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Welkom bij de lerarenopleiding van de Universiteit Utrecht!  

 

Wij zijn jullie vakdidactici moderne vreemde talen. De colleges vakdidactiek beginnen dinsdag 16 augustus  

2022 om 11 uur. We werken dan samen op het Utrecht Science Park (voorheen De Uithof). Zodra het 

rooster definitief is kun je het vinden op: https://students.uu.nl/teaching/intro-gst/startweek-stagebaan. 

 

Het programma ziet er op deze dag als volgt uit: 

11.00 uur – 12.45 uur: clusterwerkcollege 1 (zie de roosterinformatie op de website)  

13.15 uur – (uiterlijk) 17.00 uur: vakwerkcollege 1 (de locatie hoor je tijdens het clusterwerkcollege 1) 

 

Tijdens het eerste cluster- en vakwerkcollege krijg je meer informatie over vakdidactiek, zoals het rooster 

voor de komende maanden, de doelstelling van vakdidactiek, de opdrachten, etc. Maar we gaan ook gelijk 

van start rondom de onderwerpen: Hoe leer je eigenlijk een taal? en Hoe kun je een les mvt inrichten? 

 

We beginnen met het kijken naar de opbouw van een les en jullie maken alvast een ontwerp voor je eerste 

eigen les. Daarnaast oriënteren we ons op de materialen en de gebruikte bronnen die aangeboden worden 

in leergangen of in door docenten zelf ontwikkeld materiaal. We verkennen in hoeverre de talige leerinhouden 

en de leeractiviteiten vanuit een cultureel/intercultureel perspectief aangeboden worden. We besteden 

bovendien aandacht aan de posities van de talen in het vo. We blikken ook vooruit op de eindtoets waarin 

drie lessen volgens een bepaald model ontworpen worden.  

We richten ons verder op:  

• hoe je jezelf als vakdocent voorstelt;  

• welke kennismakingsactiviteiten in de doeltaal geschikt zijn voor de leerlingen in onder- of bovenbouw 

om in de 1e les uit te voeren. 

 

Voorbereiding 

De voorbereiding is tweeledig.  

• Voor het eerste deel van het college (het clusterwerkcollege) vind je de lesbrief op 

https://students.uu.nl/teaching/intro-gst/infobrieven-en-informatie-vakdidactiek. Ook heb je de lesbrief 

in je mail ontvangen, samen met deze uitnodigingsbrief.   

• Voor het tweede deel van het college (het vakwerkcollege) lees je het volgende hoofdstuk uit 

Dönszelmann, S., van Beuningen, C., Kaal, A. & de Graaff, R. (eds.) (2020).  

De Graaff, R. (2020). Visie op vreemdetalendidactiek. pag. 16 – 31. 

• Denk alvast na over kennismakingsactiviteiten voor je eerste les en breng je ideeën die middag in. 

• Neem verder s.v.p. materiaal mee uit een schoolboek of van internet, zoals een leestekst, dat je 

aantrekkelijk vindt voor leerlingen en waarmee je iets wilt doen in de klas of in het domein.  

 

Ideeën en werkvormen die wij als vakdidactici aanbieden en die jullie meebrengen vormen het uitgangspunt 

om op deze middag de vertaalslag te maken naar de (eerste) taalles!  

 

Materiaal 

Je schaft voor de cluster- en vakwerkcolleges de volgende verplichte boeken aan:  

Boersma, S. & Mitzschke, M. (2020). Vreemdetalenonderwijs geven. Werkvormen voor Duits, Engels en Frans. 

Assen: Van Gorcum.  

Dönszelmann, S., van Beuningen, C., Kaal, A. & de Graaff, R. (eds.) (2020). Handboek vreemdetalendidactiek. 

Vertrekpunten – vaardigheden – vakinhoud. Bussum: Coutinho.  

Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2020). Effectief leren, basisboek (5e editie). Groningen/Houten: Noordhoff 

Uitgevers, B.V. 

Geerts, W. & Van Kralingen, R. (2020). Handboek voor leraren (2e editie). Bussum: Uitgeverij Coutinho.  

https://students.uu.nl/teaching/intro-gst/startweek-stagebaan
https://students.uu.nl/teaching/intro-gst/infobrieven-en-informatie-vakdidactiek
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Online leeromgeving 

We werken tijdens dit semester met Blackboard (https://uu.blackboard.com/). Om hiermee te werken, moet 

je ingeschreven staan om een wachtwoord te krijgen. Wil je daarvoor zorgen?  

 

Verder verheugen we ons op plezierige en zinvolle bijeenkomsten, en zien wij jullie op dinsdag 15 augustus 

a.s.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Doris Abitzsch, vakdidactica mvt/Duits 

Marco Bril, vakdidacticus mvt/Frans 

Johanna Kehmeier, vakdidactica mvt/Duits 

Ana Llamazares, vakdidactica mvt/Spaans  

Jacob de Ruiter, vakdidacticus mvt/Engels 

 

https://uu.blackboard.com/

