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Ben je het eens met de volgende stellingen? 

Even inventariseren…

Wij bereiden onze deelnemers uitgebreid voor op 
taal.

Wij benutten de mogelijkheden van de OLS 
optimaal.

Na deze stelling denk ik: “Zat ik 
maar bij een andere workshop!”

Ondanks dat de OLS beperkingen heeft, zien wij 
ook de toegevoegde waarde van de OLS.

Ik ben op de hoogte van wat de OLS inhoudt.



 Korte uitleg over OLS 
 Wanneer verplicht?

 Assessment & Courses
 Tips & tricks

 Belemmeringen

 Uitwisselen: taalvoorbereiding & OLS?
 Nieuwigheden
 Promotiematerialen

Wat je kan verwachten





 Verplicht…
 … voor studenten…
 … bij mobiliteiten langer dan 19 dagen
 … waarvan de stagetaal niet de moedertaal is.

 OLS Assessment voorafgaand én na afloop 
van de mobiliteiten
 tenzij niveau C2 gescoord.

 OLS Course is niet verplicht

OLS – verplichting?



 Toegankelijk vanaf inschrijving in OLS
… Dus studenten al eerder inschrijven?

 Progressieve moeilijkheidsgraad
 De uitslag van de test heeft geen 

invloed op de toekenning van mobiliteit

OLS Assessment



 Mogelijkheid om vanaf niveau B2 een andere taal 
te selecteren dan de stagetaal (bijv. die van het 
land)

 1 jaar toegankelijk voor studenten
 Vakinhoudelijke content!
 Filmpje:

OLS Course



 Alleen voor studenten, niet voor medewerkers
 Instructietaal in de filmpjes en opdrachten is in de 

doeltaal van de Course
 Zelfmotivatie is belangrijk! En vaak lastig…

MAAR…
 OLS voor vluchelingen laat zeer goede resultaten 

zien  Dus het werkt wel bij grote intrinsieke 
motivatie!

 Kies zelf het taalniveau van de course!  A1 

Belemmeringen



Hoe bereiden jullie studenten 
(en medewerkers?) voor 

op een buitenlandse ervaring 
op het gebied van taal?

Opdracht: 



Nieuwigheden – MOOC’s

Filmpje: ES A Greetings

Op YouTube zijn veel filmpjes en teasers van 
de OLS te vinden. Zie verderop in deze slides 
waar je promotiematerialen kunt terugvinden



Nieuwigheden – OLS App
Nu nog alleen de Assessment, binnenkort volgt ook de Course in de App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altissia.ols&hl=nl


Tipje van de sluier

In Q4 2018 staan de volgende wijzigingen nog 
gepland…

 Multilanguage licenties  nog geen verdere 
informatie over de inhoud hiervan beschikbaar

 Teacher/Trainer toegang tot de OLS Courses
 Blended Learning Kit: informatie hoe docenten

de OLS kunnen inzetten in de lessen.

Meer informative volgt



Promotiematerialen
https://www.dropbox.com/sh/vf3aeyskm8melyh/AABo_sjbqNp3acFnsUFIfSusa?dl=0&utm_source=BackendNA

https://www.dropbox.com/sh/vf3aeyskm8melyh/AABo_sjbqNp3acFnsUFIfSusa?dl=0&utm_source=BackendNA


Promotiematerialen
Promotion package
alle informatie over waar je welk 
promotiemateriaal kunt vinden 
overzichtelijk in één document



Promotiematerialen

OLS Flyer 
Dubbelzijdige 3-luik 
flyer in het Nederlands 
met alle algemene 
informatie over de OLS. 

Eenvoudig zelf af te 
drukken voor distributie 
aan studenten en 
medewerkers



Promotiematerialen

Erasmus+ OLS YouTube kanaal
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJmEREKFYU8V4Hxhdgb2u1RM10js7lKDM

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJmEREKFYU8V4Hxhdgb2u1RM10js7lKDM


Andere tips n.a.v. workshop

Andere eenvoudige taalapp’s:
 De apps van 100%... Spaans, Engels, etc. zijn zeer eenvoudig in gebruik. Hier gaat 
het voornamelijk over de meeste eenvoudige en allerdaagse zinnen

Kijk op www. eduapp.nl voor meer educatieve apps.



Vragen?
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