
 

Onderzoek naar de eigen lespraktijk: Inhoud in de moderne vreemde talenles 

Studiedag van het Meesterschapsteam MVT op 2 juni 2017 te Utrecht 

  

1. PROGRAMMA 

12.30  Lunch (Trans 10, 007 ‘Cohenzaal’) 

13.15 – 13.45 Keynote door Wander Lowie, hoogleraar toegepaste taalwetenschap, 

Rijksuniversiteit Groningen / Voorzitter Meesterschapsteam (Drift 13, 004) 

13.45 – 14.00 Introductie door Tessa Mearns, Universiteit Leiden/Meesterschapsteam 

(Drift 13, 004) 

14.00 – 15.15 Workshops (op basis van aangegeven voorkeur) 

 Content & Language Integrated Learning (CLIL) in de mvt-les (Drift 13, 004) 

 Tessa Mearns, Universiteit Leiden / Meesterschapsteam 

 Cultuur in de mvt-les (Drift 25, 003) 

 Marjon Tammenga-Helmantel, Rijksuniversiteit Groningen / Meesterschapsteam 

 Literatuur in de mvt-les (Drift 25, 3.01)  

 Elisabeth Lehrner, Hogeschool Windesheim / Dudoc-alfa promovenda 

 Taalbewustzijn in de mvt-les (Drift 25, 3.02) 

 Anna Kaal, Vrije Universiteit 

15.15 – 15.30 Pauze (Drift 13, 004) 

15.30-16.00 Introductie actieonderzoek en professionaliseringstraject, Tamara Platteel, 

Universiteit Leiden (Drift 13, 004) 

16.00-17.00 Brainstormsessie: Actieonderzoek naar inhoud in jouw lessen (Drift 13, 004) 

17.00-17.15 Plenaire afsluiting (Drift 13, 004) 

17.15  Borrel (Grand Café Lodewijk, Drift 27) 

 

2. WORKSHOPS 

Voor de workshops wordt de eerste keuze van de deelnemers gegarandeerd. Een overzicht 

met de opgegeven voorkeuren zal op de dag zelf rondgedeeld worden. 

 

  



 

3. LOCATIES 

De verschillende onderdelen van de studiedag vinden plaats op een aantal locaties. Deze 

staan vermeld onder 1.  

We starten met de lunch op de Trans (Trans 10, 3512 JK Utrecht). Vandaar wandelen we 

samen naar het lokaal waar de plenaire sessies zullen plaatsvinden (Drift 13, 004). Voor 

wandelroutes naar de overige lokalen zullen er op de dag zelf plattegrondjes uitgedeeld 

worden. 

 

4. TRANSPORT 

Openbaar vervoer 

De éénvoudigste manier om naar de eerste locatie te komen is om per trein te komen naar 

Utrecht Centraal en van daaruit te voet te wandelen naar Trans 10. Er passeren spijtig 

genoeg geen bussen meer langs het nabijgelegen Domplein. Als je alsnog een bus zou willen 

nemen kan dat tot aan Janskerkhof. De volgende buslijnen komen in aanmerking: 

7 (naar Voordorp) 
8 (naar Wilhelminapark) 
28 (naar De Uithof P+R) 
77 (naar Bilthoven) 
50 (naar Doorn via Zeist) 

51 (naar Driebergen-Zeist) 
52 (naar Amersfoort via Vollenhove) 
55 (naar Maartensdijk via Tuindorp) 
74 (naar Zeist) 
251 (naar Zeist Handelsc. via Zeist-Cent) 

 

Auto 

Met de auto komen is niet echt aan te raden. Als dit echter de enige optie is, kan je 

overwegen om te parkeren op het Transferium Westraven (5 euro per dag, inclusief kaartje 

voor tram/bus) of Parking Springweg (2 euro per 27 minuten/36 euro per dag). Het 

Transferium ligt buiten de stad, Parking Springweg is de parkeergarage die het dichtst bij de 

Trans ligt. 

 

5. LUNCH 

Voor de lunch is er rekening gehouden met de voorkeuren die door de deelnemers zijn 

opgegeven. 

http://www.slimutrechtin.nl/pagina/3/p-r-locaties/3/p-r-westraven-parkeren-en-gemakkelijk-utrecht-in-vanaf-de-a12/
http://www.interparking.nl/nl-NL/find-parking/Springweg/

