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Bureau NVT verzorgt onder de naam NVT-Academie nascholing voor
leraren Nederlands als Vreemde Taal. Deze trainingen zijn praktisch
van aard zodat u alle kennis direct kunt toepassen in uw eigen
lessen.

Doelgroep
Onze trainingen zijn ontwikkeld voor leraren NVT wereldwijd. In elke
training zorgen we ervoor dat er interessante werkvormen voor
leraren in het primair onderwijs, middelbaar onderwijs en hoger
onderwijs aan de orde komen. Geeft u NT2 of een zaakvak in een
vreemde taal? Ook dan zullen veel van onze trainingen interessant
zijn voor u.

Vorm
Omdat onze doelgroep wereldwijd lesgeeft, bieden wij onze
trainingen online aan. We hebben ruime ervaring met het verzorgen
van online trainingen en zorgen ook online voor voldoende interactie
en afwisseling.

Trainers 
De trainingen worden verzorgd door Bianca Versteeg en Petra Roël,
beiden ervaren lerarenopleiders.

Trainingen met effect
Bureau NVT gelooft sterk in een aanpak waarbij er gewerkt wordt van
kennis verwerven naar kennis toepassen in de praktijk. Pas door iets
uit te voeren in uw les, gaat u de kennis echt beheersen. Daarom zijn
onze trainingen opgedeeld in kennistrainingen en praktijktrainingen.
Alle leerdoelen van onze trainingen zijn gelinkt aan de leerdoelen
voor taaldocenten zoals geformuleerd door het European Centre for
Modern Languages (ECML).

Aanbod 
Maandelijks bieden wij op wisselende tijden een online training aan.
Deze trainingen zijn wereldwijd te volgen. Ook voegen wij regelmatig
nieuwe trainingen toe. Hiervoor horen we graag de behoefte uit 
het veld. Hebt u een suggestie voor een training? Laat het dan weten
via info@bureaunvt.com.

Inschrijven 
Via onze website www.nvt-academie.com kunt u zich inschrijven voor
een training. Na betaling van het inschrijfgeld, ontvangt u van ons
een persoonlijke link waarmee u de training kunt volgen. Deze link
geldt voor één persoon.

Kosten, kalender en soorten trainingen 
Op de volgende pagina's vindt u een overzicht van onze
nascholingskalender 2020-2021,  de kosten en soorten trainingen en
een inhoudelijke beschrijving van onze trainingen. 

Bianca Versteeg is expert Nederlands als Vreemde taal. Zij
heeft meer dan 20 jaar  ervaring in het NVT-onderwijs als
docent, beleidsmedewerker, lerarenopleider en
materiaalontwikkelaar. Tot 2017 werkte zij in Frankrijk als
leraar NVT. 

Petra Roël is expert Nederlands als Tweede/Vreemde
taal en toetsdeskundige. Zij werkte jarenlang op de
Radboud Universiteit als docent, docentennascholer en
toetsontwikkelaar. Daarnaast werkte zij in Indonesië en
in het Caribisch gebied als leraar NVT. 
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Kennistraining 
Het ERK in de NVT-les
Maandag 9 november 2020                         19.30 - 21.00 uur*                  € 69,-

Praktijktraining 
Uw lessencyclus ontwerpen met behulp van het ERK
Maandag 23 november 2020 en                 19.30 - 21.00 uur*            
Maandag 7 december 2020                         19.30 - 21.00 uur*                  € 139,-

Kennistraining 
Online NVT-les geven
Woensdag 11 november 2020                     14.00 - 15.30 uur*                  € 69,-

Praktijktraining 
Zelf effectieve online NVT-lessen ontwikkelen
Woensdag 25 november 2020 en             14.00 - 15.30 uur*            
Woensdag 9 december 2020                     14.00 - 15.30 uur*                   € 139,-

Kennistraining 
Spreek- en schrijfvaardigheid beoordelen
Maandag 18 januari 2021                             19.30 - 21.00 uur*                  € 69,-

Praktijktraining 
Uw leerlingen beoordelen met communicatieve taken
Maandag 1 februari 2021 en                       19.30 - 21.00 uur*            
Maandag 15 februari 2021                           19.30 - 21.00 uur*                  € 139,-

Kennistraining 
Activerende werkvormen in de NVT-les
Woensdag 3 februari 2021                          14.00 - 15.30 uur*                  € 69,-

Praktijktraining 
Zelf activerende NVT-lessen ontwikkelen
Woensdag 17 februari 2021 en                   14.00 - 15.30 uur*            
Woensdag 3 maart 2021                              14.00 - 15.30 uur*                  € 139,-

Kennistraining 
Luister- en leesvaardigheid beoordelen
Maandag 1 maart 2021                              19.30 - 21.00 uur*                  € 69,-

Praktijktraining 
Uw leerlingen beoordelen met functionele lees- en luistertaken
Maandag 15 maart 2021 en                      19.30 - 21.00 uur*            
Maandag 29 maart 2021                           19.30 - 21.00 uur*                  € 139,-

Kennistraining 
Spreekvaardigheid in de NVT-les
Woensdag 10 maart 2021                         14.00 - 15.30 uur*                  € 69,-

Praktijktraining 
Lesactiviteiten ontwerpen voor het trainen van spreekvaardigheid in uw NVT-les
Woensdag 17 maart 2021 en                   14.00 - 15.30 uur*            
Woensdag 31 maart 2021                         14.00 - 15.30 uur*                  € 139,-

Kennistraining 
Luistervaardigheid in de NVT-les
Maandag 5 april 2021                                19.30 - 21.00 uur*                  € 69,-

Praktijktraining 
Lesactiviteiten ontwerpen voor het trainen van luistervaardigheid in uw NVT-les
Maandag 19 april 2021 en                        19.30 - 21.00 uur*            
Maandag 3 mei 2021                                 19.30 - 21.00 uur*                  € 139,-

Kennistraining 
Leesvaardigheid in de NVT-les
Woensdag 7 april 2021                             14.00 - 15.30 uur*                  € 69,-

Praktijktraining 
Lesactiviteiten ontwerpen voor het trainen van leesvaardigheid in uw NVT-les
Woensdag 21 april 2021 en                     14.00 - 15.30 uur*            
Woensdag 5 mei 2021                              14.00 - 15.30 uur*                  € 139,-

Kalender trainingen 2020 - 2021
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*Trainingstijden aangegeven in Nederlandse tijdzone *Trainingstijden aangegeven in Nederlandse tijdzone 



Kennistrainingen (1,5 uur)  € 69,-
Het doel van deze trainingen is het verwerven van kennis over een
didactisch onderwerp. De trainer laat u zien waar u rekening mee moet
houden in de les, welk onderzoek er is gedaan en wat de praktische
consequenties zijn voor een taalles. De trainer demonstreert aan de hand
van praktische voorbeelden op welke manier dit onderwerp in taallessen
aan bod kan laten komen en wat het meest effectief is. 
Aan het einde van deze training ontvangt u een bewijs van deelname met
de leerdoelen waaraan gewerkt is. 
Na deze training kunt u ervoor kiezen de kennis zelf direct toe te gaan
passen, óf u kunt een praktijktraining volgen over hetzelfde onderwerp. 

Praktijktrainingen (2x 1,5 uur)  € 139,- 
Het doel van deze trainingen is het zelf direct toepassen van de kennis over
een bepaald onderwerp, met een groepje NVT-leraren wereldwijd. U
bereidt onder begeleiding van de trainer een lesactiviteit voor en gaat hier
in de praktijk mee aan de slag. U bespreekt de uitvoering na met de trainer
en de andere deelnemers. Door het direct toepassen van de kennis en de
nabespreking met andere deelnemers en de trainer zorgt u ervoor dat u
het geleerde direct onderdeel maakt van uw lespraktijk. Daarnaast leert u
van de ervaringen en ideeën van de andere leraren. 
Aan het einde van deze training ontvangt u een certificaat van de 
NVT-Academie waarop vermeld staat welke leerdoelen u beheerst.

Combi kennis en praktijk (3 x 1,5 uur) € 189,-
Door direct te kiezen voor een combinatie van de twee trainingen,  zorgt u
ervoor dat u de kennis die u verwerft, ook direct gaat toepassen in uw
eigen lessen en leert van de ervaringen van andere NVT-leraren. Tevens
levert deze combi u een interessante korting op. 

Aanbod op aanvraag 
Wij kunnen voor u ook een traject op maat ontwikkelen. 
Wilt u graag een teamtraining over een bepaald onderwerp? Of wilt u zelf
meerdere trainingen als een traject volgen? 
Neem dan contact met ons op voor het bespreken van uw wensen 
via info@bureaunvt.com.

Kennistraining 
Grammatica in de NVT-les
Maandag 10 mei 2021                                 19.30 - 21.00 uur*                  € 69,-

Praktijktraining 
Lesactiviteiten ontwerpen voor het trainen van grammatica in uw NVT-les
Maandag 31 mei 2021 en                         19.30 - 21.00 uur*            
Maandag 14 juni 2021                               19.30 - 21.00 uur*                  € 139,-

Kennistraining 
Cultuur in de NVT-les
Woensdag 12 mei 2021                             14.00 - 15.30 uur*                  € 69,-

Praktijktraining 
Culturele samenwerkingsprojecten organiseren in uw NVT-les
Woensdag 26 mei 2021 en                      14.00 - 15.30 uur*            
Woensdag 9 juni 2021                              14.00 - 15.30 uur*                 € 139,-

Onze prijzen en formules

6 7

Kalender trainingen 2020 - 2021

Trainingstijden aangegeven in Nederlandse tijdzone 

http://bureaunvt.com/


8 9

trainingen in verschillende 
tijdzones door ervaren

trainers

uitwisseling met 
NVT-collega's wereldwijd

na iedere training een
bewijs met de behandelde

ECML-leerdoelen   

direct toepasbare kennis
en werkvormen voor uw

NVT-les

werken aan uw didactische 
 vaardigheid én 

eigen taalvaardigheid 

Op de volgende pagina's vindt u een beschrijving van iedere training 
met de praktische informatie.

Inschrijven
Wilt u zich inschrijven voor een of meer van onze  trainingen? Dat kan
eenvoudig via onze website www.nvt-academie.com 

Onze trainingen 

1 kennistraining van 1,5 uur
+

2 praktijktrainingen van 1,5 uur
+

hand-out met praktische tips
+

stappenplan voor 
 het maken  van lesactiviteiten

+
persoonlijke feedback 

op uw gemaakte opdracht
+

toegang tot het 
ontwikkelde lesmateriaal 

van uw studiegroep
+

certificaat van NVT-academie 
met de beheerste leerdoelen

1 training van 1,5 uur
+

hand-out met praktische tips
+

certificaat van deelname

2 trainingen van 1,5 uur
+

hand-out met praktische tips
+

stappenplan voor 
 het maken 

 van lesactiviteiten
+

persoonlijke feedback 
op uw gemaakte opdracht

+
toegang tot het 

ontwikkelde lesmateriaal 
van uw studiegroep

+
certificaat van NVT-academie 
met de beheerste leerdoelen

139 euro 
combi kennis + praktijk

189 euro 
 kennistraining  praktijktraining

69 euro 

Onze prijzen en formules

Bureau NVT is geregistreerd bij het CRKBO. 
Daardoor kunnen wij onze  trainingen BTW-vrij aanbieden. 

https://nvt-academie.com/
https://nvt-academie.com/


Het ERK in de NVT-les

Beschrijving van de training
Wat is A2? Wat wordt er bedoeld met can-do
statements en taaldomeinen?  Hoe kan ik
het ERK inzetten in mijn lessen? 
Het Europees ReferentieKader (ERK)
beschrijft wat je in een vreemde taal moet
kunnen om aan te tonen dat je die taal op
een bepaald niveau beheerst. Het bevat
verschillende niveaus, van beginner tot
gevorderde. Het ERK is een duidelijk en
handig document voor het geven van
taallessen, maar ook erg uitgebreid en
theoretisch.
In deze praktische training laat de trainer aan
de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe
het ERK in elkaar zit en hoe het praktisch te
gebruiken is voor lesplanning en toetsing. 
Na deze training kent u de opbouw en
inhoud van het ERK en de waarde voor
taalonderwijs.

Ik begrijp de principes die beschreven staan in relevante Europese
documenten zoals het ERK (CEFR) en het Europees Taalportfolio.
Ik kan de inhoud van het ERK en het Europees Taalportfolio in mijn
lessen integreren.  
Ik kan taallessen ontwerpen die voldoen aan de eisen van nationale
of regionale curricula.
Ik kan rekening houden met de streefniveaus die in curricula zijn
vastgelegd (bijv. afgeleid van het gemeenschappelijk Europees
referentiekader).

Leerdoelen

Soort training
Kennistraining
(online)

Trainer
Petra Roël 

Datum 
Maandag 9-11- 2020

Tijd
19.30-21.00 uur 

Prijs
€ 69,-  

DIDACTIEKUw lessencyclus ontwerpen met behulp van het ERK

Beschrijving van de training
U bereidt onder begeleiding van de trainer
een lessencyclus (week, maand of half jaar)
voor die voldoet aan de doelen en principes
van het Europees ReferentieKader. Aan de
hand van een praktisch overzicht leert u
waar u op moet letten om uw lessen zo
communicatief en functioneel mogelijk te
maken en functionele en haalbare doelen te
stellen.  U leert hoe u op een overzichtelijke
manier uw lessen kunt inplannen met
gebruik van het ERK. Ook leert u hoe u kunt
differentiëren qua niveau. U bespreekt uw
planning met de trainer en krijgt
persoonlijke feedback. Met de andere
deelnemers wisselt u tips en ervaringen uit.
De ontwikkelde lessencycli worden binnen
de groep gedeeld.

Ik kan leerdoelen bepalen voor een lessencyclus of lesperiode.
Ik kan doelen beschrijven waarbij rekening gehouden wordt met de
verschillen tussen leerlingen (taalniveau en speciale behoeftes).
Ik kan leerdoelen en doelstellingen vaststellen die passen bij de
behoeften en interesses van mijn leerlingen.
Ik kan doelen stellen die leerlingen uitdagen om hun volledige
potentieel te bereiken.

Leerdoelen

Soort training
Praktijktraining
(online)

Trainer
Petra Roël 

Data 
Maandag 23-11- 2020
en 
Maandag 7-12-2020

Tijd
19.30-21.00 uur

Prijs
€ 139,-  
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"ERK-inhoud heel praktisch gebracht. 
Ik heb geleerd hoe ik het voor de les kan

gebruiken. Super!." 
deelnemer nascholing Evalueren met het

ERK, Gescher, oktober 2020



Zelf effectieve online NVT-lessen ontwikkelenOnline NVT-les geven

Beschrijving van de training
Hoe ziet een goede online NVT-les eruit?
Welke werkvormen kan online ik inzetten
om de taalvaardigheid van mijn leerlingen
te verbeteren? Hoe krijg ik mijn leerlingen
actief achter hun laptop? 
In deze kennistraining leert u welke
werkvormen u kunt inzetten in de online
NVT-klas en hoe u een effectieve online les
kunt geven. Ook bespreken we
verschillende platforms waarmee u uw
leerlingen online kunt lesgeven. 
Bent u op zoek naar nieuwe ideeën voor uw
online lessen? Laat u inspireren tijdens deze
training waarin u nieuwe werkvormen en
tools leert kennen om uw online lessen nog
actiever te maken.

Ik kan ICT-materiaal en activiteiten in de klas selecteren en
gebruiken die geschikt zijn voor mijn leerlingen.
Ik kan rekening houden met de affectieve behoeften van leerlingen
(gevoel van prestatie, plezier enz.).
Ik kan ICT-leerprogramma's en -platforms gebruiken en
beoordelen.

Leerdoelen

Soort training
Kennistraining
(online)

Trainer
Bianca Versteeg

Datum 
Woensdag 11-11- 2020

Tijd
14.00-15.30 uur 

Prijs
€ 69,-  

Beschrijving van de training
Bij het geven van online lessen wordt veel u
verwacht. Van het kiezen van goede
activiteiten tot het evalueren van leerlingen,
van het uitbreiden van woordenschat en
grammatica tot het oefenen van
spreekvaardigheid, allemaal online.
In deze training kiest u  welke (nieuwe) ICT-
materialen en -activiteiten het best bij u en
uw leerlingen passen en ontwikkelt u aan de
hand van een stappenplan enkele online
activiteiten die u direct in uw lessen kunt
toepassen.
Na uitvoering van een of enkele lessen
bespreekt u de uitvoering met de trainer na
en krijgt u persoonlijke feedback. Met de
andere deelnemers wisselt u tips en
ervaringen uit. De ontwikkelde
lesmaterialen en tips worden binnen de
groep gedeeld.

Ik kan verschillende geschikte online werkvormen selecteren en
voorbereiden (klassikaal, individueel, per tweetal, per groep).
Ik kan ICT-materialen en -activiteiten die geschikt zijn voor mijn
leerlingen selecteren en gebruiken in de NVT-klas.
Ik kan ICT-materialen en -activiteiten ontwerpen die geschikt zijn
voor mijn leerlingen.

Leerdoelen

Soort training
Praktijktraining
(online)

Trainer
Bianca Versteeg

Data 
Woensdag 25-11- 2020
en 
Woensdag 9-12-2020

Tijd
14.00-15.30 uur

Prijs
€ 139,-  
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"Ik ben echt blij dat ik deze training gevolgd
heb... heel leerzaam en praktisch."

deelnemer training 'online lesgeven', mei 2020



Spreek- en schrijfvaardigheid beoordelen

Beschrijving van de training
Hoe evalueer ik spreek- en
gespreksvaardigheid met een grote groep
leerlingen? Spreken mijn leerlingen op
niveau A2? Hoe beoordeel ik
schrijfopdrachten volgens het ERK?
U leert in deze training waaraan een goede
productieve taaltaak moet voldoen en hoe u
het ERK kunt gebruiken voor de
ontwikkeling van taaltaken. Ook leert u aan
de hand van een aantal concrete taken en
leerlingprestaties de taalvaardigheid
spreken en schrijven van leerlingen te
beoordelen.

Ik kan de spreek- en schrijfvaardigheid van leerlingen beoordelen
aan de hand van criteria als inhoud, woordenschat en samenhang.
Ik kan de schalen uit het Europees Referentiekader gebruiken.
Ik kan beoordelingsprocedures (toetsen, portfolio's, zelfbeoordeling
enz.) selecteren die passen bij de leerdoelen en doelstellingen.

Leerdoelen

Soort training
Kennistraining
(online)

Trainer
Petra Roël 

Datum 
Maandag 18-1-2021

Tijd
19.30-21.00 uur 

Prijs
€ 69,-  

TOETSINGUw leerlingen beoordelen met communicatieve taken

Beschrijving van de training
U gaat functionele spreek- en schrijftaken
afnemen bij uw leerlingen, naar keuze maakt
u deze zelf of gebruikt u taken die de trainer
aanlevert.  Als u zelf taken ontwikkelt, krijgt u
persoonlijke feedback van de trainer om de
taken waar nodig te verbeteren. Na het
afnemen van de taken in uw klas en uw
beoordeling bespreekt u in de tweede sessie
met de trainer de leerlingprestaties en krijgt
u persoonlijke feedback.
Met de andere deelnemers wisselt u tips en
ervaringen uit. De ontwikkelde lesmaterialen,
nagekeken producten en tips worden binnen
de groep gedeeld.

Ik kan fouten van leerlingen analyseren en achterhalen waar deze
vandaan komen.
Ik kan klassikale activiteiten ontwerpen en gebruiken om de
prestaties van leerlingen te beoordelen.
Ik kan cijfers toekennen aan toetsen en examens volgens procedures
die betrouwbaar en transparant zijn.

Leerdoelen

Soort training
Praktijktraining
(online)

Trainer
Petra Roël 

Data 
Maandag 1-2-2021
en 
Maandag 15-2-2021

Tijd
19.30-21.00 uur

Prijs
€ 139,-  

14 15

TOETSING

"."
"De training  was precies ingericht op wat wij

nodig hebben."
deelnemer training 'toetsontwikkeling HAN', 

 november 2019



Activerende werkvormen in de NVT-les

Beschrijving van de training
Hoe krijg ik de leerlingen actief in de NVT-
les? Hoe betrek ik ze meer bij de lessen? Hoe
krijg ik meer afwisseling in mijn les?
Er zijn veel manieren om leerlingen
enthousiast en actief te krijgen tijdens de
NVT-les. Tijdens deze workshop maakt u
kennis met activerende werkvormen die de
taalvaardigheid van uw leerlingen
verbeteren. Met kleine veranderingen en
eenvoudige activiteiten laat u uw leerlingen
meer vertrouwen krijgen bij bv. spreken,
lezen en schrijven en zorgt u ervoor dat
grammaticale structuren op een leuke en
actieve manier geoefend worden.
Tijdens deze training komen zowel online als
offline werkvormen aan bod.

Ik kan op een boeiende manier een les beginnen.
Ik kan lesactiviteiten afwisselen om de motivatie en interesse van
de leerlingen te vergroten en te behouden.
Ik kan activiteiten plannen die grammatica en woordenschat
koppelen aan communicatie.
Ik kan inspelen op verschillende leerstijlen van leerlingen.

Leerdoelen

Soort training
Kennistraining
(online)

Trainer
Bianca Versteeg

Datum 
Woensdag 3-2-2021

Tijd
14.00-15.30 uur 

Prijs
€ 69,-  

Zelf activerende NVT-lessen ontwikkelen DIDACTIEK

Beschrijving van de training
Tijdens deze praktijktraining bereidt u voor
uw eigen klas een aantal activerende
werkvormen voor, waarbij ook gelet wordt
op verschillen tussen leerlingen in niveau en
leerstijl. U kiest zelf voor welke vaardigheden
u lesactiviteiten wilt ontwikkelen. De trainer
begeleidt u bij het zoeken naar geschikt
materiaal en activiteiten voor uw doelgroep.
Na uitvoering van de lesactiviteiten
bespreekt u de uitvoering met de trainer na
en krijgt u persoonlijke feedback. Met de
andere deelnemers wisselt u tips en
ervaringen uit. De ontwikkelde
lesmaterialen en tips worden binnen de
groep gedeeld.

Ik kan een aantal betekenisvolle activiteiten voor spreken en
gesprekken voeren selecteren om de vloeiendheid van de
leerlingen te bevorderen.
Ik kan doelen beschrijven die voldoende uitdagend zijn voor de
leerlingen.
Ik kan doelen beschrijven waarbij rekening gehouden wordt met
de verschillen tussen leerlingen (taalniveau en speciale behoeftes).
Ik kan leerlingen stimuleren om een actieve rol hebben tijdens de
NVT-les.

Leerdoelen

Soort training
Praktijktraining
(online)

Trainer
Bianca Versteeg

Data 
Woensdag 17-2-2021
en 
Woensdag 3-3-2021

Tijd
14.00-15.30 uur

Prijs
€ 139,-  

16 17

DIDACTIEK



Beschrijving van de training
Wat zijn geschikte teksten om de
leesvaardigheid van mijn leerlingen te
beoordelen? Zijn de meerkeuzevragen bij
deze luistertekst wel functioneel? Waar
moet ik aan denken bij het zoeken van
authentiek materiaal voor lezen en
luisteren? 
In deze training leert u waaraan een goede
lees- of luistertaak moet voldoen. De trainer
laat u zien hoe u op een eenvoudige manier
zelf toetstaken kunt verbeteren of maken en
waar u op moet letten bij het schrijven van
meerkeuzevragen. Tenslotte leert u waar u
geschikt materiaal kunt vinden voor het
toetsen van luisteren en lezen en hoe u het
niveau gemakkelijk kunt beoordelen en
aanpassen. 

Beschrijving van de training
In deze training gaat u aan de slag met het
maken van meerkeuzevragen  bij bestaande
of zelf geschreven teksten. Aan de hand van
een stappenplan leert u hoe u te werk kunt
gaan bij het maken van meerkeuzevragen.
U leert de veelvoorkomende fouten bij het
maken van meerkeuzevragen herkennen en
vermijden. Nadat u uw vragen hebt
ontwikkeld, krijgt u feedback van de trainer
en de andere deelnemers. Doordat u zelf
ook feedback geeft op de meerkeuzevragen
van de andere deelnemers, traint u uw eigen
vaardigheid nog extra. Na de feedbackronde
maakt u een tweede versie die klaar is voor
gebruik bij uw leerlingen.  De ontwikkelde
teksten en vragen worden binnen de groep
gedeeld.

Luister- en leesvaardigheid beoordelen

Ik kan de schalen uit het Europees Referentiekader gebruiken.
Ik kan de vaardigheid beoordelen van een leerder in het begrijpen
en interpreteren van gesproken tekst, zoals bijvoorbeeld globaal
luisteren of gedetailleerd luisteren.
Ik kan de vaardigheid beoordelen van een leerder in het begrijpen
en interpreteren van geschreven tekst beoordelen, zoals
bijvoorbeeld globaal lezen of intensief lezen.

Leerdoelen

Soort training
Kennistraining
(online)

Trainer
Petra Roël 

Datum 
Maandag 1-3-2021

Tijd
19.30-21.00 uur 

Prijs
€ 69,-  

Ik kan de schalen uit het Europees Referentiekader gebruiken.
Ik kan sterktes en zwaktes van mijn leerlingen op het gebied van
taalvaardigheid identificeren.
Ik kan geschikte toetsprocedures en toetstaken gebruiken om de
voortgang van de leerlingen  te volgen en te registreren.
Ik kan teksten selecteren die passen bij de behoeften, interesses en
het taalniveau van de leerlingen.

Leerdoelen

Soort training
Praktijktraining
(online)

Trainer
Petra Roël 

Data 
Maandag 15-3-2021
en 
Maandag 29-3-2021

Tijd
19.30-21.00 uur

Prijs
€ 139,-  

Uw leerlingen beoordelen met functionele 
lees- en luistertaken
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"Zeer concrete criteria om meerkeuzevragen
te beoordelen op hun waarde. 

Toffe workshop!" 
deelnemer cursus Basisdidactiek NVT, 

Eupen, augustus 2020
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Spreekvaardigheid in de NVT-les

Beschrijving van de training
Waarom houden mijn leerlingen niet van
praten in de NVT-les? Hoe stimuleer ik dat
mijn leerlingen antwoord gaan geven in het
Nederlands? Hoe werk ik aan de
spreekangst van mijn leerlingen? 
Zijn deze vragen herkenbaar voor u? Dan is
de kennistraining “spreekvaardigheid in de 
 NVT-les” iets voor u. Tijdens deze training
van 1,5 uur behandelt de trainer
verschillende onderdelen en fasen van het
werken aan spreekvaardigheid in de NVT-
les. U maakt tijdens deze training kennis
met praktische en direct toepasbare
werkvormen om de spreekvaardigheid van
uw leerlingen te verbeteren en het gebruik
van de doeltaal in de les te bevorderen.

Ik kan een veilig klasklimaat creëren om spreekdurf te ontwikkelen.
Ik kan betekenisvolle en activerende activiteiten voor spreken en
gesprekken voeren selecteren voor leerlingen met verschillende
taalniveaus.
Ik kan verschillende materialen selecteren om spreekactiviteiten te
stimuleren (visuele hulpmiddelen, teksten, authentieke materialen
enz.).

Leerdoelen

Soort training
Kennistraining
(online)

Trainer
Bianca Versteeg

Datum 
Woensdag 10-3-2021

Tijd
14.00-15.30 uur 

Prijs
€ 69,-  

Lesactiviteiten ontwerpen voor het trainen van
spreekvaardigheid in uw NVT-les

SPREKEN

Beschrijving van de training
U bereidt onder begeleiding van de trainer
een aantal lesactiviteiten voor waarin gericht
gewerkt wordt aan spreekvaardigheid. Aan
de hand van een praktisch stappenplan leert
u hoe u activiteiten voor spreekvaardigheid
op een efficiënte manier plant en in uw
lessen integreert, met zoveel mogelijk
gebruik van de doeltaal. Na uitvoering van
de lesactiviteit bespreekt u de uitvoering
met de trainer na en krijgt u persoonlijke
feedback. Met de andere deelnemers wisselt
u tips en ervaringen uit. De ontwikkelde
lesmaterialen en tips worden binnen de
groep gedeeld.

Ik kan een aantal betekenisvolle activiteiten voor spreken en
gesprekken voeren selecteren om de vloeiendheid van de
leerlingen te bevorderen.
Ik kan een les in de doeltaal geven.
Ik kan leerlingen aanmoedigen om tijdens de activiteiten de
doeltaal te gebruiken.

Leerdoelen

Soort training
Praktijktraining
(online)

Trainer
Bianca Versteeg

Data 
Woensdag 17-3-2021
en 
Woensdag 31-3-2021

Tijd
14.00-15.30 uur

Prijs
€ 139,-  
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"Hele bruikbare tools voor in mijn klas voor alle
onderdelen van de les." 

Deelnemer nascholing "Spreekt u
Nederlands?" CECP, februari 2020

SPREKEN



Luistervaardigheid in de NVT-les LUISTEREN

Beschrijving van de training
Waarom vinden mijn leerlingen
luistervaardigheid zo moeilijk? Wat kan ik
nog meer doen dan begripsvragen bij een
luistertekst stellen? Hoe maak ik werken
aan luistervaardigheid actief en leuk?
Onderzoek laat zien dat taaldocenten
gemiddeld de minste tijd besteden aan deze
vaardigheid en er vaak ook het minst over
weten, terwijl het zo'n belangrijke
vaardigheid is voor leerlingen. 
Na deze training begrijpt u wat er moeilijk is
aan luisteren voor uw leerlingen, kunt u
doelen herkennen bij luistervaardigheids-
oefeningen in een leergang en kent u
activerende werkvormen die werken aan
luisteren leuk maken voor uw leerlingen.
Kortom, na deze training bent u in staat heel
gericht aan alle aspecten van
luistervaardigheid te werken in uw NVT-les!

Ik kan teksten selecteren die geschikt zijn voor de leerlingen
(behoeften, interesses en taalniveau).
Ik kan enkele voorbereidende luisteractiviteiten aanbieden, zodat
leerlingen zich kunnen oriënteren op een tekst.
Ik kan afwisselende activiteiten aanbieden om verschillende
luisterstrategieën te oefenen en te ontwikkelen (verstaan, begrijpen,
etc.).

Leerdoelen

Soort training
Kennistraining
(online)

Trainer
Petra Roël 

Datum 
Maandag 5-4-2021

Tijd
19.30-21.00 uur 

Prijs
€ 69,-  

Lesactiviteiten ontwerpen voor het trainen van 
luistervaardigheid in uw NVT-les

LUISTEREN

Beschrijving van de training
Tijdens deze training gaat u zelf een aantal
activiteiten voorbereiden om de
luistervaardigheid van uw leerlingen te
trainen. De trainer begeleidt u bij het zoeken
naar geschikt materiaal en activiteiten die
voor voldoende afwisseling zorgen en op het
niveau van uw leerlingen zijn. Na uitvoering
van de lesactiviteit bespreekt u de uitvoering
met de trainer na en krijgt u persoonlijke
feedback. Met de andere deelnemers wisselt
u tips en ervaringen uit. De ontwikkelde
activiteiten en tips worden binnen de groep
gedeeld.

Ik kan een aantal activiteiten maken en selecteren om
luisterstrategieën van de leerlingen te ontwikkelen.
Ik kan teksten selecteren die geschikt zijn voor de leerlingen
(behoeften, interesses en taalniveau).
Ik kan leerlingen helpen strategieën toe te passen om met moeilijke
of onbekende woordenschat van een tekst om te gaan.

Leerdoelen

Soort training
Praktijktraining
(online)

Trainer
Petra Roël 

Data 
Maandag 19-4-2021
en 
Maandag 3-5-2021

Tijd
19.30-21.00 uur

Prijs
€ 139,-  
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"Verrijkende inhoud op een
  heel concrete manier gebracht!"

deelnemer nascholing "luistervaardigheid" 
 Eupen, augustus 2020 



Leesvaardigheid in de NVT-les LEZEN

Beschrijving van de training
Welke strategieën hebben mijn leerlingen
nodig om een leestekst te kunnen
begrijpen? Waar moet ik op letten bij het
selecteren van leesteksten en waar vind ik
betekenisvolle teksten?
De trainer behandelt in deze training van 1,5
uur aan de hand van concrete voorbeelden
de kenmerken van goede teksten en taken
bij de verschillende ERK-niveaus. U oefent
ook een aantal werkvormen om bij uw
leerlingen leesstrategieën te ontwikkelen. 

Ik kan teksten selecteren die geschikt zijn voor de leerlingen
(behoeften, interesses en taalniveau).
Ik kan enkele (voorbereidende) leesstrategieën aanbieden, zodat
leerlingen kunnen omgaan met de tekst of onbekende woorden.
Ik kan afwisselende activiteiten aanbieden om verschillende
leesstrategieën te ontwikkelen afhankelijk van het leesdoel
(intensief lezen, scannen enz.).

Leerdoelen

Soort training
Kennistraining
(online)

Trainer
Bianca Versteeg

Datum 
Woensdag 7-4-2021

Tijd
14.00-15.30 uur 

Prijs
€ 69,-  

Lesactiviteiten ontwerpen voor het trainen van 
leesvaardigheid in uw NVT-les

LEZEN

Beschrijving van de training
Hoe kies ik een goede leestekst voor mijn
leerlingen? Hoe kan ik hun
luistervaardigheid verbeteren? Welke
luisterstrategieën kan ik aanbieden? En hoe
leg ik de link naar de andere
communicatieve vaardigheden? Het
antwoord krijgt u in deze praktische
training. U ontwikkelt met de trainer
activiteiten bij een paar leesteksten die
direct in de klas bruikbaar zijn.
Na uitvoering van de lesactiviteit bespreekt
u de uitvoering met de trainer na en krijgt u
persoonlijke feedback. Met de andere
deelnemers wisselt u tips en ervaringen uit.
De ontwikkelde lesmaterialen en tips
worden binnen de groep gedeeld.

Ik kan een aantal activiteiten maken en selecteren om
leesstrategieën van de leerlingen te ontwikkelen.
Ik kan leerlingen helpen verschillende strategieën te ontwikkelen
om met moeilijk of onbekend vocabulaire in een tekst om te gaan.
Ik kan geschikte manieren toepassen om een   tekst in de klas te
lezen (bijvoorbeeld hardop, stil, in groepen enz.).

Leerdoelen

Soort training
Praktijktraining
(online)

Trainer
Bianca Versteeg

Data 
Woensdag 21-4-2021
en 
Woensdag 5-5-2021

Tijd
14.00-15.30 uur

Prijs
€ 139,-  
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Grammatica in de NVT-les

Beschrijving van de training
Waarom blijven mijn leerlingen steeds
dezelfde fouten maken? Welke
naslagwerken kan ik gebruiken om zelf mijn
kennis van de grammatica te vergroten? 
 Waarom beginnen mijn leerlingen te
zuchten als ik over grammatica begin?
In deze training laat de trainer u zien op
welke manier grammaticale kennis van een
leerling zich ontwikkelt en hoe u uw leerders
hier het beste bij kunt ondersteunen. U leert
hoe u op een functionele manier werkt aan
grammatica in uw NVT-les en hoe u met
speelse activiteiten de interesse van uw
leerlingen vasthoudt bij het werken aan
grammatica. 

Ik kan omgaan met vragen die leerlingen over grammatica kunnen
stellen en, indien nodig, verwijzen naar geschikte naslagwerken
voor grammatica.
Ik kan op verschillende manieren nieuwe of onbekende
grammaticale items introduceren en studenten helpen ermee om
te gaan (uitleg, bewustmaking, ontdekking enz.).
Ik kan fouten van mijn leerlingen analyseren en achterhalen waar
deze vandaan komen.
Ik kan grammaticale metataal gebruiken als dat passend is voor de
behoeften van de leerlingen.

Leerdoelen

Soort training
Kennistraining
(online)

Trainer
Petra Roël 

Datum 
Maandag 10-05-2021
Tijd
19.30-21.00 uur 

Prijs
€ 69,-  

Lesactiviteiten ontwerpen voor het trainen van 
grammatica in uw NVT-les

GRAMMATICA

Beschrijving van de training
Tijdens deze training gaat u zelf een aantal
activiteiten voorbereiden om gericht te
werken aan het verbeteren van de
grammatica van uw leerlingen. De trainer
begeleidt u bij het zoeken naar geschikt
materiaal en activiteiten. Na uitvoering van
de lesactiviteit bespreekt u de uitvoering met
de trainer na en krijgt u persoonlijke
feedback. Met de andere deelnemers wisselt
u tips en ervaringen uit. De ontwikkelde
activiteiten en tips worden binnen de groep
gedeeld.

Ik kan grammaticaregels uitleggen en leerlingen helpen om deze in
een betekenisvolle contexten en geschikte teksten te oefenen.
Ik kan bekende of nieuwe grammaticaregels op verschillende
manieren uitleggen en leerlingen helpen deze toe te passen.
Ik kan fouten van de leerlingen in de gesproken en geschreven taal
op een constructieve manier gebruiken om het leerproces en de
communicatie te ondersteunen zonder hun zelfvertrouwen en
communicatie te ondermijnen.
Ik kan grammaticale oefeningen en activiteiten aanbieden die het
leren ondersteunen en mondelinge en schriftelijke communicatie
aanmoedigen.

Leerdoelen

Soort training
Praktijktraining
(online)

Trainer
Petra Roël 

Data 
Maandag 31-05-2021
en 
Maandag 14-6-2021

Tijd
19.30-21.00 uur

Prijs
€ 139,-  
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GRAMMATICA

"De trainer heeft een enorm stimulerende 
en activerende manier van lesgeven." 

deelnemer nascholing STEP Nijmegen, januari
2020



Cultuur in de NVT-les CULTUUR

Beschrijving van de training
Wat leer ik mijn leerlingen over de
Nederlandstalige cultuur? Hoe zorg ik voor
een goede combinatie tussen taal en
cultuur in de NVT-les? Welke bronnen kan ik
gebruiken in mijn les? 
Door meer informatie over de
Nederlandstalige cultuur aan te bieden,
wekt u de interesse van de leerlingen. In
deze training komen een culturele
activiteiten en onderwerpen aan bod die u
direct in uw klas kunt toepassen. Uiteraard
leert u hoe u deze activiteiten in de doeltaal
kunt geven en krijgt u tips over
verschillende werkvormen waarbij u de
leerlingen een actieve rol geeft. 

Ik kan afwisselende teksten, bronnen en activiteiten aanbieden die
interessant zijn voor de leerlingen en hen helpen hun kennis en
begrip van hun eigen en de andere taalcultuur te ontwikkelen.
Ik kan teksten, bronnen en activiteiten aanbieden om de leerlingen
bewust te maken van stereotiepe opvattingen en deze bespreken.
Ik kan activiteiten aanbieden die het interculturele bewustzijn van
de leerlingen vergroten.

Leerdoelen

Soort training
Kennistraining
(online)

Trainer
Bianca Versteeg

Datum 
Woensdag 12-5-2021

Tijd
14.00-15.30 uur 

Prijs
€ 69,-  

Culturele samenwerkingsprojecten organiseren 
in uw NVT-les

CULTUUR

Beschrijving van de training
Samenwerkingsprojecten lijken vaak veel
werk. Echter, juist door samenwerking zorgt
u ervoor dat er een samenhang is tussen het
Nederlands en andere domeinen,
bijvoorbeeld: kunst, geschiedenis of sport. U
kunt gaan samenwerken met een collega
op uw eigen school of met collega's van een
partnerschool. Tijdens deze training maakt u
een opzet voor uw eigen samenwerkings-
project. U bespreekt uw project met de
trainer en krijgt persoonlijke feedback. Met
de andere deelnemers wisselt u tips en
ervaringen uit. De ontwikkelde projecten en
tips worden binnen de groep gedeeld.

Ik kan kansen creëren voor leerlingen om de Nederlandstalige
cultuur buiten de les te ontdekken (internet, e-mails, enz.).
Ik kan een samenwerkingsproject met collega's organiseren.
Ik kan verschillende teksten, bronnen en activiteiten aanbieden die
leerlingen bewust maken van overeenkomsten en verschillen in
sociaal-culturele ‘gedragsnormen’.

Leerdoelen

Soort training
Praktijktraining
(online)

Trainer
Bianca Versteeg

Data 
Woensdag 26-5-2021
en 
Woensdag 9-6-2021

Tijd
14.00-15.30 uur

Prijs
€ 139,-  
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Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een kennistraining en een praktijktraining?
Bij een kennistraining maakt u kennis met het onderwerp, krijgt u tips en
achtergrondinformatie en maakt u kennis met aantal werkvormen. De trainer
laat u zien hoe u te werk kunt gaan in uw lessen en raadt u werkvormen aan. 

Als u zich voor de praktijktraining inschrijft, gaan we ervan uit dat u de
basiskennis over het onderwerp al beheerst. Tijdens deze praktijktraining gaat
u zelf materiaal en activiteiten ontwikkelen en voert u opdrachten uit rond het
onderwerp. Ook wisselt u ervaringen en materiaal uit met andere NVT-leraren
en krijgt u feedback van de trainer en van uw NVT-collega's.

Waarom is een praktijktraining duurder dan een kennistraining?
Een kennistraining bestaat uit één sessie van 90 minuten. Bij een
praktijktraining krijgt u naast twee sessies van 90 minuten ook persoonlijke
feedback op de opdrachten die u uitvoert in uw eigen lessen.

Zijn de trainingen ook interessant voor mijn NT2-lessen?
Jazeker! De tips en activerende en interactieve werkvormen in onze
trainingen zijn ook bruikbaar voor uw NT2-lessen in Nederland en Vlaanderen. 

Wat is het Europees Referentiekader (ERK)?
Het Europees Referentiekader voor Vreemde Talen is ontwikkeld in opdracht 
 van de Raad van Europa en beschrijft 6 taalvaardigheidsniveaus van
beginnend leerder tot academisch niveau. Er wordt daarbij gelet op wat je
moet kunnen, voor welk doel je de taal gebruikt en hoe goed je de taal voor
die situatie moet beheersen. Het ERK wordt door veel onderwijsinstanties  en
in steeds meer scholen gebruikt in het vreemdetalenonderwijs. Alle
trainingen van de NVT-academie sluiten aan op de ERK-niveaus. 

Wat betekent de tijdsaanduiding bij de trainingen in de kalender?
De tijd van onze trainingen staat aangegeven in de tijdzone die geldt in
Nederland. We hebben gekozen voor tijdstippen waarbij het haalbaar is voor
een grote groep leraren wereldwijd om de trainingen te volgen.

Wat is het verschil tussen een bewijs van deelname en een certificaat
van de NVT-Academie?
Bij een kennistraining biedt de trainer de stof aan. Na het volgen van de
training kunt u laten zien met een bewijs van deelname dat u heeft
deelgenomen aan deze training. Bij een praktijktraining gaat u ook zelf
aan de slag en laat u zien dat u de leerdoelen beheerst. Dit levert een
certificaat van de NVT-Academie op met daarop de behaalde leerdoelen.

Hoe kan ik jullie online trainingen volgen?
Wij werken met de professionele versie van het platform Zoom. Na
inschrijving en betaling, ontvangt u van ons een persoonlijke link om de
training te volgen. Voor deelnemers aan de training is Zoom gratis. 

Kan ik met mijn team ook een training op maat volgen? 
Zeker, Bureau NVT geeft ook studiedagen op maat.  U kunt dan zelf een
onderwerp bepalen of kiezen uit ons trainingsaanbod. Deze studiedag
kan online plaatsvinden maar ook op locatie. Neemt u contact met ons
op voor meer informatie via info@bureaunvt.com.
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Wilt u meer weten over ons aanbod en onze activiteiten? 

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met een van onze experts. 

website: www.bureaunvt.com
e-mail: info@bureaunvt.com

Petra Roël:            +31 612024406    petraroel@bureaunvt.com
Bianca Versteeg: +31 612226521      biancaversteeg@bureaunvt.com

 

Bureau NVT biedt scholen en leraren begeleiding in het geven van
Nederlands als Vreemde Taal door te werken op vier gebieden:
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Wilt u advies over het bepalen en verbeteren van de onderwijskwaliteit van
uw NVT-onderwijs? Bureau NVT heeft hiervoor de NVT-schoolscan ontwikkeld,
waarbij u zelf kunt kiezen vanuit welke kant u het NVT-onderwijs op uw
school wilt laten onderzoeken. U voert eerst een gesprek met Bureau NVT
waarbij uw doel duidelijk wordt. Daarna maakt u samen met Bureau NVT een
keuze uit de te onderzoeken aspecten van uw school. Bureau NVT doet het
onderzoek en schrijft daarna een praktisch adviesrapport.  

Voor een goede bepaling van het niveau van uw leerlingen zijn betrouwbare
toetsen van groot belang. Bureau NVT is gespecialiseerd in het ontwikkelen
en beoordelen van functionele toetsen gebaseerd op het Europees
Referentiekader (ERK). Wij begeleiden leraren en scholen bij het kiezen van de
juiste toetsen, het ontwikkelen van een toetsbeleid, het maken van formatieve
evaluaties en het leren beoordelen met het ERK.  

Bureau NVT heeft veel ervaring met het ontwikkelen van lesmateriaal en is
goed op de hoogte van het aanbod van NVT-lesmateriaal voor de
verschillende doelgroepen. We adviseren leraren en scholen bij het kiezen,
aanpassen en ontwikkelen van lesmateriaal. Ook ontwikkelt Bureau NVT zelf
lesmateriaal.  

Bureau NVT biedt onder de naam NVT-academie praktische nascholingen
voor NVT-leraren, gebaseerd op de leraarcompetenties van het European
Centre for Modern Languages (ECML). Leraren kunnen een gerichte keuze
maken uit het aanbod gebaseerd op hun niveau en doelgroep. Ook biedt
Bureau NVT persoonlijke begeleiding en coaching aan leraren. Omdat de
meeste leraren NVT zich in het buitenland bevinden, kunnen wij onze
begeleiding op een door u gewenste locatie of digitaal bieden.   

Over Bureau NVT

https://www.facebook.com/bureaunvt
https://www.instagram.com/bureaunvt/
https://www.linkedin.com/company/bureau-nvt/?viewAsMember=true
http://www.bureaunvt.com/
https://www.bureaunvt.com/
http://bureaunvt.com/
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