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Beste collega,

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

meer over het profiel van de taalontwikkelende docent
een update over ons alternatief voor het Taaluniversum
meer over onze ondersteuning voor afstudeerders
meer over onze nieuwe APA-flyer
een terugblik op:

onze nominatie bij de HvA Onderwijsconferentie 2019
de pizzasessie Succes met je taal?!
onze aanwezigheid bij curriculum.nu en bij de NUT-
jubileumconferentie

nieuws over ons en over taal in het onderwijs.

Veel leesplezier.
Het Taalteam van Studentenzaken

Profiel van de taalontwikkelende docent

Wanneer ben je een taalontwikkelende docent? Het profiel van de
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taalontwikkelende docent geeft antwoord op die vraag. Het is ontwikkeld door
Bas van Eerd en Marike Kwakman van het Taalteam, in samenwerking met
vele collega's van de HvA en overige hogescholen. Je kunt het profiel als
medewerker (en student) downloaden via de A-Z. Heb je het liever op papier of
ben je geen HvA-medewerker? Vraag ons dan om enkele exemplaren.

Van Taaluniversum naar Brightspace

Het Taaluniversum helpt studenten onder andere met hun spelling en
grammatica, door hen hiermee zelfstandig te laten oefenen. Vanaf juli 2019 zal
het platform echter worden vervangen door oefenmodules in Brightspace. We
laten het uiteraard weten als de modules gereed zijn, zodat je ze in je onderwijs
kunt inzetten. Wil je als eerste een seintje of heb je nog goede ideeën, neem
dan contact op met c.j.stiekema@hva.nl.

Taalondersteuning voor afstudeerders

Het was op 3 juni nog voorpaginanieuws in Trouw: studenten schakelen steeds
vaker commerciële scriptiebureaus in om hun afstudeerwerken zonder
taalfouten in te leveren. Dat is niet zoals wij dat willen, natuurlijk! Studenten
moeten leren zelf teksten te schrijven van voldoende niveau. Dat betekent
allereerst dat hiervoor ruimte moet komen in het curriculum.
Bovendien kunnen onze studenten – al vanaf hun eerste jaar – bij
Studentenzaken terecht voor taalondersteuning, bijvoorbeeld bij het
taalspreekuur. Opleidingen kunnen verder een afstudeeratelier aanvragen voor
groepjes afstudeerders. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Download het profiel (in pdf)

Vraag een of meer exemplaren aan

Neem een (laatste) kijkje op Taaluniversum
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De APA-richtlijnen in het kort

In samenwerking met Wija Blokdijk, taalcoördinator van Toegepaste
Psychologie, heeft het Taalteam een APA-flyer ontwikkeld, gebaseerd op dé
APA-handleiding van SURF. De flyer is bedoeld om studenten duidelijkheid te
geven over de APA-regels en zal er ook voor zorgen dat docenten meer op één
lijn gaan beoordelen. Je kunt deze als medewerker (en student) downloaden
via de A-Z. Gebruik je liever papier of ben je geen HvA-medewerker? Vraag
ons dan om enkele exemplaren.

De HvA Onderwijsconferentie 2019
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Meer weten over hoe je taal kunt verankeren in het curriculum?

Download de flyer (in pdf)

Vraag een of meer exemplaren aan
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De HvA Onderwijsconferentie 2019 kende een nieuw onderdeel: de challenge
rondom het thema 'Samenwerken'. Met de inzending "Elke student taalvaardig
voor studie en beroep" werd het Taalteam van Studentenzaken genomineerd,
uiteraard binnen de pijler Student. De hoofdprijs hebben we niet gewonnen,
maar we zijn zeker tevreden met onze eervolle tweede plaats.

Pizzasessie over taal

Regelmatig organiseert de HvA pizzasessies, waarbij studenten en
medewerkers onder het genot van een drankje en een pizza in gesprek gaan
met de voorzitter van de HvA, Huib de Jong. Tijdens een van deze sessies
stond het thema taal centraal. Studenten en medewerkers wisselden hierin van
gedachten met Huib over hun ervaringen met taalondersteuning binnen de
HvA. Ook enkele leden van het Taalteam van Studentenzaken waren erbij,
zodat we de tips en ervaringen van de aanwezigen kunnen meenemen in onze
werkzaamheden.

Meedenken met curriculum.nu

Het Nederlandse primair en voortgezet onderwijs krijgen een nieuw curriculum,
onder meer voor het schoolvak Nederlands. Ook vanuit het hoger onderwijs is
feedback gegeven op de concepten. Op 29 mei is de laatste centrale
feedbackronde geweest, maar je kunt ook op invididuele wijze je feedback
indienen via de website van curriculum.nu.

Lees verder over het Taalteam van Studentenzaken

Lees meer over taalondersteuning bij de HvA

Lees meer over het ontwikkelteam Nederlands
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De “Macht en pracht van taal”

De NUT is de vereniging van Nederlandse en Vlaamse Universitaire
Talencentra, waarbij ook de HvA is aangesloten. Naar aanleiding van 25 jaar
NUT vond op 5 april 2019 de NUT-jubileumconferentie “Macht en pracht van
taal” plaats op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen. Een delegatie
van het Taalteam van Studentenzaken was ook aanwezig, om van gedachten
te wisselen met collega's over taal, taalbeleid en taalondersteuning.

Taal in de actualiteit 

Wat schreven anderen over ons?

HvanA wijdde in februari een hele week aan de taal en vroeg Marcel van
den Hoeven naar zijn ervaringen als taalondersteuner. Hij sprak erover in
de HvanA-podcast.
Hoe denken ouderejaars Forensisch Onderzoek over lezen en schrijven
in hun studie? Ze vertellen erover in deze serie video's. Ook het NUT nam
ons bericht hierover op in de nieuwsbrief voor de aangesloten
talencentra.
HvanA kwam op presentatiespreekuur en ervoer hoe het is om in virtual
reality te presenteren.
Wat is het taalspreekuur en waarom zou je erheen gaan? Die vragen
beantwoorden studenten en een medewerker in deze korte video.

Wat gebeurt er nog meer op het gebied van taal?

Binnen de HvA groeit het besef dat werken aan de taalvaardigheid van
studenten een zaak is van het hele onderwijs. We zijn dan ook blij dat we
een gastles hebben mogen verzorgen in de vernieuwde BDB!
Het Nederlands-Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs heeft in
samenwerking met de Taalunie een website ingericht waarop allerlei
goede voorbeelden van taalbeleid te vinden zijn. Neem een kijkje op de

Lees verder over het NUT-congres
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website Kennisdeling Taalbeleid.
Hogeschool Rotterdam organiseert op 2 juli de Conferentie 'Hard/t voor
taal', over taal en studiesucces. Je kunt je nog aanmelden.
Er wordt veel geschreven en gedebatteerd over de rol van het Engels in
het Nederlands hoger onderwijs. Volgende nieuwsbrief volgt meer over dit
thema. 
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