
Nationaal Congres Engels 2007 Workshops uitgevers 
 
 
Workshop 1 Cambridge 
 
Title: Putting the Portfolio into Practice  
 
Speaker: Gary Anderson, Cambridge ELT International Teacher Trainer 
 
Summary: 
This workshop will investigate, with reference to English in Mind, the Cambridge ELT course for 
teenagers, the advantages of using language portfolios to support learning and facilitate assessment 
in accordance with the linguistic competencies and the cross-cultural and pedagogical objectives as 
defined by Common European Framework of References for Languages.   
 
NB:  This workshop will be in English. 
 
 
Workshop 2 Pearson Longman 
 
Title: ‘Get fit for English’ in de vernieuwde onderbouw met  ‘ENERGY’ 
 
Speaker: Jurgen Verhaegen, ELT Consultant, Pearson Longman 
 
Summary:  
Deze workshop gebruikt ideeën van de methode ‘Energy’ (Steve Elsworth en Jim Rose) om te 
illustreren hoe men met het gebruik van interessante thema’s en motiverende, relevante situaties de 
aandacht van leerlingen kan krijgen en behouden. We onderzoeken leertechnieken and activeren de 
leerlingen door ‘memory gym’ oefeningen en ‘memory tips’.    
 
Daarnaast kijken we ook naar hoe ‘Energy’ is geschreven met het CEF in het achterhoofd. Anders dan 
de meeste leerboeken Engels is ‘Energy’ niet gelinkt aan het CEF maar geschreven op het CEF wat 
de methode uiterst geschikt maakt voor gebruik in de onderbouw.  
 
Doelgroep: Docenten Engels onderbouw 
 
 
Workshop 3 EPN 
 
Titel Xchange herzien: de wereld aan mogelijkheden 
 
Inleider/spreker Frank Volmerink, uitgever EPN 
 
Omschrijving  
Xchange komt als eerste methode Engels met écht vernieuwd materiaal voor de nieuwe onderbouw. 
Hiermee kunnen u en uw leerlingen letterlijk alle kanten op: 
‘going places’ with Xchange! Met de nadruk op helderheid en gebruiksgemak wordt een grote 
diversiteit aan culturele aspecten van Engelstalige landen gepresenteerd. Hierdoor kunnen uw 
leerlingen Engels leren zoals u en zij dat willen. Veel luisteren en kijken? Veel oefenen? Projectmatig 
werken?   
Differentiëren? Het kan allemaal met de volledig herziene editie van Xchange, waarin uiteraard ook 
het Europees Referentiekader een duidelijke plek heeft.   
Overtuig uzelf in deze workshop en bekijk het nieuwe materiaal. Maak bovendien kans op een geheel 
verzorgde high tea door EPN op een door u zelf bepaalde locatie! 
 
Wat is de doelgroep?  
Docenten Engels vmbo en havo/vwo onderbouw 
 
 



Workshop 4 Wolters-Noordhoff 
 
Titel:   
De methoden Engels van Wolters-Noordhoff en het ERK  
  
Inleider/spreker: Gudy Luchjbroers, uitgever Engels 
 
Omschrijving: 
In deze workshop staat centraal  hoe wij onze nieuwe leermiddelen Engels koppelen aan het 
Europees Referentie Kader.  
 
Wat is de doelgroep?  
Docenten Engels onderbouw en bovenbouw/Tweede Fase  
 
 
Workshop 5 Nijgh Versluys 
 
Titel:   
Shift, een vernieuwende totaalmethode voor Engels tweede fase 
  
Inleider/spreker: Margreet Moerland, uitgever  
 
Omschrijving: 
Maak kennis met de nieuwe methode Engels tweede fase: Shift. Shift biedt projectmateriaal op niveau 
waarin ICT een centrale rol speelt. Shift is vormgegeven als een eigentijds jongerenmagazine met 
veel gevarieerd leesmateriaal over aansprekende onderwerpen. Voor de docent biedt Shift een 
constante aanvoer van gedidactiseerd actueel materiaal dat flexibel inzetbaar is. 
 
Wat is de doelgroep?  
Docenten Engels Tweede Fase  
 
 
Workshop 6 ThiemeMeulenhoff 
 
Titel: 
Vernieuwend Engels voor de onderbouw: Let’s Go for it! 
 
Spreker: Petra Roozegaarde 
 
Omschrijving: 
De nieuwe onderbouw vraagt om nieuwe leermiddelen. Leerlingen leren actief, zelfstandig, op hun 
eigen manier en in hun eigen tempo. Dát biedt het nieuwe Go for it: activerend en motiverend Engels, 
flexibel, voor alle leerlingen: vmbo én hv. Kom kijken en oordeel zelf! 
 
Doelgroep: 
Docenten Engels onderbouw (basisvorming) 
 
 
Workshop 7 Oxford 
 
Title: New Headway and the Common European Framework 
                                         
Speaker: Dorothee Vlaar and Emma Calland 
 
Summary: 
Many pupils in the Netherlands are now learning English with New Headway. As well as covering the 
Kerndoelen of the Dutch curriculum, the course is also fully compatible with the Common European 
Framework.  In this workshop, Nettie Brouwer will talk about her experiences with New Headway and 
the CEF in her classes, and Emma Calland will demonstrate the principles that have made New 



Headway a success in classrooms across the Netherlands. Participants will receive a New Headway 
CEF guide. 
 
 
Workshop 8 Malmberg 
 
Titel: All right!, Motiverend Engels op het juiste niveau                         
  
Inleider/spreker:  Marcel Lemmens 
  
Omschrijving: Engels geven betekent: leerlingen motiveren en steeds een stapje verder brengen. 
Want... óók in de nieuwe onderbouw gaat het leren van een taal natuurlijk niet vanzelf. Daar is inzet 
voor nodig, een flinke portie doorzettingsvermogen en niet te vergeten: de juiste benadering voor elke 
leerling. Dat laatste is precies wat All right! u te bieden heeft. In deze workshop maakt u kennis met All 
right! en de vele mogelijkheden die deze methode voor u als docent te bieden heeft. 
  
Doelgroep: Docenten Engels onderbouw 
  
 
Workshop 9 CPS 
 
Titel: Echt wél: Talen BBL, taaltaken voor VMBO BBL 
 
Inleider/spreker: Maartje Visser (CPS) 
 
Omschrijving:  
In het project Echt wél: talen BBL! wordt door drie clusters van scholen gewerkt aan het ontwikkelen 
van taken voor Frans, Duits en Engels in de basisberoepsgerichte leergang voor VMBO. Tijdens deze 
presentatie verkennen we de taken van toepassing in de BBL (evt. GL en TL). De presentatie wordt 
ondersteund door video-opnames uit de onderwijspraktijk. 
 
Wat is de doelgroep? Docenten VMBO, specifiek BBL 
 
 
Workshop 10 Thomson 

Title: Teaching Grammar Better  

Speaker: Hugh Dellar 

Summary:  

The idea that grammar is best taught through endless Present-Practise-Produce lessons still 
dominates our profession. In this talk, I will be exploring why students still struggle to use grammar 
despite studying it for so long, and suggesting ways in which we can start to teach grammar better. 

 
Workshop 11 Macmillan Education 

Title: Finding inspiration in tasks 

Speaker: Benedicte Bouchet 

Summary:  



In this workshop we will illustrate some of the engaging tasks to be found in the new secondary 
course: INSPIRATION.  All those attending will receive a complimentary copy of the student’s book 
and workbook. 

 

Workshop 12 Cambridge ESOL Examinations 
 

Title: The CEFR and examinations 

Speaker: Oliver Sandon 

Summary:  

Knowledge and awareness of the Council of Europe’s Common European Framework of Reference 
(CEFR) for languages: Learning, Teaching, Assessment is growing daily.  This presentation will 
discuss the background and aims of the CEFR, and its practical application to assessment and 
learning by using the examples of various European examinations.  These examples will include the 
Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), one the most widely taken international 
examinations of English in the Netherlands.  Teachers preparing candidates for this examination 
should find this workshop both useful and relevant by placing the examination in its wider context. 
  

 

 

 

 

 
 


