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Over Bisbee

Bisbee Flexonderwijs is al meer dan 

15 jaar de flexpartner voor onderwijs-

instellingen. Dat realiseren we met 

kundige en flexibele docenten  

waardoor we actief bijdragen aan 

goed onderwijs bij onze opdracht-

gevers. Door continuïteit te bieden aan 

onze docenten kunnen we flexibiliteit  

bieden aan onze opdrachtgevers.

Bisbee is de kweekvijver van docenten 

in het (taal)onderwijs. Dat betekent 

onder andere dat we veel investeren 

in de opleiding en ontwikkeling van 

onze mensen.

In alle gevallen zorgt Bisbee voor de 

continuïteit in het onderwijsproces 

door de inzet van flexibele arbeid. 

Het is daarvoor noodzakelijk dat  

opdrachtgevers ons zien als een  

volwaardige samenwerkingspartner. 

Graag werken wij mee aan de  

doelstelling, inhoud en realisatie van 

goed onderwijs. Op dit terrein verschilt 

Bisbee wezenlijk van reguliere  

uitzendbureaus. Wij richten ons op 

ISK, MBO, VO, PO en volwassenen-

educatie. 
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WERKEN IN DE INTERNATIONALE 
SCHAKELKLAS (ISK/EOA)

In de Internationale Schakelklas (ISK/

EOA) verzorg je onderwijs aan jonge-

ren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die 

het Nederlands niet als moedertaal 

beheersen. Het gaat bijvoorbeeld om 

kinderen van arbeidsmigranten, jonge 

vluchtelingen die met hun ouders naar 

Nederland zijn gekomen, of om alleen-

staande minderjarige vluchtelingen 

(AMV’s). Het aanleren van de Neder-

landse taal (NT2) vormt een belangrijk 

deel van het takenpakket. Maar ook 

rekenvaardigheid, sociale vaardig-

heden, kennis van de Nederlandse 

samenleving, muziek, lichamelijke 

opvoeding of creatieve werkvormen en 

Engels kunnen in het lesprogramma 

zijn opgenomen. Bisbee heeft in heel 

Nederland opdrachtgevers waar  

docenten via Bisbee worden ingezet. 

BISBEE IS DE KWEEKVIJVER  
VAN DOCENTEN IN HET 
(TAAL)ONDERWIJS

WERKEN IN DE VOLWASSENEDUCATIE
Met de toestroom van vluchtelingen 

in Nederland neemt ook de vraag naar 

taal- en inburgeringscursussen toe.

Bisbee speelt hierop in door bevoegde 

en bekwame docenten in te zetten 

bij opdrachtgevers in dit werkveld. 

NT2-gecertificeerdheid is voor deze 

opdrachtgevers een belangrijk selectie-

criterium. In de volwasseneneducatie 

wordt Nederlands gedoceerd aan 

anderstaligen op alle leer- en ontwik-

kelingsniveaus. Het einddoel is in veel 

gevallen het behalen van het inburge-

ringsdiploma en het bereiken van 

maatschappelijke participatie.  

De NT2-docent werkt hier samen met 

de cursist aan door het volgen van 

de leerlijnen en de lesmethode die bij 

de opdrachtgever wordt gehanteerd. 

Bisbee Flexonderwijs is op zoek naar 

docenten die graag in de volwassenen-

educatie aan de slag willen of al 

werkzaam zijn in het NT2-werkveld 

maar nog niet gecertificeerd zijn.

Samenwerking tussen 
Radboud in’to Languages 
& Bisbee Flexonderwijs 

Er is op dit moment nog steeds een 

tekort aan bevoegde en gecertifi-

ceerde NT2-docenten. Om dit tekort 

aan te pakken en de kwaliteit van 

de inburgering en het ISK-onderwijs 

te waarborgen, organiseert Bisbee 

Flexonderwijs in samenwerking met 

Radboud in’to Languages deze unieke 

opleiding voor lesbevoegde en niet-

lesbevoegde docenten die exclusief 

voor de opdrachtgevers van Bisbee 

gaan werken. In september starten 

we de 14e opleiding. Er zijn inmiddels 

240 cursisten NT2 gecertificeerd.

Radboud in’to Languages is door de 

beroepsvereniging voor NT2-docenten 

(www.bvnt2.org) en Blik op Werk 

(www.blikopwerk.nl) aangemerkt 

als erkende lerarenopleiding binnen 

het werkveld. Dat betekent dat een 

certificaat van dit instituut toegang 

geeft tot alle scholen en instituten die 

volwasseneneducatie, inburgering of 

ISK-onderwijs aanbieden. Met dit certi-

ficaat heeft u als docent een enorme 

voorsprong op de arbeidsmarkt. 

Bisbee Flexonderwijs is op zoek naar docenten die hun carrière een nieuwe wending willen 
geven door te gaan werken in een Internationale Schakelklas (ISK) ofwel de Eerste Opvang 
Anderstaligen. 

Onderwijs aan anderstaligen is ons vak



Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte, te weten 16 cursusbijeenkomsten 

& literatuurstudie, en een praktijkgedeelte. De opleidingsbijeenkomsten worden 

eenmaal in per twee weken gegeven en duren telkens drie uur.

In de cursusbijeenkomsten staan diverse thema’s centraal:

1. Voorlichtings- en kennismakingsbijeenkomst

2. Taalverwerving

3. Taaldidactiek

4. Doelgroepen en leergangen

5. Woordenschat

6. Grammatica

7. Intervisie

8. Leesvaardigheid

9. Luistervaardigheid

10. Spreekvaardigheid en uitspraak

11. Schrijfvaardigheid

12. Duaal leren

13. Toetsing en evaluatie

14. Alfabetisering

15. Differentiëren

16. Klassenmanagement

17. Lesvoorbereiding

18. Uitloop/ deadline verslag intervisiegroepjes

Voor het praktijkgedeelte is het noodzakelijk dat de deelnemer gedurende de opleidingsperiode minimaal 1 dag per week 

stage loopt of werkt. En het portfolio samenstelt op basis van:

• Portfolio opdrachten

• Lesobservaties en reflectie

• Intervisiebijeenkomsten

Afwisselend met het inhoudelijke traject is er een begeleid intervisietraject van een aantal bijeenkomsten waarin de deelnemers 

in leerteams (a) reflecteren op de praktijkuren en de eigen vorderingen tijdens het scholingstraject en (b) worden begeleid bij 

het aanleggen van het portfolio en bij het voorbereiden op het assessment. Onderdelen van dit traject zijn:

• De opbouw van het Competentieprofiel en het Portfolio.

• Het beoordelen van je eigen competenties en het in kaart brengen van je sterke en minder sterke kanten.

• De bewijsstukken om je competenties aan te tonen.

• De procedure tijdens de voorbereiding van het assessment, tijdens het afnemen van het assessment.

Certificering

De deelnemer ontvangt het bekwaamheidscertificaat docent NT2 dat wordt erkend door de BVNT2 

(met de mogelijkheid tot registreren in het beroepsregister).

WIE ZOEKEN WE?

Voor instroom in het leerwerktraject tot docent NT2 én voor plaatsing bij onze opdrachtgevers zijn 

wij dringend op zoek naar docenten of leerkrachten of geïnteresseerden zonder lesbevoegdheid 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;

• Niet lesbevoegd zijn, maar wel in het bezit van een hbo-diploma op het gebied van onderwijskunde, didactiek,

pedagogiek of een taal- of literatuurstudie;

• 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 eind september 2022 voor minimaal 2 dagen per week beschikbaarheid (lessen en stage) en vanaf schooljaar

2023-2024 minimaal 2 à 3 dagen per week beschikbaar om te werken bij opdrachtgevers van Bisbee.

DE OPLEIDING

Toelating tot het leerwerktraject

Voor de opleidingsgroep (Radboud in’to Languages) die eind september van start gaat is een beperkt aantal plaatsen beschik-

baar. 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 ±550 uur te besteden aan de studie,

naast bijvoorbeeld werk en/of andere activiteiten?

• 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 het scholingsbedrag grotendeels terugverdiend kan worden?

N.B.: De selectie vindt doorgaans plaats door middel van een intakegesprek. Mogelijkerwijs vindt er nog een tweede gesprek plaats met een van de

onderwijsmanagers van Bisbee Flexonderwijs. In de gesprekken wordt gekeken naar affiniteit met en kans op succesvolle afronding van de opleiding 

en op plaatsbaarheid in werk. De kracht van samen werken



De kosten

•  De deelnemer komt in aanmerking voor een financiële regeling waarbij het grootste deel van het scholingsbedrag  

 terugverdiend kan worden. 

•  De opleidingskosten bedragen € 3.400,- inclusief aanvullend lesmateriaal en assessment. 

•  Alle kosten die de deelnemer aanvullend maakt voor het reizen naar de stagelocatie, kopiëren etc. zijn voor eigen rekening. 

• Na toelating en ondertekening van de scholingsovereenkomst is er een aanbetaling van € 150,-* van toepassing.

•  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 studieovereenkomst. Deze aanbetaling is niet terug te vorderen 

als docenten 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:

• De NT2-opleidingskosten kunnen worden terugverdiend à € 2,- per voor Bisbee gewerkt uur tot een maximum van € 3.400,-

• De terugverdienregeling geldt tot maximaal 3 jaar na het succesvol afronden van de NT2- opleiding.

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 het recht op restitutie.

Overeenkomsten 

De deelnemer aan de opleiding tekent bij aanvang een studieovereenkomst waarin bovengenoemde is opgenomen.  

Tevens wordt er een stageovereenkomst opgesteld voor het praktijkgedeelte, of een arbeidsovereenkomst bij het uitvoeren van 

betaalde opdrachten.

BISBEE FLEXONDERWIJS INVESTEERT IN 
UW ONTWIKKELING!

HET ROOSTER

De data en tijden voor de bijeenkomsten Lesvoorbereiding en Klassenmanagement moeten nog bevestigd worden door de 

Radboud Docentenacademie. In de volgorde van de bijeenkomsten kunnen nog wijzigingen optreden, dit in verband met de 

beschikbaarheid van de trainers. In de eerste twee weken van juni 2023 leveren de deelnemers het verslag van de intervisie-

groepjes, het praktijkverslag, de eindreflectie en de eindvideo in. 

GROEP Locatie Bisbee-kantoor in 
‘s-Hertogenbosch

* Als er geen beperkende corona-

maatregelen zijn, vinden de lessen op 

locatie plaats.

** Lesvoorbereiding en voor 

Klassenmanagement zijn nu

nog geen data bekend.

Lestijden* Vrijdag 10.00 - 13.00 uur

2022

30 september Voorlichtings- en kennismakingsbijeenkomst

14 oktober Taalverwerving 

4 november Taaldidactiek 

18 november Doelgroepen en leergangen 

2 december Woordenschat 

16 december Grammatica 

2023

13 januari Intervisie

27 januari Leesvaardigheid

10 februari Luistervaardigheid 

10 maart Spreekvaardigheid en uitspraak

24 maart Schrijfvaardigheid

14 april Duaal leren

28 april Toetsing en evaluatie

12 mei Alfabetisering 

6 mei Differentiëren 

2 juni Uitloop/ deadline verslag intervisiegroepjes

Studiebelasting

De studiebelasting kan in individuele situaties afwijken door 

ervaring of vooropleiding. 

• Cursusbijeenkomsten en literatuurstudie  150 uur

• Portfolio opdrachten, observaties, intervisie, etc. 240 uur

• Stage  220 uur  

 TOTAAL  610 uur

Begeleiding

Het docententeam van Radboud in’to Languages bestaat uit specialisten op NT2-gebied, onder wie taalwetenschappers, 

docentenopleiders, leermiddelen ontwikkelaars en zeer ervaren NT2-docenten.

Tijdens de opleiding wordt de deelnemer begeleid door een vaste onderwijsmanager van Bisbee (stage) en de coördinator  

van de Bisbee Academie (theorie). Bij de stagebiedende organisatie wordt een ervaren en gecertificeerd NT2-docent  

stagebegeleider, onder meer verantwoordelijk voor het faciliteren van leersituaties en het beoordelen van het portfolio.



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 247 (IJsseltoren)

8041 BL  Zwolle

T 073 640 93 90


