
Rapportage en Actieplan Implementatie

 

Conclusies 

1. Hoe tevreden bent u over de stand van zaken van de 

taalontwikkelende didactiek in de opleiding? Klopt de 

praktijk met de doelen die u stelde voor dit 

meetmoment? 

2. Hoe tevreden bent u over de inzet en het vermogen tot 

reflectie van de docenten? 

3. Hoe tevreden bent u over de progressie in 

taalontwikkeling die de leerlingen laten zien?

4. Hoe tevreden bent u over het opleidingsbeleid 

(leerlijnen, onderwijsmaterialen en faciliteiten voor 

samenwerking?) 

5. Hoe tevreden bent u over het effect van de 

deskundigheidsbevordering die de docenten hebben 

gekregen? 

6. Hoe tevreden bent u over de individuele begeleiding 

van de docenten? 
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Implementatie Taalbewust Docent 

- ± + ++ Toelichting 

Hoe tevreden bent u over de stand van zaken van de 

taalontwikkelende didactiek in de opleiding? Klopt de 

praktijk met de doelen die u stelde voor dit 
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Aandachtspunten en acties 

Aandachtspunt 1 

Wat is het aandachtspunt? 

Welke actie gaat u ondernemen? 

Wie gaan meewerken aan deze actie? 

(management, coördinator, docententeam, 

taaldocent, vakdocent, team). 

Wie is verantwoordelijk voor deze actie? 

Start- en einddatum van de actie. 

Hoe gaat u de actie evalueren? 

Overige opmerkingen. 

 

Aandachtspunt 2 

Wat is het aandachtspunt? 

Welke actie gaat u ondernemen? 

Wie gaan meewerken aan deze actie? 

(management, coördinator, docententeam, 

taaldocent, vakdocent, team). 

Wie is verantwoordelijk voor deze actie? 

Start- en einddatum van de actie. 

Hoe gaat u de actie evalueren? 

Overige opmerkingen 
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Aandachtspunt 3 

Wat is het aandachtspunt? 

Welke actie gaat u ondernemen? 

Wie gaan meewerken aan deze actie? 

(management, coördinator, docententeam, 

taaldocent, vakdocent, team). 

Wie is verantwoordelijk voor deze actie? 

Start- en einddatum van de actie. 

Hoe gaat u de actie evalueren? 

Overige opmerkingen. 

 

Aandachtspunt 4 

Wat is het aandachtspunt? 

Welke actie gaat u ondernemen? 

Wie gaan meewerken aan deze actie? 

(management, coördinator, docententeam, 

taaldocent, vakdocent, team). 

Wie is verantwoordelijk voor deze actie? 

Start- en einddatum van de actie. 

Hoe gaat u de actie evalueren? 

Overige opmerkingen. 
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Aandachtspunt 5 

Wat is het aandachtspunt? 

Welke actie gaat u ondernemen? 

Wie gaan meewerken aan deze actie? 

(management, coördinator, docententeam, 

taaldocent, vakdocent, team). 

Wie is verantwoordelijk voor deze actie? 

Start- en einddatum van de actie. 

Hoe gaat u de actie evalueren? 

Overige opmerkingen. 
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