START:
SEPTEMBER 2022

SAMENWERKING TUSSEN VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM & BISBEE FLEXONDERWIJS

EEN LEER- EN WERKTRAJECT TOT
‘GECERTIFICEERD NT2-DOCENT’

EEN UNIEK LEER- EN WERKTRAJECT TOT
‘GECERTIFICEERD NT2-DOCENT’
SAMENWERKING TUSSEN VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM
& BISBEE FLEXONDERWIJS

Over Bisbee
Bisbee Flexonderwijs is al meer dan
15 jaar de flexpartner voor onderwijsinstellingen. Dat realiseren we met
kundige en flexibele docenten waardoor we actief bijdragen aan goed
onderwijs van onze opdrachtgevers.
Door continuïteit te bieden aan onze
docenten kunnen we flexibiliteit
bieden aan onze opdrachtgevers.

BISBEE IS DE KWEEKVIJVER VOOR
DOCENTEN IN HET (TAAL)ONDERWIJS
Bisbee is de kweekvijver van docenten
in het (taal)onderwijs. Dat betekent
onder andere dat we veel investeren

Samenwerking tussen
Bisbee Flexonderwijs
en de Vrije Universiteit

in de opleiding en ontwikkeling van
onze mensen.
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WERKEN IN DE INTERNATIONALE
SCHAKELKLAS (ISK)
Bisbee Flexonderwijs is op zoek naar docenten die hun carrière een nieuwe wending willen geven door te gaan werken in
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DE OPLEIDING
WIE ZOEKEN WE?
Voor instroom in het leer- en werktraject tot docent NT2 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;
• Aantoonbare ervaring in het onderwijs, bij voorkeur met jongeren en volwassenen;
• Aantoonbare affiniteit hebben met diverse culturen en leefwerelden;
• Goed kunnen omgaan met niveauverschillen en gewend zijn gedifferentieerd te werken;
• In staat zijn om les te geven aan jongeren en volwassenen die soms traumatische ervaringen hebben opgedaan,
moeten wennen aan het leven in Nederland en het Nederlandse onderwijs;
• Oplossingsgericht en creatief kunnen werken;
• Empathisch zijn maar wel doelgericht en gestructureerd;
• De vaardigheden hebben om met de leerlingen te werken aan een sterk groepsverband waarbinnen er wel ruimte
blijft voor het individu;
• Kunnen samenwerken met andere professionals zoals hulpverleners en coaches;
• Vanaf september 2022 voor minimaal 2 dagen beschikbaar zijn. Hiervan bestaat 1 dag uit bijwonen van de
lesbijeenkomst of zelfstudie, plus 1 dag uit stage.
• Vanaf februari 2023 voor minimaal 2 à 3 dagen per week beschikbaarheid om te werken bij opdrachtgevers
van Bisbee.

Toelating tot het leerwerktraject
Voor de opleidingsgroep die in september van start gaat in Amsterdam (VU) is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Tijdens de intake wordt aandacht besteed aan onder andere:
• Is de kandidaat in bezit van de juiste lesbevoegdheid en werkervaring?
• Hoe is de intrinsieke motivatie voor werken in de ISK of de volwasseneneducatie en het tegelijkertijd volgen
van een pittige opleiding?
• Wat heeft de kandidaat geformuleerd aan doelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en wensen
ten aanzien van werk of werkgebied?
• Op welke dagen of dagdelen is de kandidaat beschikbaar en hoe past dat bij de beschikbare vacatures en/of stageplaatsen?
• Heeft de kandidaat praktisch ruimte en tijd om ± 500 uur te besteden aan de studie, naast het werken?
• Is de kandidaat bereid en in staat om voor aanvang van het leerwerktraject tot docent NT2 het volledige scholingsbedrag
te betalen?
• Gaat de kandidaat akkoord met de financiële regeling waarbij de scholingskosten in stappen wordt terugbetaald?
De uiteindelijke beslissing tot toelating ligt bij de directe van Bisbee Flexonderwijs.

Deze tijd vraagt om flexibele capaciteit

OPZET VAN DE OPLEIDING
1.0

Opbouw van de 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. Dat zijn bijvoorbeeld de formulering van leervragen, verwerkingsopdrachten horend bij de
inhoudelijke workshops, opnames van eigen lessen maken en die samen bespreken, elkaars lessen observeren, een lesplan
compleet uitwerken en presenteren, 360 graden feedback vragen, etc.

1.2

Daarna volgt het basistraject NT2

Tussen de bijeenkomsten voeren de deelnemers opdrachten uit. Dit zijn opdrachten gericht op het verwerken van theorie,
opdrachten waarin deelnemers suggesties uit de bijeenkomsten toepassen in de praktijk, overleggen met collega’s over
gesuggereerde werkwijzen e.d.. Deze opdrachten worden beoordeeld door de trainer. Om het certificaat te halen moeten
alle opdrachten met voldoende resultaat zijn gemaakt.

1.3

Het begeleidingstraject bestaat uit vier bijeenkomsten van vier uur

In deze bijeenkomsten wordt o.a. ingegaan op het aan te leggen dossier, de lesobservaties, de lesopname en het trajectplan.

2.0

Studiebelasting

Voor de opleiding gaan we uit van een tijdsinvestering van de deelnemer van 240 uur. Het is daarnaast noodzakelijk dat de
deelnemer minimaal 260 uur praktijkervaring als NT2-docent opdoet gedurende de opleiding. De studiebelasting kan in individuele situaties afwijken door ervaring of vooropleiding.

3.0

Eindgesprek en Certificaat Competent Docent NT2

De deelnemers ronden de opleiding af met een eindgesprek, waarin twee trainers met de kandidaat in gesprek gaan op basis
van de inhoud van het ingeleverde dossier. Bij voldoende resultaat zijn zij geslaagd voor de opleiding en ontvangen zij hun
certificaat Vakbekwaam docent NT2 bij een feestelijke uitreikingsbijeenkomst, georganiseerd door Bisbee.

• Cursusbijeenkomsten en literatuurstudie		

90 uur

• Portfolio opdrachten, observaties, intervisie etc.		 210 uur
• Stage			 200 uur
Totaal				 500 uur

Begeleiding
Tijdens de opleiding wordt de deelnemer begeleid door een
Onderwijsmanager van Bisbee. Bij de stagebiedende organisatie
wordt een ervaren en gecertificeerd NT2-docent stagebegeleider,
onder meer verantwoordelijk voor het faciliteren van leersituaties.

HET ROOSTER
Voor de opleiding zijn de dagdelen van de groepsbijeenkomsten vastgelegd. De directie van Bisbee Flexonderwijs en van
De Vrije Universiteit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan dit rooster toe te brengen indien hiertoe een noodzaak
bestaat. Uiteraard worden de deelnemers hier vroegtijdig van op de hoogte gebracht.

TITEL
Bijeenkomst

Locatie VU Amsterdam*
Datum

of online

1. Startbijeenkomst

9 september

VU-campus

2. Theorieën van NT2-verwerving

16 september

Online

3. Benaderingen van NT2-onderwijs

23 september

Online

4. Woordenschatonderwijs

30 september

Online

5. Grammaticaonderwijs

7 oktober

Online

6. Begeleidingsbijeenkomst 1

28 oktober

VU-campus

7. Spreekvaardigheidsonderwijs

4 november

Online

8. Luistervaardigheidsonderwijs

18 november

Online

9. Begeleidingsbijeenkomst 2

2 december

VU-campus

10. Leesvaardigheidsonderwijs

16 december

Online

11. Feedback en schrijfvaardigheid

13 januari

Online

12. Uitspraakonderwijs

27 januari

Online

13. Begeleidingsbijeenkomst 3

10 februari

VU-campus

14. Interculturele competenties

17 februari

Online

15. Toetsing en evaluatie

24 februari

VU-campus

16. Alfa-onderwijs

10 maart

Online

17. Begeleidingsbijeenkomst 4

17 maart

VU-campus

18. Inleveren dossier

14 april

19. Eindgesprekken dag 1

12 mei

VU-campus

20. Eindgesprekken dag 2

15 mei

VU-campus

2022

2023

*De bijeenkomsten zullen gegeven worden op de locatie van de Vrije Universiteit, op de VU-campus aan de Boelelaan in
Amsterdam of online georganiseerd worden, zie het rooster.

BISBEE FLEXONDERWIJS INVESTEERT IN
UW ONTWIKKELING!
De kosten
• De opleidingskosten bedragen € 2.700,-* inclusief aanvullend lesmateriaal (exclusief kosten assessment).
• De kosten voor het assessment t.b.v. de uiteindelijke certificering zijn in de prijs inbegrepen.
• Alle kosten die de deelnemer aanvullend maakt voor het reizen naar de stagelocatie, kopiëren etc. zijn voor eigen rekening.
• De factuur voor de opleiding wordt 2 weken voor aanvang van het traject naar de deelnemer verstuurd en dient vóór de
eerste cursusdag te zijn voldaan.
*Er is een aanbetaling van € 150,- van toepassing direct na ondertekening van de scholingsovereenkomst. Deze aanbetaling
is niet terug te vorderen als docnten zich terugtrekken voor de start van het NT2-leer-en-werktraject.

Financiële tegemoetkoming
Bisbee Flexonderwijs wil graag nieuwe, goed opgeleide en enthousiaste docenten inzetten bij haar opdrachtgevers. Dat betekent dat wij graag investeren in uw ontwikkeling zodat we daar gezamenlijk de vruchten van
plukken!
Bisbee biedt de volgende financiële tegemoetkoming aan voor een groep van 20 deelnemers:

RESTITUTIEREGELING LEERWERKTRAJECT
VOORWAARDE

UITLEG

BEDRAG

Over ieder gewerkt uur – vanaf de startdatum van

Een netto vergoeding van

Maximaal

de opleiding – tot een maximum van 1.300 uur.

€ 2,- per gewerkt uur.

€ 2.700,-

Maximale restitutie op de scholingskosten die Bisbee aan de docent aanbiedt:

€ 2.700,-

De directie van Bisbee Flexonderwijs heeft te allen tijde zeggenschap over de uit te keren restitutie op scholingskosten.
Indien een deelnemer voortijdig stopt met de opleiding en/of het werken via Bisbee dan vervalt ook automatisch het recht
op de restitutie.

Overeenkomsten
De deelnemer aan de opleiding tekent bij aanvang een studieovereenkomst waarin bovenstaande is opgenomen.
Tevens wordt er steeds een stageovereenkomst opgesteld voor het praktijkgedeelte, of een arbeidsovereenkomst bij het
uitvoeren van betaalde opdrachten.

De procedure
Na de intake wordt de kandidaat per e-mail geïnformeerd over een toelating of afwijzing voor de opleiding.

De kracht van samen werken
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