De ISK-NT2 docent van het jaar 2017
Sinds 2003 wordt er tweejaarlijks een NT2-docent van dat jaar gekozen onder auspiciën van de
Beroepsvereniging van NT2-docenten, de BVNT2. De bokaal is nu acht maal uitgereikt. In 2017 wordt
een nieuwe traditie gestart door het VO erbij te betrekken. In een samenwerking van de BVNT2,
LOWAN-vo en Bisbee Flexonderwijs wordt er gezocht naar de topper onder de ISK-NT2-docenten van
Nederland. Wij hopen dat veel VO scholen in het ISK-NT2-onderwijs op zoek gaan naar die topper.
Hij/zij kan een bron van inspiratie worden voor anderen. En ISK-NT2-docenten mogen ook wel eens
in het zonnetje gezet worden!

Geef kandidaten op
Om uw kandida(a)t(en) op te geven, stuurt u een motivatie en CV van de desbetreffende docent
naar: info@iskverkiezing.nl. Max. 2 pagina’s en uiterlijk 12 februari moet deze bij ons binnen zijn!
De ISK-NT2-docent zal worden beoordeeld op basis van de volgende aandachtspunten:
•
•
•
•
•

Pedagogisch en didactisch
Vakinhoudelijk
Organisatorisch
Samenwerking collega’s en omgeving
Reflectie en ontwikkeling

De insteek is om in de motivatie de criteria op een creatieve wijze terug te laten komen. De criteria
zijn in de bijlage gevoegd. Het CV en de motivatie worden beoordeeld door een onafhankelijke
vakjury. Op basis van alle inzendingen zal de vakjury tot een top 3 komen. Daarna ontvangt u een
reactie.
Uiteindelijk kan er natuurlijk maar één winnen! Voor de uitverkoren ISK-NT2-docent is een trofee en
een prijs beschikbaar. Deze zullen worden uitgereikt op de LOWAN Studiedag op 10 april 2017.
Uiteraard is er voor de nummer 2 en 3 ook een prijs!
Op de website www.ISKverkiezing.nl is alle informatie beschikbaar. Over de prijs, over de jury en over
het traject dat de ISK-NT2-docenten doorlopen. Ook is er een overzicht te vinden van het programma
van de LOWAN Studiedag.
We kijken uit naar uw inzending!
Met vriendelijke groet,
BVNT2, Bisbee Flexonderwijs en LOWAN.

Bijlage: volgende pagina

Bijlage

Criteriumlijst
•
De docent heeft uitzonderlijke prestaties behaald op zijn/haar school op didactisch en/of
pedagogisch vlak.
•

De docent is deskundig, durft te experimenteren en draagt bij in het naar een hoger plan
tillen van het niveau en de kwaliteit van het NT2-onderwijs op zijn/haar school. De docent
levert een bijdrage aan de onderwijsvernieuwing op zijn/haar school.

•
De docent heeft een gevarieerde kennis van Nt2 onderwijs en kan dit koppelen aan zijn
vakgebied in zowel theorie als in de praktijk (in de lesinhoud als in werkvormen).
•
De docent zorgt voor een positieve leeromgeving in zijn/haar klas en op zijn/haar school, ook
zo ervaren door de leerlingen.
•
De docent richt zich in zijn/haar lessen op de ontwikkeling van het individu en houdt daarbij
altijd de vooraf gestelde doelen in het oog.
•
De docent heeft een collegiale instelling, hij/zij deelt kennis en ervaring met collega’s en
draagt zo (ook) significant bij aan de instelling waar hij/zij voor werkt.
•
De docent laat bovenstaande competenties zien in een hectische werkomgeving; hij/zij is
flexibel en past zich snel aan op nieuwe (leer)situaties en weet dit alles goed te organiseren.

