Informatiebundel
Vocvo-infotheek
2018

Informatiebundel
LES - Tijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs

In deze bundel doorlopen we de website van LES - Tijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs
Les is al meer dan 35 jaar het vaktijdschrift voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs aan anderstaligen
in Nederland en Vlaanderen.
Heb je een abonnement op Les:
➔ ...dan kan je inloggen. Zo krijg je meer inkijk en kun je alle items - volledig lezen en/of downloaden.
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Tijdschrift Les
Achtergrond Les
Les is hét vakblad voor NT2-docenten. Les is veelzijdig, praktijkgericht, met theoretische verdieping. Vrijwel elk nummer
biedt een mix van didactiek, (achtergrond)informatie en stof tot discussie.
Vaak staat een thema centraal, zoals: Portfolio NT2, Multimedia, Alfabetisering, Functionele Taalvaardigheid, Integratie
van Taal- en Vakonderwijs, VMBO & ROC, Taalbeleid.
Veel didactische artikelen in Les nodigen uit tot directe toepassing. De lezer wordt een flink stuk op weg geholpen met
een duidelijke lesopzet, praktische adviezen en concrete lessuggesties. Het werkterrein van Les omvat alle educatieve
activiteiten voor (jong)volwassen anderstaligen - in de ruimste betekenis van het woord (inclusief de maatschappelijke,
beleidsmatige en organisatorische context).
Nieuwe publicaties en lesmaterialen, belangrijke ontwikkelingen en interessante experimenten worden beschreven,
besproken en van commentaar voorzien.
Kortom: wie betrokken is bij NT2-onderwijs of -scholing en dit op een professionele manier wil aanpakken, kan niet
zonder Les.
➔ https://www.tijdschriftles.nl/over_les/achtergrond

De redactie

Annet Berntsen
Merel Borgesius (redactiecoördinator)
Joke Drijkoningen
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Dirk Eggermont
Petra Hendrickx
Kees Galema (eindredacteur)
Haas de Groot
Mignon van Hasselt
Godelieve van Hugte
Barbara Klomp
Annemarie Nuwenhoud
Eeke Riegen
➔ https://www.tijdschriftles.nl/over_les/redactie

Inhoud
1. Les v
 erschijnt vier maal per jaar. In ieder nummer staat een ander thema centraal, zoals NT2 en KNM-leermiddelen,
NT2 in het mbo, alfabetisering, taalbeleid, multimedia en inburgeren. Alle artikelen worden geschreven door
professionals uit het veld.
2. Naast het vertrouwde papieren tijdschrift o
 ntvangt u toegang tot het uitgebreide archief.
In dit archief kunt u eerder verschenen artikelen raadplegen en kunt u de jaargangen gemakkelijk doorzoeken op voor
u relevante artikelen.
○ Archief is online beschikbaar vanaf Jaargang 23 2005

Doelgroep
Iedereen die te maken heeft met het onderwijs aan anderstaligen: NT2-docenten, inburgeringsdocenten,
beleidsmakers, taalcoaches, ISK-onderwijzers, etc.
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Planning 2019
Les 209
Thema: Meertaligheid als meerwaarde
Advertentiedeadline: 23 januari
Verschijning: midden maart
LES 210
Thema: Lesgeven aan jongvolwassenen
Advertentiedeadline: 15 april
Verschijning: half juni
➔ https://www.tijdschriftles.nl/over_les/adverteren

Auteurs
Zelf een artikel schrijven - het kan!
Iedereen mag een artikel schrijven en/of een voorstel indienen. Ook voorstellen van collega’s of andere interessante items
rond NT2 en KNM-leermiddelen, alfabetisering, taalbeleid, multimedia en inburgeren, ... mag je doorgeven aan
Les- reactie.
De redactie beslist dan of het voorstel of artikel opgenomen wordt en wanneer het kan verschijnen.
➔ E-mail: redactie@tijdschriftles.nl
Richtlijnen voor auteurs FEBRUARI 2018
➔ https://www.tijdschriftles.nl/auteurs/auteursrichtlijnen
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Een abonnement op Les
Ieder abonnement bestaat uit 4 folio-uitgaven en onbeperkt toegang tot het digitale archief en de online only artikelen.
➔ https://www.tijdschriftles.nl/abonnementen/abonneren?status=0&unixtimestamp=1540454357&hash=4173074ae6b5f
51d991f59316ec7ea91ee37ac70

Neem een proefabonnement
Kennismaken met tijdschrift Les!
U kunt hier een gratis proefabonnement op tijdschrift Les aanvragen.
Dit bestaat uit één papieren nummer en twee weken toegang tot de laatste twee nummers online.
➔ https://www.tijdschriftles.nl/abonnementen/proefabonnement?status=0&unixtimestamp=1542807011&hash=34c00e2
bda513199bff97f5277866f4fecbf6f11

Abonneer op de nieuwsbrief van Les
De redactie van Les verstuurt ongeveer zes keer per jaar een nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte
van de verschijning van het Tijdschrift Les, nieuwe online artikelen op de Leswebsite en belangrijke mededelingen over
Nt2 en taal in het onderwijs.
➔ https://www.tijdschriftles.nl/over_les/nieuwsbrief
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Website Les
Ook LesOnline vervult een belangrijke functie in het netwerk van Nt2-docenten in Nederland en Vlaanderen. De site
wordt druk bezocht. Zowel de agenda als de nieuwsberichten geven de actuele stand van zaken in het Nt2-veld.
Terugkerende onderwerpen die in Vlaanderen en Nederland van belang zijn, waren als vanouds zowel in de papieren
jaargang als op de site te vinden:
-

Didactiek van het taalonderwijs Nederlands,
Inburgering,
Nt2-onderwijs aan vluchtelingen
Onderwijs Internationale Schakelklas/Onthaalonderwijs anderstalige kinderen,
Laaggeletterden,
Scholing van docenten,
Vernieuwingen in het taalonderwijs,
Taaltoetsing,
Nieuw verschenen leermiddelen.

Nieuws
➔ https://www.tijdschriftles.nl/mededelingen/nieuws
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Agenda
De agenda als de nieuwsberichten geven de actuele stand van zaken in het Nt2-veld zowel in Vlaanderen en Nederland.
➔ https://www.tijdschriftles.nl/mededelingen/agenda

Artikels
Actuele online artikels
Tijdschriftartikels
Vanaf jaargang 23 (2015) kun je ze online raadplegen en downloaden (na inloggen)
➔ https://www.tijdschriftles.nl/inhoud/?jaar=36&nummer=0

Zoeken op trefwoord
Je geeft in de zoekbalk (rechtsboven) trefwoord(en) in.
De zoekresultaten bevatten niet alleen artikels maar ook advertenties, opleidingen, …..
➔ https://www.tijdschriftles.nl/

Enkele voorbeelden
➔ 54 items zoekopdracht “coachen”
https://www.tijdschriftles.nl/zoeken?q=coachen
➔ 164 items voor zoekopdracht “Spreekvaardigheid”.
https://www.tijdschriftles.nl/zoeken?q=Spreekvaardigheid
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➔ 10 items voor zoekopdracht “meertaligheid volwassenenonderwijs”
https://www.tijdschriftles.nl/zoeken?q=meertaligheid+volwassenenonderwijs
➔ 59 items voor zoekopdracht “Vocvo”
https://www.tijdschriftles.nl/zoeken?q=vocvo
➔ 42 items voor zoekopdracht “Wablieft”
https://www.tijdschriftles.nl/zoeken?q=wablieft

Zoeken op auteur
➔ Hier een overzicht van alle auteurs
https://www.tijdschriftles.nl/auteurs/overzicht_auteurs
➔ vb hier alle artikels in Les van auteur “Dirk Eggermont”
https://www.tijdschriftles.nl/auteurs/overzicht_auteurs/over_de_auteur/Eggermont
➔ vb hier alle artikels in Les van auteur “Joke Drijkoningen”
https://www.tijdschriftles.nl/auteurs/overzicht_auteurs/over_de_auteur/Drijkoningen
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Vocvo-bibliotheekcatalogus
Les : tijdschrift voor NT2 en taal in het onderwijs

Amsterdam : Boom ; i.s.m. Stichting LES - 1982- . - 4x per jaar
- ISSN 1381-8201 Amsterdam : Boom.
Lopend abonnement: ja
Bewaartermijn: Onbepaald
➔ Vocvo infotheek beschikt alle tijdschriften van Les - vanaf Jaargang 1989 ( 7) Nr 42.
➔ Opgenomen artikels
- 837-tal Les-tijdschriftartikels
- 70-tal Les-online artikels

Nieuw INFOBOX

In de INFOBOX vind je alle updates van de Vocvo-Infotheek. We plaatsen een overzicht van onze nieuwe literatuurlijsten,
informatiebundels en wetenschappelijke artikels. De focus ligt hier ook op geletterdheid, onderwijs in detentie en duidelijke taal.
Zo blijf je op de hoogte van boeiende achtergrondliteratuur en interessant lesmateriaal. Meer info en de eerste edities vind je hier.
Wil je de INFOBOX ook ontvangen? Stuur dan een mail naar jannik.dirickx@vocvo.be
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Infotheek
Heb je nog vragen? Contacteer dan onze infotheekverantwoordelijke.
De infotheek is enkel na afspraak te bezoeken.
Mail naar ludwine.liefooghe@vocvo.be of bel naar 015 44 65 11 om een afspraak te maken.
Vocvo, Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen
t. 015 44 65 00
e. ludwine.liefooghe@vocvo.be
w. www.vocvo.be
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