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Basis NT2 voor de ISK-docent

Bisbee Flexonderwijs is de kweekvijver 

van docenten voor het onderwijs.  

Met de VU Amsterdam starten wij in 

juni 2022 een opleidingstraject dat het 

mogelijk maakt om te werken met een 

nieuwe anderstalige doelgroep: 

de leerlingen van de Internationale 

Schakelklas of kortgezegd: de ISK. 

Er is momenteel behoefte aan  

docenten voor de ISK. Wij bieden 

docenten die met de ISK-doelgroep 

willen gaan werken en docenten 

die hun onderwijservaring willen 

verbreden een maatwerk ISK/NT2-

leer- en werktraject aan. 

In dit scholingstraject doe je theorie- 

en praktijkervaring op in de NT2, zodat 

je les kan gaan geven aan anderstalige 

ISK-leerlingen in de leeftijd van 12 tot 

18 jaar.

Het leer- en werktraject duurt acht 

maanden. Door de combinatie van 

leren en werken krijgen de deelnemers 

voldoende bagage om met de  

ISK-doelgroep aan de slag te gaan. 

VU Amsterdam zorgt voor het  

inhoudelijke programma en Bisbee 

voor intervisie, coaching en begelei-

ding tijdens de stage. In veel gevallen 

leidt dit tot uiteindelijk betaald werk.

JUNI 2022: 
‘UNIEK ISK/NT2-SCHOLINGSTRAJECT’
BISBEE FLEXONDERWIJS EN VU AMSTERDAM MAKEN HET 

WERKEN MET ANDERSTALIGE LEERLINGEN MOGELIJK

WERKEN MET EEN ANDERSTALIGE DOELGROEP: 

LEERLINGEN VAN DE ISK



HOE ZIET HET SCHOLINGSTRAJECT ER UIT?
De deelnemers krijgen de belangrijkste 

elementen aangeboden van het  

NT2-onderwijs passend bij een  

ISK-doelgroep. 

De theorielessen vormen samen met 

de praktijkervaring die opgedaan 

wordt tijdens de stage een goede  

opstap naar het lesgeven op een ISK. 

De opleiding omvat tien bijeenkomsten 

en twee intervisiebijeenkomsten.  

De (onbetaalde) stage is minimaal  

1 dag per week. 

Onderwijs aan anderstaligen is ons vak

VOOR WIE? 

Dit traject is bedoeld voor docenten die werkzaam zijn, of recent in het onderwijs werkzaam waren en die de ambitie 

hebben om aan de slag te gaan met anderstalige leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.  

• Heb je een eerstegraads of tweedegraads lesbevoegdheid, of een pabo-diploma? 

• Ben je een docent die ervaring heeft in het reguliere onderwijs en graag met de ISK-doelgroep wil werken? 

• En heb je nog geen of nauwelijks kennis van NT2?  

 

Dan behoor jij wellicht tot deze categorie docenten. En dan zijn wij op zoek naar jou!



De VU organiseert de volgende bijeenkomsten:  
1. Startbijeenkomst en didactische begeleiding

2. Theoretische oriëntatie Nederlands als tweede taal 

3. Werken aan Woordenschat 

4. Peerbijeenkomst 

5. Werken aan Grammatica 

6. Didactische begeleiding 

7. Feedback op spreken en schrijven 

8. Peerbijeenkomst 

9. Werken aan Uitspraak en Verstavaardigheid 

10. Eindbijeenkomst en didactische begeleiding

INHOUD OPLEIDING 

Het traject omvat zowel vakinhoudelijke als specifieke NT2-gerelateerde didactische vaardigheden en bestaat uit 

de volgende onderdelen:

1.1. Een startbijeenkomst 
Waarin de deelnemers informatie krijgen over de vakinhoudelijke thema’s van het basistraject en de opdrachten die zij tijdens de 

opleiding moeten maken. Daarnaast wordt er antwoord gegeven op de vragen: Wat is een ISK? Met welke doelgroep heb je te 

maken? Wat is doel van de internationale schakelklassen? Wat zijn de NT2-taalniveaus? Met welke uitstroomprofielen/leerlijnen 

krijg je te maken in een ISK-klas? Welke leergangen zijn beschikbaar voor de ISK-leerders? Wat is het competentieprofiel docent 

NT2 en het competentieprofiel docent ISK en hoe verhouden zij zich tot elkaar? De startbijeenkomst duurt 2 uur. 

1.2. Daarna volgt het basistraject NT2 

Tussen de bijeenkomsten voeren de deelnemers opdrachten uit. Dit zijn opdrachten gericht op het verwerken van theorie, op-

drachten waarin deelnemers suggesties uit de bijeenkomsten toepassen in de praktijk, overleggen met collega’s over gesugge-

reerde werkwijzen e.d. Deze opdrachten worden beoordeeld door de trainer. Als deelnemers de feedback van de trainer hebben 

ontvangen, schrijven ze per bijeenkomst een korte reflectie waarin ze reflecteren op de feedback van de trainer en op de inhoud 

van de bijeenkomst. Ze benoemen hierbij twee vakdidactische inzichten per bijeenkomst. Deze bijeenkomsten duren 4 uur. 

1.3. Het didactische begeleiding bestaat uit één bijeenkomst 
In deze bijeenkomst wordt er stilgestaan bij de eigen ontwikkeling van de toekomstige docent ISK. Er wordt o.a. ingegaan op het 

aan te leggen dossier (zie 1.5 voor toelichting), de uitwerking van de praktijkopdrachten en de koppeling tussen het geleerde in 

het basistraject en de lespraktijk van de deelnemers. De bijeenkomst duurt 2 uur. 

1.4. De peerbijeenkomsten 

Deelnemers gaan onderling aan de slag om hun praktijkontwikkeling in kaart te brengen en gaan aan de hand van diverse op-

drachten een koppeling maken met de lespraktijk. De peerbijeenkomsten zijn naar eigen inzicht van de deelnemers in te plannen.

1.5. In de eindbijeenkomst wordt er gereflecteerd op de inhoud van de korte opleiding 

Het competentieprofiel docent ISK wordt geanalyseerd. De deelnemers leveren na afloop van deze bijeenkomst een dossier in 

waarin de uitgewerkte opdrachten zijn opgenomen (inclusief feedback van de trainer), de reflecties per workshop én één alge-

mene reflectie. In de algemene reflectie vatten de docenten samen wat ze geleerd hebben en waar ze nog aan willen werken. 

Dit dossier dient als startpunt voor verdere docentprofessionalisering. De eindbijeenkomst duurt 2 uur. 

De trainers bieden de theoretische kaders en reiken mogelijke manieren van werken aan.

VU-NT2 VERZORGT DE KORTE OPLEIDING 
BASIS NT2 VOOR DE ISK-DOCENT



Bijeenkomst 1 
Theoretische oriëntatie: 

•  Deze inleidende bijeenkomst richt zich vooral op de vraag wat we weten 

 over het tweedetaal-verwervingsproces bij jongvolwassen leerders. 

Bijeenkomst 2 
Werken aan woordenschat: 

•  In deze bijeenkomst leer je wat de uitgangspunten zijn van  

effectief woordenschatonderwijs. 

Bijeenkomst 3 
Werken aan grammatica: 

•  Aan grammatica kan je op veel verschillende manieren werken in het taalonderwijs. 

•  Hoe effectief zijn die? We bekijken de klassieke do’s en don’ts bij grammatica-onderwijs. 

Bijeenkomst 4 
Feedback op spreken en schrijven:

•  We gaan in op de manier waarop je op de productieve vaardigheden het beste feedback kunt geven.

Bijeenkomst 5 
Werken aan uitspraak: 

•  In deze bijeenkomst onderzoeken we wat ‘uitspraak’ precies is en wat er allemaal onder valt. En uiteraard: Hoe oefen en 

verbeter je uitspraakfouten? 

Werkwijze: 

• Theorie wordt afgewisseld met (praktijk)opdrachten, zodat de geleerde kennis en vaardigheden direct ingeoefend worden. 

Er wordt hiermee zoveel mogelijk aangesloten op de eigen onderwijspraktijk, waardoor de leeropbrengst voor docenten 

versterkt wordt. Na afloop: bewijs van deelname.

 

Deelnemers ontvangen na de korte opleiding een bewijs van deelname waarop de studielast staat vermeld. 

Dit is alleen de studielast van de opleiding en dus niet van de stage- en de werkplek. Dit gedeelte wordt verzorgd door Bisbee 

en staat los van de korte opleiding die VU-NT2 verzorgt.

STUDIELAST 
Studielast Deelname startbijeenkomst  2 

Voorbereiding basistraject NT2  1 x 5 = 5 

Deelname aan basistraject   5 x 4 = 20 

Uitvoeren 5 praktijkopdrachten en opstellen einddossier 6 x 8 = 48 

Deelname bijeenkomst didactische begeleiding  2 

Deelname peerbijeenkomsten   4 

Deelname eindbijeenkomst   2 

Totaal   83 uur 

BINNEN HET BASISTRAJECT NT2 KOMT 
HET VOLGENDE AAN BOD: 

Naast de cursussessies krijgen cursisten 

toegang tot een NT2-leerplatform/

Online Academy. 

Door iedere dag 5 - 10 minuten te 

besteden aan onlinetraining, neem je 

de leerstof beter op en kun je het  

geleerde direct toepassen in de praktijk.



AANVANG SCHOLINGSTRAJECT & LESDATA
De korte opleiding zal worden verzorgd door ervaren trainers & docenten NT2, die ook veel ervaring 
hebben met de lespraktijk in de ISK-klas. De bijeenkomsten van de opleiding vinden plaats vanaf juni ‘22.  

*De bijeenkomsten zullen gegeven worden op de locatie van de Vrije Universiteit, op de VU-campus 

  aan de Boelelaan in Amsterdam. De intervisiesessies locatie Bisbee, Het Wielsem 10, Den Bosch.

Daarnaast loop je één dag per week stage (dit is een onbetaalde stage).

• Jouw beschikbaarheid: bij voorkeur drie dagen per week voor lessen, stage en werk.

• De duur van het totale scholingstraject zal ongeveer acht maanden zijn. 

TITEL Locatie VU Amsterdam*
Bijeenkomst Datum Tijd

2022

Startbijeenkomst en didactische begeleiding Woensdag 29 juni 2022 13.00-15.00 u

Theoretische oriëntatie Vrijdag 9 september 2022 13.00-17.00 u

Werken aan woordenschat Vrijdag 14 oktober 2022 13.00-17.00 u

Peerbijeenkomst X november 2022 Deelnemer bepaalt dag & tijd

Intervisiesessie
vrijdag 11 november 2022

(locatie Bisbee Den Bosch)
13.00 -15.30 u

Werken aan grammatica Vrijdag 18 november 2022 13.00-17.00 u

Didactische begeleiding Woensdag 14 december 2022 13.00-15.00 u

2023

Feedback op spreken en schrijven Vrijdag 13 januari 2023 13.00-17.00 u

Peerbijeenkomst X januari 2023 Deelnemer bepaalt dag & tijd

Werken aan Uitspraak en Verstavaardigheid Vrijdag 3 februari 2023 13.00-17.00 u

Intervisiesessie
vrijdag 3 maart 2023

(locatie Bisbee Den Bosch)
13.00 -15.30 u

Eindbijeenkomst en didactische begeleiding Woensdag 8 maart 2023 13.00-15.00 u 

Onze ISK/NT2-docenten leveren een belangrijke bijdrage  
aan de ontwikkeling van deze jongeren 



De kracht van samen werken

BISBEE ORGANISEERT DE STAGEPLAATSEN
Bisbee heeft een ruim aantal opdrachtgevers en relaties binnen de ISK (vo). Bisbee zoekt voor alle deelnemers een stageplaats.

Na het beëindigen van de stage is er een afsluitende evaluatie met de stagebegeleider en de stagiaire.

Bisbee organiseert twee intervisiebijeenkomsten

De onderwijsmanager begeleidt de deelnemer en is tevens jouw aanspreekpunt gedurende het scholingstraject. 

Wanneer de onderwijsmanager en/of de docent zelf behoefte aan coaching ziet, zal één van de coaches van Bisbee 

ingeschakeld worden. Binnen vier weken na de eerste plaatsing wordt er dan gestart met begeleiding en coaching 

op de werkplek.

VU Amsterdam verzorgt de lessen tijdens vier dagdelen (theorie) en draagt zorg voor de lesmaterialen.  

Daarnaast zullen zij ook de begeleiding van de cursisten tijdens de theorie voor hun rekening nemen. 



Kantoor ‘s-Hertogenbosch 

Het Wielsem 10

5231 BW  ‘s-Hertogenbosch

T 073 640 93 90

Kantoor Rotterdam

Linker Rottekade 292

3034 CV  Rotterdam

T 010 307 32 39

WWW.BISBEE.NL

Kantoor Zwolle

Grote Voort 293 - B toren 

8041 BL  Zwolle

T 038 845 83 72

De kosten voor het scholingstraject zijn:

•  De prijs voor dit leer- en werktraject is € 1.250, -* (10 dagdelen) 

•  Restitutieregeling: € 2,- per gewerkt uur tot het maximum van 

 de betaalde bijdrage voor deelname aan de cursus.

* Inclusief: studiemateriaal

INTERESSE IN ÉÉN VAN 
DE OPLEIDINGSPLAATSEN?

Kijk voor meer informatie over het ISK/NT2-scholingstraject 

op onze website www.bisbee.nl

Interesse of wil je meer weten? 
Neem dan contact op met Yvonne Goossens via mail: y.goossens@bisbee.nl of bel 06 83 99 49 43. 

Wil je direct solliciteren naar een van de opleidingsplaatsen? 
Ga naar: www.bisbee.nl/vacatures/gezocht-lesbevoegde-docenten-voor-een-uniek-isknt2-scholingstraject/

‘UNIEK ISK/NT2-SCHOLINGSTRAJECT’ 
TOEKOMST MET ONDERWIJS!


