GA BIJ BISBEE AAN DE SLAG
ALS ALFA-DOCENT!
NIEUW: SCHOLINGSTRAJECT ALFABETISERING EN Z-ROUTE

GA BIJ BISBEE AAN DE SLAG
ALS ALFA-DOCENT!
Over Bisbee
Bisbee Flexonderwijs verwacht de komende jaren veel vraag te krijgen naar
alfabetiseringsonderwijs en wil daarom
docenten trainen om hiermee aan de
slag te gaan. Heb je een opleiding tot
NT2- docent gedaan, of werk je in de
NT2 en wil je jouw kennis en kunde in
de alfabetisering uitbreiden, dan is dit
opleidingstraject wellicht iets voor jou.
Wij organiseren dit korte (na)scholingstraject met onze opleidingspartner
Radboud in’to Languages en willen
met dit traject docenten voorbereiden
op het werken in de alfabetisering.
Het traject bestaat uit 3 workshops,
een lesbezoek, een praktijkopdracht

belangrijkste inzichten rondom alfa-

en een intervisiesessie. Hierin maken

betisering zodat ze in de praktijk aan

docenten (hernieuwd) kennis met de

de slag kunnen met langzame leerders.

MET DIT SCHOLINGSTRAJECT
ZIJN STUDIEPUNTEN VOOR HET
KWALITEITSREGISTER TE HALEN!

HET TRAJECT BESTAAT UIT
DRIE WORKSHOPS EN
TWEE BIJEENKOMSTEN MET
DE VOLGENDE THEMA’S:
• Workshop 1

Sinds 1 januari 2022 dienen NT2-docenten ingeschreven te staan in het register
van de BVNT2 of in het Kwaliteitsregister van ‘Blik op Werk’ om als gecertificeerd
NT2-docent aangemerkt te kunnen worden. Voor het Kwaliteitsregister moeten
NT2-docenten zich bijscholen om de kwaliteit van het beroep en de beroepsuitoefening te borgen. Willen NT2-docenten de registratie als NT2-docent behouden,
dan dienen ze in een periode van 5 jaren 100 studiepunten (= 100 uren studie)

Alfabetisering en laagopgeleiden

• Workshop 2
Didactiek voor de alfales;
cursisten leren leren

• Workshop 3
De NT2-docent in de Z-route

te behalen. Bisbee heeft een aantal cursussen, waaronder het scholingstraject
‘Alfabetisering en Z-route’, laten accrediteren door ‘Blik op Werk’ waarmee

Daarnaast legt de docent een

studiepunten t.b.v. het Kwaliteitsregister te behalen zijn.

lesbezoek af met opdracht en
is er een online sessie naar

Met het volgen van deze scholing ben je dus in staat te werken aan de

aanleiding van het lesbezoek

benodigde bijscholing voor het Kwaliteitsregister van ‘Blik op Werk’.

en een intervisiebijeenkomst.

WORKSHOP 1
ALFABETISERING EN LAAGOPGELEIDEN
De eerste workshop beantwoordt de vraag wat alfabetisering nu eigenlijk inhoudt en wat de
kenmerken zijn van alfa-cursisten en langzaam lerenden.
Deze bijeenkomst is oriënterend van aard. Basisbegrippen en -theorieën komen aan bod. Verder gaat de eerste workshop in
op de specifieke didactische vaardigheden van de docent in trajecten aan alfa-cursisten en langzaam lerenden.
Verder krijgen deelnemers in de eerste workshop een toepassingsopdracht mee die voor de tweede bijeenkomst zelfstandig
uitgewerkt dient te worden. Hiernaast zal tijdens de eerste bijeenkomst kort uitleg gegeven worden over een huiswerkopdracht. Het is namelijk de bedoeling dat er een lesbezoek wordt afgelegd waarbij de deelnemers een alfales van een
ervaren collega bezoeken. Aan de hand van een korte opdracht wordt een alfales geobserveerd. In een online-sessie zal
deze opdracht worden nabesproken en vindt er een verwerkingsopdracht plaats.

WORKSHOP 2
DIDACTIEK VOOR DE ALFALES; CURSISTEN LEREN LEREN
In de tweede workshop wordt verder ingezoomd op de didactiek.
Ook wordt de toepassingsopdracht besproken die de deelnemers na de eerste bijeenkomst hebben meegekregen.
Verder gaan we aan de slag met de vraag hoe je van alfa-cursisten betere (taal)leerders maakt.

WORKSHOP 3
DE NT2-DOCENT IN DE Z-ROUTE
Voorafgaand aan de derde bijeenkomst ontvangen de deelnemers een korte voorbereidende
opdracht. De derde bijeenkomst is gewijd aan de Z-route.
Het eerste deel van de bijeenkomst is vooral informatief van aard en gaat in op de
verschillende manieren waarop trajecten in de Z-route kunnen zijn vormgegeven en
welke partijen erbij betrokken zijn.
Het tweede deel van de bijeenkomst gaat praktisch in op de rol van de NT2-docent
en zoomt in op wat er nodig is om succesvol met de verschillende partijen in de
Z-route samen te werken. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk zal de trainer
de deelnemers laten kennismaken met lastige praktijksituaties die ze daarbij kunnen
tegenkomen.

Deze tijd vraagt om flexibele capaciteit

BIJEENKOMST 4: Online sessie naar aanleiding van lesbezoek
Online sessie naar aanleiding van jouw lesbezoek: één onderdeel van het Alfascholingstraject is het afleggen van
een lesbezoek om de link naar de praktijk te maken en te bekijken hoe je een krachtige leeromgeving creëert.
Je gaat daarom een les observeren bij een ervaren alfadocent, dit bezoek dient daarmee vóór de online bijeenkomst
te zijn afgelegd.

BIJEENKOMST 5: De intervisiebijeenkomst
De laatste bijeenkomst van het scholingstraject is een intervisiebijeenkomst om de opgedane praktijkervaring met elkaar
uit te diepen. De deelnemers leveren ter voorbereiding op het intervisiemoment een casus aan.

BIJZONDERHEDEN
• Een senior-trainer/opleider van Radboud in’to Languages zal bijeenkomst 1 en 2 verzorgen.
Een trainer met praktijkervaring in een pilot van de Z-route verzorgt bijeenkomst 3.
• Het cursusmateriaal wordt als hand-out in de bijeenkomsten uitgereikt.
Relevante achtergrondliteratuur wordt digitaal verstrekt.
• De kosten voor het gehele traject bedragen € 450,- (opleidingskosten inclusief aanvullend lesmateriaal).
De deelnemer komt in aanmerking voor een financiële regeling waarbij het grootste deel van het scholingsbedrag
terugverdiend kan worden.
• Voor medewerkers van Bisbee bedragen de kosten enkel het inschrijfgeld à € 50,-.
• De kosten die de deelnemer maakt voor het reizen naar de bijeenkomsten en lesbezoek, kopiëren etc. zijn voor
eigen rekening.
• Na toelating en ondertekening van de scholingsovereenkomst is er een aanbetaling van € 50,- van toepassing
(het inschrijfgeld is de aanbetaling).
• De factuur voor de opleiding wordt 2 weken voor aanvang van het scholingstraject naar de deelnemer verstuurd
en dient voor de eerste workshopbijeenkomst te zijn voldaan.
• De deelnemer aan het scholingstraject tekent bij aanvang een studieovereenkomst waarin bovengenoemde
is opgenomen.

BISBEE FLEXONDERWIJS INVESTEERT IN
JOUW ONTWIKKELING!
Bisbee Flexonderwijs wil graag nieuwe, goed opgeleide en enthousiaste docenten inzetten bij haar opdrachtgevers.
Dat betekent dat wij investeren in jouw ontwikkeling!

Bisbee biedt daarom een financiële tegemoetkoming voor docenten die nog niet bij onze
organisatie werkzaam zijn.
Hierbij worden de alfa-opleidingskosten terugbetaald à € 2,- per gewerkt uur tot een maximum van € 450,-.
Deze terugbetalingsregeling geldt maximaal 3 jaar na start van de terugbetalingsregeling.

WIE ZOEKEN WE?
Voor instroom in het alfa-scholingstraject én voor plaatsing bij onze opdrachtgevers zijn wij dringend op zoek naar
docenten of leerkrachten die:
• Een Pabo-diploma op zak hebben of een relevante eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid, bij voorkeur Nederlands,
of een docenten die een NT2-certificaat hebben maar overstap willen maken naar alfabetisering;
• Aantoonbare ervaring in het onderwijs, bij voorkeur met anderstaligen;
• Goed kunnen omgaan met niveauverschillen en gewend zijn gedifferentieerd te werken;
• Oplossingsgericht en creatief kunnen werken;
• Kunnen samenwerken met andere professionals zoals hulpverleners en coaches;
• Vanaf het einde van het scholingstraject minimaal 3 dagdelen per week beschikbaar zijn voor het verzorgen van lessen;
• Als NT2-docent ervaring hebben en zich willen specialiseren op alfabetiseringsgebied.

INTERESSE OF MEER WETEN?
Neem contact op met je contactpersoon als je al bij Bisbee werkzaam bent. Bel of mail met één van onze onderwijsmanagers
van de NT2-afdeling voor meer informatie.
Je kunt de onderwijsmanagers bereiken via:
Telefoonnummer: 073-6409390 of mail naar academie@bisbee.nl

GROEP

Locatie Bisbee-kantoor
in ‘s-Hertogenbosch*

2022
De lesdata zijn:
Workshop 1

wo 18 mei 13:30-16:30 uur

Workshop 2

wo 25 mei 13:30-16:30 uur

Workshop 3

vr 3 juni

Jouw lesbezoek

vóór Bijeenkomst 4 afleggen

13:30-16:30 uur

Bijeenkomst 4** Online-sessie: wo 15 juni 19.00-21.00 uur
Bijeenkomst 5*** Intervisiebijeenkomst: vr 24 juni 9.30-12.00 uur
*

Bisbee gaat er vanuit dat het mogelijk is dat de workshops / bijeenkomsten op
locatie kunnen plaatsvinden. Mits er geen beperkende Corona-maatregelen zijn.

** Online bijeenkomst duur 2 uur: 19.00 tot 21.00 uur.
*** Bijeenkomst op locatie, maar op een ander tijdstip: 9.30 tot 12.00 uur.
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