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EduSerie
Meer taal met een
verhaal

Expertdocent

Dr. Akke de Blauw

nummer 1

De eerste EduTalk (inleiding en vooruitblik) wordt, samen met
een beknopt inhoudelijk EduMagazine (EduM) apart aangebo
den. U kunt zich inschrijven voor deze EduTalk en vervolgens
voor de gehele EduSerie.
De prijs van de eerste EduTalk is € 5,- inclusief btw, en inclusief
een kort EduM.
Voor de gehele EduSerie, inclusief de eerste EduTalk en het
afsluitende webinar, betaalt u € 200,- inclusief btw.

De EduSerie start op 31 augustus en eindigt op 27 november
2015. De EduSerie wordt in de vorm van blended learning ge
boden vanuit Eduseries in Utrecht, en is te volgen vanaf elke
locatie met een internetverbinding.
WEEK 1
EduTalk: Vroeg geleerd - oud gedaan, waarom vertelvaardig
heid op school belangrijk is.
Geeft met voorbeelden het belang van vertelvaardigheid aan
voor de ontwikkeling van kinderen op school, en biedt een
vooruitblik op de volgende EduTalks. Deze eerste EduTalk is
ook los te bestellen.
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Prijzen
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De EduSerie van week tot week

WEEK 2
EduTalk: Ontwikkeling van vertelvaardigheid.

Inschrijven

WEEK 3
Opdracht, gericht op verkenning van het onderwerp op basis
van de eerste twee EduTalks.
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Deze opleiding is bedoeld voor leraren, ib’ers en besturen in
het basisonderwijs, voor medewerkers in de VVE en voor ou
ders.
Validering voor registerleraar is in voorbereiding voor 19 RU.
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Inschrijven voor de EduSerie Begrijpend lezen kan via de
website van Eduseries: www.eduseries.nl.
Of gebruik de QR-code op pagina 3 om direct in te schrijven.
Na deze registratie dient u het totaalbedrag direct over te
maken om uw deelname definitief te maken. Voor de volgorde
van inschrijving geldt de datum van binnenkomst van de beta
ling.
Scholen kunnen een offerte aanvragen op rekening vanaf vijf
inschrijvingen.

Over de expertdocent

Dr. Akke de Blauw
houdt zich al twintig jaar bezig met de
verbetering van het taalonderwijs in Ne
derland. Zo werkte ze voor de SLO (Stich
ting Leerplanontwikkeling) en het Exper
tisecentrum Nederlands. Ook verzorgde
zij in het hbo leerkracht-leerling interactietrainingen.
In januari 2015 promoveerde Akke de Blauw aan de Univer
siteit van Amsterdam op een proefschrift over de vertelvaar
digheid van kinderen en de relatie met interactiepatronen
in de eerste levensjaren. Dit onderzoek vormt de basis van
de EduSerie Meer taal met een verhaal.
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WEEK 4
EduTalk: Een verhaal duidelijk vertellen: tijdmarkering.
WEEK 5
Opdracht rond het begrip tijdmarkering.
WEEK 6
EduTalk: Vroege gesprekken en latere vertelvaardigheid.
WEEK 7
Opdracht die met name ingaat op stimulatie van topic-elabo
ratie: diepgaande interactie en manieren om uitgebreide ge
sprekken op gang te brengen.
WEEK 8
EduTalk: Van vertelvaardigheid naar tekstbegrip.
WEEK 9
EduM met uitgebreidere beschrijvingen van de belangrijkste
punten per EduTalk en aanvullende bronnen. Deelnemers le
veren openstaande vragen in, die geclusterd zullen worden en
in het webinar in week 11 aan de orde komen.
WEEK 11
Interactief webinar met expertdocent Akke de Blauw.
WEEK 12
Afronding. Wanneer deelnemers alle EduTalks hebben beke
ken, het webinar hebben bijgewoond en de opdrachten heb
ben gemaakt, ontvangen zij een certificaat van deelname.

EduSerie Meer taal met een verhaal
Waarom vertelvaardigheid stimuleren belangrijk is én leuk!
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Over de expertdocent
Prijzen en inschrijven
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Beschrijving van de EduSerie
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Opzet van de EduSerie
De EduSerie in het kort
Over EduSeries
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De EduSerie Meer taal met een verhaal is ontwikkeld naar aanleiding
van de afronding van het promotieonderzoek (voorjaar 2015) van dr.
Akke de Blauw naar de vertelvaardigheid van kinderen.
Vertelvaardigheid verwijst naar het groeiende vermogen om langere
teksten te produceren, zowel gesproken als geschreven teksten. Het
is een belangrijke taalontwikkeling die kinderen doormaken tussen
hun vierde en twaalfde levensjaar. Op school verschuift in deze peri
ode de nadruk geleidelijk van het mondeling vertelde verhaal naar de
schriftelijke modaliteit. Het luisteren naar prentenboeken zal plaats
maken voor begrijpend lezen en het produceren van teksten.
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Het meten van de vertelvaardigheid is een gebruikelijke methode
geworden om gevorderde taalvaardigheid vast te stellen. Gezien het
belang van narratieve vaardigheden voor de ontwikkeling van kinde
ren, is het relevant op zoek te gaan naar ontwikkelingen in de eerste
levensjaren die mogelijk samenhangen met latere vertelvaardigheid.
De productie van ‘lange tekst’ ontwikkelt zich uit de gesprekken
tussen kinderen en hun verzorgers.

Ook is uit onderzoek bekend dat kinderen van vijf jaar beter zijn in het
vertellen van belevenissen naarmate ze in de jaren daarvoor uitge
breider door hun ouders betrokken zijn geweest in de taal-buiten-hethier-nu. Het gebruik van veel taal buiten het hier en nu lijkt goed te
zijn voor de latere vertelvaardigheid.
Deze EduSerie gaat in op de ontwikkeling van de vertelvaardigheid
van kinderen, welke aspecten hierbij van belang zijn en hoe leerkrach
ten en ouders deze ontwikkeling kunnen versterken en stimuleren.
We zien uit naar uw deelname!
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Foto voorpagina: Flickr / Simon Blackley

Opzet van de EduSerie
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Over Eduseries
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Indien onbestelbaar:
Eduseries. Waldeck Pyrmontlaan 12
6881 NT Velp
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Eduseries biedt online nascholing die relevant is voor de dage
lijkse (les-)praktijk van leerkrachten. We ontsluiten actuele
ontwikkelingen en relevante inzichten op het gebied van
educatie en passend onderwijs. We gaan in op de vragen die in
het onderwijs leven en we werken daarvoor samen met ken
nisinstellingen om de kwaliteit van uw onderwijs te actualise
ren, te vernieuwen en aantrekkelijker te maken.
Scholing gebeurt in de vorm van blended learning, binnen
zogenoemde EduSeries. EduSeries zijn een combinatie van
EduTalks, live webinars en contactmomenten. Certificering
kan deel uitmaken van de EduSeries.
U kunt met uw team of individueel deelnemen aan de scholing
en webinars. Dankzij de inzet van online modules hoeft u zich
niet fysiek te verplaatsen, maar kunt u zich in uw vertrouwde
omgeving profesionaliseren, eventueel in combinatie met
contactbijeenkomsten. Hiermee geeft Eduseries blended
learning vorm en inhoud.
Kijk voor meer informatie op onze website: www.eduseries.nl
U kunt zich daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.

De opleiding bestaat uit een combinatie van EduTalks, schrif
telijk cursusmateriaal voorafgaand, tijdens en na afloop van
de cursus (inclusief opdrachten voor de deelnemers) en een
interactief webinar. Vanaf een inschrijving van 30 deelnemers
start de opleiding op maandag 31 augustus; de duur is 12
weken.
De EduTalks zijn continu beschikbaar vanaf het moment
waarop ze worden vrijgegeven. In het overzicht van week tot
week kunt u vinden wanneer de EduTalks beschikbaar komen.
Het interactieve webinar vindt eind november plaats op een
donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur.

De EduSerie in het kort
De EduSerie Meer taal met een verhaal wordt aangeboden via
blended learning en bestaat uit online EduTalks, schriftelijke
studiematerialen en opdrachten en een afsluitend webinar.
Een kort* overzicht van de inhoud:
EduTalk

Inleiding: Vertelvaardigheid en het be
lang ervan

EduTalk

De ontwikkeling van vertelvaardigheid

EduTalk

Een verhaal vertellen: tijdmarkering

EduTalk

Vroege gespreken en latere vertelvaar
digheid

EduTalk

Van vertelvaardigheid naar teksbegrip

Webinar (online)

Bespreking opdrachten en vragen

* Zie pagina 2 voor een uitgebreid overzicht van week tot week.

