DOCENTEN IN HET
NT2-WERKVELD

BISBEE FLEXONDERWIJS
Bisbee Flexonderwijs is een echt onderwijsbedrijf dat onderwijsorganisaties ontzorgt met flexibele personeelsoplossingen, die kosten besparen en kwaliteit bevorderen. Dit doen wij met enthousiaste en betrokken docenten
voor de volwasseneneducatie, ISK (VO) en primair onderwijs binnen het NT2-werkveld, maar ook met
taalassesoren en (vak)docenten binnen het mbo en voortgezet onderwijs.
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Met deze, of andere gekozen workshops, kunnen wij ook invulling geven aan de studiedagen voor docenten.
Wij bieden daarin een breed scala van workshops op het gebied van kennis, didactiek en pedagogiek aan.

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN VOOR EEN CURSUS?
Check onze website voor de actuele cursuskalender: www.bisbee.nl/bisbee-academie/kalender/ of neem contact op
met de Coördinator van de Bisbee Academie: Bart van den Akker T 06 28 45 07 80 | b.vandenakker@bisbee.nl
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