
Beste lezer, 

We hopen dat u een fijne zomervakantie heeft gehad en gezond en wel
gestart bent in dit nieuwe schooljaar 2021 – 2022. Als u dit leest, hebt u
waarschijnlijk de eerste NVT-lessen alweer gegeven. Hopelijk kunt u  weer
lesgeven zoals u het gewend bent. 

Vorig jaar hebben al heel wat leraren NVT een of meer trainingen bij onze
NVT-Academie gevolgd. Ook voor dit schooljaar hebben we praktische
thematische trainingen gepland met activerende werkvormen die u direct in
uw lessen kunt toepassen. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze
nieuwsbrief.

Het lesmateriaal van Bureau NVT wordt al wereldwijd gebruikt. Op onze
website vindt u lessen en lesactiviteiten  voor jong en oud, voor beginners en
gevorderde leerders, die wij voor opdrachtgevers hebben ontwikkeld. Het
meeste lesmateriaal is gratis en eenvoudig te downloaden. Neem gerust een
kijkje op www.bureaunvt.com/lesmateriaal. 

We zijn ook druk bezig met het ontwikkelen van ons eigen lesmateriaal.
Binnenkort vindt u dit ook op onze website. Verderop in deze nieuwsbrief 
 kunt u lezen over het eerste taalspel dat we aan het ontwikkelen zijn: een
communicatief taalspel voor jong en oud. 

Wij wensen u een heel fijn schooljaar toe en hopelijk zien we u bij  een van
onze NVT-trainingen! 

Hartelijke groeten, 
 

Petra Roël en Bianca Versteeg

Stuurt u deze nieuwsbrief gerust door naar andere geïnteresseerden. Hebt u
vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? 

Mail ons dan via info@bureaunvt.com.

IN DEZE EDITIE:

Een nieuw schooljaar vol inspiratie

Nieuw lesmateriaal

Bureau NVT aan het werk

      Nieuwe trainingen en nascholingen

      Lesmodules voor het Caribisch gebied (B1/B2)
      Lesgeven aan nieuwkomers in het primair onderwijs
      NVT-takenbank

      De ontwikkeling van ons eerste eigen taalspel 

nieuws
SEPTEMBER 2021

Wilt u meer weten over Bureau NVT? 
Bekijk dan onze website: www.bureaunvt.com  Of volg ons op social media: 

Copyright © 2021 Bureau NVT, alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons dan weten via: info@bureaunvt.com.     

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


SCHRIJF U NU IN VOOR DE EERSTE TRAININGEN VAN 2021-2022:

woensdag 6 oktober 2021 van 19:30 – 21:00 uur (CEST+1)
kennistraining: Activerende werkvormen in de NVT-les

woensdag 20 oktober 2021  van 19.30 tot 21.00 uur (CEST+1)
kennistraining: NVT-les in het primair onderwijs

maandag 8 november 2021 van 19.30 tot 21.00 uur (CEST+1)
kennistraining: Het ERK in de NVT-les

Het is altijd fijn om het nieuwe schooljaar vol inspiratie te starten. 
Daarom geven wij vanaf oktober weer (online) trainingen via de NVT-Academie. 

Bent u benieuwd welke dat zijn? Bekijk ons aanbod op https://nvt-academie.com .
De trainingen worden dit schooljaar in principe slechts een keer gegeven, dus meld u snel aan!

Vanaf dit najaar verzorgt Bureau NVT in opdracht van ReseauLux een
opleiding voor (toekomstige) NVT-docenten in de provincie Luxemburg. Er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Bent u geïnteresseerd? Kent u iemand
in de provincie die Nederlands heeft gestudeerd of Nederlandstalig is en die
graag les wil geven aan volwassenen in de provincie Luxemburg? De
opleiding start dit najaar! 
Neem snel contact op voor meer informatie.

De Taalunie organiseert ieder jaar op verschillende locaties conversatietafels voor lesgevers NVT. Deze
zijn bedoeld  voor zowel beginnende als ervaren lesgevers, bij voorkeur niet-moedertaalsprekers, en
studenten van de lerarenopleidingen met het vak Nederlands. Tijdens de conversatietafels ligt de
nadruk op uitwisseling van leservaringen en lesmateriaal, versterking van de eigen spreekvaardigheid
en creatie van een professioneel netwerk. Ook dit jaar verzorgt Bureau NVT weer een serie
conversatietafels; dit keer in Bergen (Mons). 
De sessies zijn afwisselend op locatie en online. Inschrijven kan via de website van de Taalunie. 

NASCHOLING EN OPLEIDING 

meer informatie

meer informatie

NIEUWE TRAININGEN NVT-ACADEMIE 
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Wilt u graag een nascholing op maat organiseren voor uw school? Of organiseert u binnenkort een
studiedag over Nederlands als Vreemde Taal? 
Bureau NVT ontwikkelt en geeft graag een praktische training op maat voor u.
Bekijk ons aanbod voor workshops op maat of neem contact met ons op via ons contactformulier voor
meer informatie.

meer informatie
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DE NVT-TAKENBANK
Voor het bekijken van de voortgang van de leerlingen tijdens
hun leerproces is het van belang dat leraren beschikken over
communicatieve taken die zijn gebaseerd op ERK-niveaus. 
Daarom ontwikkelde Bureau NVT in samenwerking met
Instituto Pedagogico Arubano (IPA) en 50 PO-leraren op Aruba
in opdracht van de Taalunie de ERK-Takenbank met
voorbeeldtaken op niveau A1, A2 en B1. Leraren NVT uit het
Caribisch gebied kunnen, na aanmelding op het platform,
gratis gebruik maken van deze toetstaken.  

Lees meer over de NVT-takenbank....

NVT+
LESMODULES VOOR HET CARIBISCH GEBIED (B1/B2)
Op de Caribische eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba,
Sint Maarten en Sint Eustatius leren leerlingen op school het
Nederlands als een Vreemde Taal. In de praktijk blijkt de
overstap van de eilanden naar Nederlandstalig
vervolgonderwijs vaak nog een grote stap, zowel talig als qua
studievaardigheden. Daarom is dit lespakket NVT+
ontwikkeld, speciaal voor leerlingen van deze eilanden, om
deze overgang makkelijker te maken. 

Bureau NVT was projectleider van dit project. Het materiaal is
onder meer op onze website gratis te downloaden. 

Ontdek meer over NVT+ 

LESGEVEN AAN NIEUWKOMERS IN HET
PRIMAIR ONDERWIJS
Een interessant project dat Bureau NVT sinds 2021
uitvoert, is het het ondersteunen bij de start
nieuwkomerslocatie primair onderwijs. We ondersteunen
bij het samenstellen en het uitvoeren van de lessen, maar
ook bij het opstellen van het beleidsplan en van toetsen
en bij het selecteren en maken van lesmateriaal.  
 
Binnenkort vindt u op onze website werkvormen en
lesmateriaal  voor NT2-leraren in het primair onderwijs.
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NIEUW LESMATERIAAL
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BUREAU NVT AAN HET WERK: EEN TAALSPEL ONTWIKKELEN 
Bureau NVT vindt het belangrijk dat leerlingen met plezier bezig zijn met het leren van vreemde  talen,
waarbij hun taal op een effectieve manier verbetert ( gebaseerd op het ERK)  Daarom zijn we in 2021
begonnen met het ontwikkelen van ons eerste taalspel. Het is een communicatief taalspel vol met
aansprekende taaloefeningen. Voordat dit materiaal klaar is voor gebruik, gaan er flink wat fases aan
vooraf. In deze "Bureau NVT aan het werk" leest u hoe zo'n project verloopt. 

Fase 1 Brainstorm en raamwerk 
In de eerste fase hebben we met een ontwikkelteam nagedacht over de opzet,
doelstellingen en inhoud van het spel. Daarnaast bepaalden we het niveau
waarin we het spel in eerste instantie wilden uitbrengen. We kozen hierbij voor
niveau A1 van het ERK (waarbij hogere niveaus gaan volgen). 
Het spel is opgezet als een soort mix tussen Bingo en Triviant. 
Aan de hand van uiteenlopende vragen op het gebied van spreken,
grammatica, woordenschat, spelling en uitspraak en cultuur kunnen leerlingen 
 en cursisten fiches verdienen voor hun bingokaart en elkaar "verslaan".  

Fase 2 Ontwikkeling   
Met een team ontwikkelaars werkten we hard aan de soorten
vragen en opdrachten. We pasten vragen steeds weer aan,
zochten zoveel mogelijk aansprekende foto's en ontwikkelden
een eerste ' ruwe' versie van de kaartjes.  
We wilden zoveel mogelijk communicatie uitlokken, maar
taalleerders ook vooral plezier geven in het spelen van het spel. 

We maakten in samenwerking met taaldocenten direct versies
voor het Spaans, Nederlands, Frans en Engels als Vreemde Taal. 
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Fase 3 Vormgeving en drukproef
We vonden een geweldige vormgever die heel goed begreep wat
onze visie is en wat beginnende taalleerders nodig hebben. 

Ze heeft het spel prachtig vormgegeven in een eerste versie. Deze
hebben we laten drukken in een aantal testexemplaren. 

Ontzettend spannend om je eerste materiaal bij de drukker af te
halen! 
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Fase 4 Testen en feedback 
Momenteel testen we het spel uit bij verschillende doelgroepen,
jongeren en ouderen. Onze eerste testgroep is op Saba, waar we
momenteel ook een trainingstraject uitvoeren. 

Ook in Nederland zullen we op middelbare scholen en bij volwassen
NT2-leerders het spel uittesten. 

Aan de hand van de feedback uit deze testfase doen we de laatste
aanpassingen en daarna laten we het spel drukken! 

De eerste reacties zijn zeer enthousiast. Veel leerlingen geven ons
terug dat dit een uitdagende en motiverende manier is om hun taal te
oefenen en te verbeteren. 

We mochten een leerling, Vernisha, citeren die zei: "Who knew
language learning could be this fun?" 

We hopen natuurlijk dat andere leerders en taaldocenten net zo
enthousiast zijn over de aanpak en het effect van het spel!

BUREAU NVT AAN HET WERK: EEN TAALSPEL ONTWIKKELEN 
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Dit najaar: de lancering! 
We verwachten in het najaar helemaal klaar te zijn met de
definitieve versie van het spel en het op de markt te kunnen
brengen. 

Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk
taaldocenten gebruik kunnen maken van het spel, brengen
we het in eigen beheer uit en kunt u het aanschaffen via onze
eigen website. 

Wilt u alvast een exemplaar reserveren of wilt u graag meer
informatie? 

Contacteer ons dan gerust. 

We houden u op de hoogte! 
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