Directieleden, coördinatoren, docenten ISK’s
en andere betrokkenen nieuwkomersonderwijs VO

STUDIEDAG LOWAN-vo
MAANDAG 8 APRIL 2019

Beste collega's,
Op maandag 8 april 2019 organiseert LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor alle
betrokkenen bij het nieuwkomersonderwijs VO (ISK’s).
We starten om 10.00 uur met een plenair gedeelte en aansluitend de eerste
workshopronde. Na de lunch volgen er nog 2 workshoprondes.
Bijgevoegd tref je een aanbod aan van bijna 30 workshops (alsmede ook een
directiebijeenkomst), waarbij we hopen dat we tegemoet komen aan ieders
belangstelling/werkgebied. Bij grote belangstelling zullen workshops wat minder interactief
kunnen zijn. Graag begrip hiervoor, we willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid
bieden hun kennis te vergroten tegen een betaalbare prijs. De belangstelling bij inschrijving
bepaalt welke workshops door kunnen gaan, kies daarom 5 workshops in volgorde van
interesse.
Deze dag wordt georganiseerd in de Reehorst te Ede.
We vragen een bijdrage van € 100,- p.p. excl. btw. De lunch, garderobe en parkeren zijn
inbegrepen. Parkeergelegenheid is er voldoende, de locatie ligt ook dicht bij het station.
Wil je deelnemen aan deze dag, dan verzoeken wij je vriendelijk online het
inschrijfformulier in te vullen. Doe dit voor 22 februari, de volgorde van ontvangst is
mede bepalend voor plaatsing. We verwachten een grote toestroom dus wees er op tijd
bij! Lees de informatie op de 1e pagina van het workshopaanbod! Informeer van tevoren
ook naar welk mailadres de factuur gestuurd kan worden.
https://www.lowan.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/landelijke-studiedag-lowan-vo/
Je ontvangt meteen een bevestigingsmail als de inschrijving gelukt is. Krijg je deze niet,
dan is je inschrijving niet in goede orde ontvangen! Kijk wel in spam of ongewenste mail
(onze automatisch gegenereerde mail kan daarin terechtkomen…).
De eerste 500 deelnemers worden voor het plenaire gedeelte in de zaal geplaatst waar
alles live te volgen is, de latere inschrijvingen komen in een zaal met video-verbinding.
Inschrijvingen na 22 februari worden op een wachtlijst geplaatst. Deelname kunnen we
dan niet garanderen.
Ongeveer 1 één week voor de studiedag ontvang je een mail die toegang geeft tot de
studiedag. Vergeet niet deze mail mee te nemen (digitaal of op papier)!
De workshopindeling staat vermeld op de badge die je bij binnenkomst gaat krijgen.
Een inschrijving kun je niet annuleren, over exceptionele uitzonderingen kun je
communiceren met ondergetekende.
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PROGRAMMA STUDIEDAG LOWAN-vo 8 april 2019
9.15 - 9.50 uur ONTVANGST en uitreiking badge
10.00 - 11.10 uur PLENAIR

Nederlands leren: makkelijk of moeilijk?

Veel Nederlanders denken dat het leren van hun taal voor
buitenlanders moeilijk is. Maar is dat ook zo? Voor een
Chinees is dat inderdaad het geval, maar voor een Duitser
geldt dat veel minder. Dat wisten we natuurlijk allang,
maar enkele jaren geleden is dat in een proefschrift ook
empirisch vastgesteld. De taalafstand tussen de
moedertaal van een NT2-leerder en het Nederlands is in
dat verband van cruciaal belang. Maar ook de mate van
transparantie van een taal kan daarbij een rol spelen. De
vraag is dan wat dat betekent voor het NT2-onderwijs:
Wat is de rol van de moedertaal? Wat zijn precies de
struikelblokken waar nieuwkomers tegenaan lopen? En
wat betekent dat voor beleidsmakers en docenten? Dat
zijn de vragen waarop in deze bijdrage antwoord wordt
gegeven.

Prof. dr Folkert Kuiken is
bijzonder hoogleraar NT2 en
meertaligheid, en (mede)auteur
van diverse leergangen en
handboeken op het gebied van
(tweede)taalverwerving.

Kort muzikaal intermezzo
Een liedje, speciaal gemaakt voor kinderen die gevlucht zijn.
Ik werd geïnspireerd door het gedicht "Een beter land" van
Willem Wilmink.
Ik stel het lied graag beschikbaar voor ieder die het
gebruiken wil!

Henk Muileman
ISK Almelo

Aandacht voor LOB helpt om jongeren te leren kiezen
We bereiden jongeren voor op een samenleving die
dynamisch, onvoorspelbaar en voortdurend in
beweging is. Aandacht voor LOB helpt om jongeren niet
te laten kiezen maar te leren kiezen. Naast reproductief
leren is ruimte voor betekenisgericht leren van belang.
Dit vraagt van docenten en begeleiders een andere
attitude. De afgelopen jaren heeft dit gedachtegoed
het onderwijs enorm verrijkt. Met alle soorten van
genoegen maak ik u deelgenoot.
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Nard Kronenberg is landelijk
expert/ trainer LOB

DIRECTIEBIJEENKOMST EN WORKSHOPS
11.30 - 12.30 uur 1e WORKSHOPRONDE en DIRECTIEBIJEENKOMST
LUNCH
13.30 - 14.30 uur 2e WORKSHOPRONDE
14.40 - 15.40 uur 3e WORKSHOPRONDE
Zie hiervoor het aanbod van de workshops en directiebijeenkomst met de beschrijvingen.

INFORMATIEMARKT
9.15 - 16.30 uur INFORMATIE- EN MATERIALENMARKT
Organisaties en uitgeverijen presenteren zich op de informatiemarkt.

MEER INFORMATIE
Heb je vragen over de studiedag, neem dan contact op met ondergetekende.
We begroeten je graag op maandag 8 april.

Vriendelijke groeten, namens LOWAN-vo,
Hariëtte Boerboom
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