in de praktijkbijeenkomsten. 

 

2. online masterclass: interactie,  scaffolding en meertaligheid 

door Maaike Hajer, te volgen in november 2022 

 

Vanuit recente theorie wordt het benutten van de context, de interactie en ‘scaffolding’ 

onderbouwd. Hoe kunnen leerkrachten leerlingen de context benutten die passen bij de te leren 

inhouden? Hoe dagen leerkrachten leerlingen uit tot interactie en tot denken over inhouden en 

daarbij meertaligheid te benutten. Hoe benutten leerkrachten vormen van ‘scaffolding’ om het 

leren van de taal én van de (vak)inhouden te ondersteunen? En welke rol speelt meertaligheid 

hierbij? 

 



2A. Praktijkbijeenkomst live woensdag 30 november 16:00 – 18.30 uur SBO De Evenaar 

Nieuwegein 
door Ada van Dalen en Saskia Versloot 

In deze praktijkbijeenkomst gaan de deelnemers actief aan de slag met het vertalen van de kennis uit 

de voorafgaande masterclass naar de eigen werksituatie. Deelnemers krijgen aan het eind van de 

masterclass een opdracht om zich voor te bereiden op de praktijkbijeenkomst Presentatie, interactieve 

werkvormen, kennisverdieping en praktijkuitwisseling staan centraal in de praktijkbijeenkomsten. 

 

3. online masterclass: Lees- en schrijfvaardigheid  

door Maaike Pulles, te volgen in januari 2023. 

Aansluitend op de bijeenkomst over interactie en scaffolding, wordt de ontwikkeling en de 

stimulering van de functionele lees- en schrijfvaardigheden van nieuwkomers en meertalige 

leerlingen besproken. Daarbij zal de koppeling tussen mondeling en schriftelijk taalgebruik, die 

vanaf bijeenkomst 2 al uitgangspunt is, worden gecontinueerd. Behalve de thematiek van 

alfabetisering zal het begrijpend lezen en het schrijven van teksten centraal staan, vooral met het 

oog op kennis verwerven en verwerken.  

3A. Praktijkbijeenkomst live woensdag 1 februari 16:00 – 18.30 uur SBO De Evenaar Nieuwegein
door Ada van Dalen en Saskia Versloot

In deze praktijkbijeenkomst gaan de deelnemers actief aan de slag met het vertalen van de kennis uit 

de voorafgaande masterclass naar de eigen werksituatie. Deelnemers krijgen aan het eind van de 

masterclass een opdracht om zich voor te bereiden op de praktijkbijeenkomst Presentatie, interactieve 

werkvormen, kennisverdieping en praktijkuitwisseling staan centraal in de praktijkbijeenkomsten. 

 

4. online masterclass: Duurzaam beleid: brede intake, monitoren en uitstroom 

 door Ada van Dalen en Saskia Versloot, te volgen in maart 2023. 

Brede intake, monitoren, signalering en uitstroom. Wat moet je weten van achtergronden van 

nieuwkomers en meertalige leerlingen om onderwijsaanbod te formuleren en bij te stellen? Wat 

zijn mogelijke vormen van evaluatie om leerlingen te monitoren en te signaleren? Hoe kan het 

onderwijsaanbod afgestemd worden op de onderwijsbehoeften van de meertalige leerling? Hoe 

kunnen reguliere scholen gebruik maken van het portfolio van deze leerlingen? Hoe sluit je aan bij 

mogelijk bestaand talenbeleid in scholen waar je leerlingen begeleidt? 



4A. Praktijkbijeenkomst live woensdag 29 maart 2023 16:00 – 18.30 uur SBO De Evenaar 

Nieuwegein
door Ada van Dalen en Saskia Versloot

 

In deze praktijkbijeenkomst gaan de deelnemers actief aan de slag met het vertalen van de kennis uit 

de voorafgaande masterclass naar de eigen werksituatie. Deelnemers krijgen aan het eind van de 

masterclass een opdracht om zich voor te bereiden op de praktijkbijeenkomst Presentatie, interactieve 

werkvormen, kennisverdieping en praktijkuitwisseling staan centraal in de praktijkbijeenkomsten. 

 

 


