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Beste collega,

Dit is alweer de tweede nieuwsbrief over taalbeleid en taalondersteuning
bij Studentenzaken. In deze nieuwsbrief vind je:

meer over ons huidige (taal)aanbod voor jou en je studenten
updates over:

de MOOC 'Beter schrijven in het hoger onderwijs'
het pilotproject 'afstudeerateliers en schrijftrainingen'
de pilot 'leren presenteren in virtual reality'

een terugblik op:
het ELEN-seminar 2018 van het English Language Expert Network
onze aanwezigheid bij het Nederlands-Vlaams platform taalbeleid
hoger onderwijs en bij curriculum.nu.

Veel leesplezier en tot snel, 
Het taalteam van Studentenzaken

Magazine met aanbod voor docenten

Wil je weten wat we doen aan taalbeleid en taalondersteuning bij
Studentenzaken, voor jou, je collega's en je studenten? In het nieuwe

http://magazines.hva.nl/taal-studentenzaken
http://magazines.hva.nl/taal-studentenzaken


magazine vind je meer informatie over ons aanbod.

Update: 'Beter schrijven in het hoger onderwijs'

Inmiddels hebben ruim 3000 studenten zich ingeschreven voor en
deelgenomen aan de online cursus Beter schrijven in het hoger onderwijs die
we in januari lanceerden. Heb jij al een kijkje genomen om te zien wat de
MOOC te bieden heeft? Of heb je zelfs al gewerkt met de MOOC of heb je
studenten doorverwezen? We zijn benieuwd naar je ervaringen.

Denk je erover om de MOOC in te zetten? Wil je eens praten over de
mogelijkheden? Neem contact op met Ljiljana Vulinovic van het ontwikkelteam
van de MOOC.

Update: Afstudeerateliers en schrijftrainingen
Al jaren biedt Studentenzaken individuele taalondersteuning voor studenten
aan. Studenten komen hier vaak met vergelijkbare vragen. Daarom zoeken we
momenteel uit of het effectiever is om studenten bij elkaar te brengen in
zogenaamde schrijfateliers of schrijftrainingen, voorafgaand aan het
inlevermoment. Hiervoor zijn we een pilot begonnen bij de faculteit Techniek.
De eerste ervaringen zijn positief, onder andere door de gerichte begeleiding
en de peerfeedback.

Wil je meer informatie over de taalateliers? Neem dan contact op met Marcel
van den Hoeven. 

Lees verder ...

Lees verder ...

Lees verder ...
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Update: Leren presenteren met virtual reality
Heeft het een meerwaarde om te leren presenteren in virtual reality? Die vraag
staat centraal in een pilot van Studentenzaken. De student presenteert, met
een VR-bril op, voor een virtueel publiek, terwijl de docent als moderator
interventies pleegt. Naderhand kun je samen de presentatie bespreken aan de
hand van analyses. Studentenzaken beschikt over een VR-bril en een speciale
laptop voor de benodigde software.

Wil je ook ervaren hoe dit werkt? Neem dan contact op met Carla Stiekema.

Taal in de actualiteit: ELEN 2018

Het English Language Expert Network (ELEN) hield op 5 april de vierde
expertbijeenkomst. Deze editie richtte zich op de beoordeling van Engelstalige
producten van studenten. Hoe beoordeel je die als Engels niet je moedertaal
is? Welke instrumenten lenen zich voor dit doel, en hoe kun je die het beste
inzetten? 

Heb je deze editie gemist? Neem contact op met Diana Spierings, om op de
hoogte te blijven over de volgende editie.

Lees verder ...

Lees verder ...

https://samenwerken.mijnhva.nl/sz/medewerkers/SZ-WERKOMGEVINGEN/taalbeleid/SitePages/Virtual%20reality.aspx
mailto:c.j.stiekema@hva.nl
https://samenwerken.mijnhva.nl/sz/medewerkers/SZ-WERKOMGEVINGEN/taalbeleid/SitePages/ELEN-seminar.aspx
https://samenwerken.mijnhva.nl/sz/medewerkers/SZ-WERKOMGEVINGEN/taalbeleid/SitePages/ELEN-seminar.aspx
mailto:d.t.j.spierings@hva.nl
https://samenwerken.mijnhva.nl/sz/medewerkers/SZ-WERKOMGEVINGEN/taalbeleid/SitePages/Virtual%20reality.aspx
https://samenwerken.mijnhva.nl/sz/medewerkers/SZ-WERKOMGEVINGEN/taalbeleid/SitePages/ELEN-seminar.aspx


Taal in de actualiteit: Platform Taalbeleid HO

Op 24 mei jl. organiseerde het NL/VL Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs een
bijeenkomst op de HoGent rondom het thema contextrijke taaltaken. Onze
HvA-collega en promovendus Pauline Koeleman (FBE) heeft de deelnemers in
haar bijdrage meegenomen in het onderwerp van haar proefschrift, over
professionele taaltaken in het beroepenveld. Marike Kwakman van
Studentenzaken heeft de praktische uitvoering toegelicht.

Taal in de actualiteit: curriculum.nu

Het primair en het voortgezet onderwijs (po & vo) krijgen een nieuw curriculum.
Hiervoor is een werkgroep opgericht onder de naam Curriculum.nu. Deze
werkgroep heeft expliciet aan het vervolgonderwijs gevraagd om input te
leveren voor en feedback te geven op haar (tussentijdse) producten, zodat de
overstap van vo naar hbo (maar ook naar mbo en wo) uiteindelijk minder
problemen zal opleveren. De HvA heeft, vanuit het NL/VL Platform Taalbeleid
Hoger Onderwijs, gehoor gegeven aan deze oproep.
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