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Een uniek leer- en werktraject tot 
gecertificeerd NT2-docent
een samenwerking tussen Vrije Universiteit 
Amsterdam en Bisbee Flexonderwijs

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 een 
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 volwasseneneducatie. 

Tekort aan NT2-docenten
Er is op dit moment een groot tekort aan 
bevoegde en gecertificeerde NT2-docenten. 
Om deze tekorten aan te pakken en de 
kwaliteit van de inburgering en het ISK-

onderwijs te waarborgen, organiseert 
Bisbee Flexonderwijs in samenwerking 
met de Vrije Universiteit een speciaal 
NT2-opleidingstraject voor lesbevoegde 
docenten, die exclusief voor de 
opdrachtgevers van Bisbee gaan werken. 

Certificaat
VU Amsterdam is door de beroepsvereniging 
voor NT2-docenten (www.bvnt2.nl) 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 certificaat heeft 
u als docent een enorme voorsprong op de 
arbeidsmarkt. 

Over Bisbee
Bisbee flexonderwijs is al meer dan 
14 jaar de flexpartner voor onderwijs-
instellingen. Dat realiseren we met 
kundige en flexibele docenten waar-
door we actief bijdragen aan goed 
onderwijs van onze opdrachtgevers. 
Door continuïteit te bieden aan onze 
docenten kunnen we flexibiliteit 
bieden aan onze opdracht-

gevers. 



Met de toestroom aan vluch-
telingen in Nederland neemt 
ook de vraag naar taal- en 
inburgeringscursussen toe. 
Bisbee speelt hierop in door 
bevoegde en bekwame 
docenten in te zetten bij op-
drachtgevers in dit werkveld. 

NT2-gecertificeerdheid is 
voor deze opdrachtgevers 
een belangrijk selectiecrite-
rium. In de volwassenenedu-
catie wordt Nederlands ge-
doceerd aan anderstaligen 
op alle leer- en ontwikkeling-
sniveaus. Het einddoel is in 
veel gevallen het behalen 
van het inburgeringsdiploma 
en het bereiken van maat-
schappelijke participatie. De 
NT2-docent werk hier samen 
met de cursist aan door het 
volgen van de leerlijnen en 
de lesmethode die bij de 
opdrachtgever wordt gehan-
teerd.

Werken in de 
volwassenen- 
educatie

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 een Internationale 
Schakelklas (ISK) ofwel de 
Eerste Opvang Anderstaligen 
(EOA). 

In de Internationale Scha-
kelklas (ISK) verzorg je on-
derwijs aan jongeren in de 
leeftijd van 12 tot 18 jaar die 
het Nederlands niet als moe-
dertaal beheersen. Het gaat 
bijvoorbeeld om kinderen 
van arbeidsmigranten of om 
jonge vluchtelingen die met 
hun ouders naar Nederland 

zijn gekomen, of om alleen-
staande minderjarige vluch-
telingen (AMV’s). 

Het aanleren van de Ne-
derlandse Taal (NT2) vormt 
een belangrijk deel van het 
takenpakket. Maar ook reken-
vaardigheid, kennis van de 
Nederlandse samenleving, 
sociale vaardigheden, mu-
ziek, lichamelijke opvoeding 
of creatieve werkvormen en 
Engels kunnen in het lespro-
gramma zijn opgenomen. 

Bisbee heeft in heel Neder-
land opdrachtgevers waar 
docenten via Bisbee worden 
ingezet. 



De opleiding tot gecertificeerd 
NT2-docent

Voor instroom in het leerwerktraject 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 maart 2023 voor minimaal 2 dagen beschikbaar zijn, voor het bijwonen van de 

lesbijeenkomst of zelfstudie en het lopen van stage. 
• Tijdens of na de opleiding een beschikbaarheid hebben van 2 à 3 dagen per week, om te 

werken bij opdrachtgevers van Bisbee. 

Wie zoeken wij?

Toelating tot het leerwerktraject
Voor de opleidingsgroep die in maart 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 ont-

wikkeling en wensen  ten aanzien van werk of werkgebied?
• Op welke dagen of dagdelen is de kandidaat beschikbaar en hoe past dat bij de be-

schikbare 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 terugverdienregeling, waarbij tot 100% van de scho-

lingskosten in stappen kan worden terugverdiend?

De uiteindelijke beslissing tot toelating ligt bij de directie van Bisbee Flexonderwijs.



Opzet van de opleiding
1.  Opbouw
Het traject omvat zowel vakinhoudelijke als specifieke NT2-gerelateerde didactische vaardig-
heden en bestaat uit de volgende onderdelen: 

1.1  Startbijeenkomst 
Hierin krijgen de deelnemers informatie over de vakinhoudelijke thema’s van het basistra-
ject 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  Basistraject NT2
Hierna start het basistraject NT2. Tussen de bijeenkomsten voeren de deelnemers opdrach-
ten uit. Dit zijn opdrachten gericht op het verwerken van theorie, opdrachten waarin deel-
nemers 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  Begeleidingstraject 
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.  Studiebelasting
Voor de opleiding gaan we uit van een tijdsinvestering van de deelnemer 
van 240 uur. Het is daarnaast noodzakelijk dat de deelnemer mini-
maal 260 uur praktijkervaring als NT2-docent opdoet geduren-
de 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 vol-
doende resultaat zijn zij geslaagd voor de opleiding en 
ontvangen zij hun certificaat Vakbekwaam docent NT2 bij 
een feestelijke uitreikingsbijeenkomst, georganiseerd door 
Bisbee.

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.

Studiebelasting
Cursusbijeenkomsten en literatuurstudie  70 uur
Portfolio-opdrachten, observaties, intervisie etc.  170 uur
Stage       260 uur

Totaal       500 uur



Het lesrooster
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.

Bijeenkomst datum
2023

1. Startbijeenkomst 31 maart 2023

2. Theorieën van T2-verwerving 14 april 2023

3. Benaderingen van T2-onderwijs 2 juni 2023

4. Woordenschatverwerving en -onderwijs 23 juni 2023

5. Begeleiding I 1 september 2023

6. Grammaticaonderwijs 15 september 2023

7. Leesvaardigheidsonderwijs 13 oktober 2023

8. Luistervaardigheidsonderwijs 17 november 2023

9. Begeleiding II 24 november 2023

2024

10. Feedback en schrijfvaardigheidsonderwijs 26 januari 2024

11. Spreekvaardigheidsonderwijs 23 februari 2024

12. Uitspraakonderwijs 15 maart 2024

13. Begeleiding III 19 april 2024

14. Toetsing en evaluatie 17 mei 2024

15. Interculturele competenties 7 juni 2024

16. Begeleiding IV 5 juli 2024

Deadline inleveren dossier n.t.b.

Eindgesprekken dag 1 6 september 2024 van 9.00 tot 17.00 uur

Eindgesprekken dag 2 Donderdag 12 september 2024 van 9.00 tot 17.00 uur

Certificaat-uitreiking Vrijdag 4 oktober 2024 van 10.00 tot 12.00 uur

Dagen en tijden
De data van de lesbijeenkomsten zijn op 
vrijdagen gepland. De bijeenkomsten 
zijn van 9.00 tot 13.00 uur. 

Let op: de bijeenkomsten worden 
gegeven op de locatie van de Vrije 
Universiteit, op de VU-campus aan de 
Boelelaan in Amsterdam. 



Bisbee Flexonderwijs investeert in 
uw ontwikkeling

De kosten
• De opleidingskosten bedragen € 2.950,-* inclusief 

aanvullend lesmateriaal. 
• 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 docenten zich 
terugtrekken voor de start van het NT2-leerwerktraject.

Terugverdienregeling

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 deelne-
mers:

De directie van Bisbee Flexonderwijs heeft te allen tijde zeggenschap over de uit te keren res-
titutie 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 boven-
staande 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. 

Voorwaarde Vergoeding bedrag

Over ieder gewerkt uur - vanaf de 
startdatum van de opleiding - tot 
een maximum van 1.475 uur

Een netto vergoeding van €2,- 
per gewerkt uur

Maximaal €2.950,-

Maximale restitutie op de scholingskosten €2.950,-



Kantoor ‘s-Hertogenbosch
Het Wielsem 10
5231 BW ‘s-Hertogenbosch
T 073 640 93 90

Kantoor Rotterdam
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
T 010 800 1010

Kantoor Zwolle
Grote Voort 247 - Ijsseltoren
8041 BL Zwolle
T 073 640 93 90

www.bisbee.nl


