
!""#$%#%&'(%)(*""#+)'%,-*%.)&)/($&0(1*.'%)*%)2"3%)
!"#$#%&'&(&"%)%*+%,&-./0

Beste collega,

In deze nieuwsbrief over taalbeleid en taalondersteuning bij Studentenzaken
vind je:

meer over onze nieuwe Taalteamsite
een update over de afbouw van het Taaluniversum
een terugblik op:

het seminar Succes met je taal! dat Studentenzaken in oktober
organiseerde
onze aanwezigheid bij curriculum.nu, bij het EAIE-congres en bij de
HSN-conferentie

nieuws van anderen over ons.

Veel leesplezier.
Goede vakantie, fijne feestdagen en tot in 2019, 
Het Taalteam van Studentenzaken

Beter vindbaar met nieuwe site

Wil je wat meer weten over taalbeleid en taalondersteuning, wil je
informatiemateriaal downloaden of contact opnemen met het Taalteam van
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Studentenzaken? Dat kan tegenwoordig een stuk makkelijker, via onze nieuwe
site hva.nl/taal-studentenzaken.

Update: Afbouw Taaluniversum

Het Taaluniversum helpt studenten met hun spelling, grammatica en
woordenschat, door hen hiermee zelfstandig te laten oefenen. Door de komst
van de nieuwe digitale leeromgeving Brightspace zal het platform echter vanaf
juli 2019 uit de lucht gaan. Laat je weten wat je vaak gebruikt en wat we op een
andere manier kunnen aanbieden?

Overal taal: Succes met je taal!
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Onder de naam Succes met je taal! presenteerde het Taalteam van
Studentenzaken op 10 oktober een seminar over de rol van taal in het hoger
onderwijs. Op de speciale seminarsite staat een kort verslag in woord en in
beeld, alsook de gebruikte materialen.

Bezoek de nieuwe site van het Taalteam

Neem contact op

Lees verder over het seminar Succes met je taal!
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Overal taal: meedenken met curriculum.nu

Het Nederlandse primair en voortgezet onderwijs krijgen een nieuw curriculum,
onder meer voor het schoolvak Nederlands. Ook het hoger onderwijs kan
feedback geven op de concepten. In een eerder stadium is al feedback
gegeven op de onderliggende visie en in oktober zijn we aan de slag geweest
met de bouwstenen van het nieuwe curriculum. Het is goed om te zien dat er
expliciet aandacht is voor de doorgaande lijn richting het hoger onderwijs en
dat functionele taalvaardigheid als fundament geldt van leren. Op 19 januari
volgt er een derde feedbackronde. Wil je meer info of ook meedenken, mail dan
naar b.van.eerd@hva.nl.

Overal taal: internationale inspiratie bij EAIE

Op de 30e editie van het EAIE-congres, van de European Association for
International Education, was ook Studentenzaken afgevaardigd. Voor Dick de
Waal van het Taalteam stond de vraag centraal wat de HvA kan doen met al
deze kennis en ervaring omtrent English as a Medium of Instruction.

Overal taal: Nederlands in Brussel 

Een delegatie van het Taalteam van Studentenzaken bezocht de jaarlijkse
conferentie Het Schoolvak Nederlands, op 16 en 17 november in Brussel. We
volgden vele boeiende en iets minder boeiende bijdragen. 

Lees meer over het ontwikkelteam Nederlands

Lees verder over het EAIE-congres

Lees over onze opbrengsten van de HSN-conferentie
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Taal in de actualiteit 

Wat schreven anderen over ons?

De HvA vroeg ons om een reactie op onderzoek over taaltoetsing.
HvanA schreef over de workshop 'Multiplechoicetoetsen'. Download ook
de folder met tips voor studenten.
Collega's van ESP vertelden in een video over hun ervaringen met het
Taalteam.
Het Netwerk Universitaire Talencentra (NUT) besteedde aandacht aan het
seminar Succes met je taal!
De nieuwsbrief van de Regionale samenwerking mbo-hbo en vo-ho (van
het ministerie van OC&W) noemde eveneens het seminar.
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