
 

 

Begeleiding voor ISK-teams 
Veel docenten uit het regulier vo-onderwijs en pabodocenten zijn de afgelopen jaren aan het werk 

gegaan in ISK-klassen. Aan didactische ervaring ontbreekt het meestal niet, maar specifieke NT2-kennis 

is er niet altijd. Daarom biedt de Hogeschool Utrecht begeleiding op maat voor ISK-teams. 

In vier tot zes bijeenkomsten op uw school werkt u met het hele team aan NT2-didactiek. De inhoud 

stellen we vast in overleg met het team. Mogelijke thema’s zijn: tweedetaalverwerving, taalgericht 

vakonderwijs, differentiatie, ERK en taalniveaus, leerplannen en portfolio’s.  

Hogeschool Utrecht heeft jarenlange ervaring met het opleiden van NT2-docenten. Onze aanpak is 

praktijkgericht, activerend en persoonlijk. HU-NT2-opleiders hebben de afgelopen tijd onder meer ISK-

teams begeleid in Helmond en Arnhem.  

Voor informatie en een voorstel op maat kunt u contact opnemen met Annet Berntsen, 

annet.berntsen@hu.nl 

 

Module NT2 voor startende docenten in het ISK-onderwijs 
U heeft een onderwijsbevoegdheid, maar NT2 is nieuw voor u? Inzicht in tweedetaalverwerving en kennis 

van NT2-didactiek helpt u om leerlingen nog beter te begeleiden bij het leren van de taal. De module kan 

leiden tot deelcertificering voor de postbachelor opleiding docent NT2. 

Hogeschool Utrecht heeft jarenlange ervaring met het opleiden van NT2-docenten. Onze aanpak is 

praktijkgericht, activerend en persoonlijk. NT2-opleiders van de HU verzorgden de module NT2 onlangs 

voor docenten van ISK Johan de Witt in Den Haag en ISK Leeuwarden.  

Meer informatie: centrumarchimedes@hu.nl of annet.berntsen@hu.nl  

 

Postbachelor opleiding docent NT2  
Tijdens deze éénjarige, duale opleiding ontwikkelt u zich tot startbekwaam NT2-docent voor (jong) 

volwassenen. Vele ISK-docenten volgden deze opleiding al aan de Hogeschool Utrecht. Met het 

certificaat (naast een onderwijsbevoegdheid pabo of tweedegraads) kunt u lesgeven aan een ISK én in 

de volwasseneneducatie NT2 (inburgering). 

Meer informatie: https://www.werkenstudie.hu.nl/TotaalAanbod/Nederlands-als-tweede-taal-opleiding-

docent-NT2 



 

Taalgerichte didactiek voor vakdocenten ISK / docenten VO 
Ook als vakdocent (bijvoorbeeld economie, techniek of verzorging) kunt u niet om taal heen. Uw 

leerlingen moeten opdrachten begrijpen, teksten leren, vaktaal leren gebruiken, kennis verwoorden. Wat 

is úw bijdrage aan de taalontwikkeling van uw anderstalige leerlingen? Met die vraag gaat u aan de gang 

tijdens deze scholing taalgerichte didactiek, speciaal voor vakdocenten. U komt meer te weten over 

taalontwikkeling en taaldidactiek, en koppelt dit aan uw eigen lespraktijk. Voor nieuwe inspiratie én 

effectievere lessen! 

Hogeschool Utrecht heeft jarenlange ervaring met taalgericht vakonderwijs. Wij verzorgen cursussen en 

begeleiding, afgestemd op de behoeften van ISK-teams, waaronder vakdocenten. Onze aanpak is 

praktijkgericht, activerend en persoonlijk.  

Meer informatie: centrumarchimedes@hu.nl of Mieke.lafleur@hu.nl  

 

Master SEN - Expert in Nieuwkomersonderwijs: begeleiden van leerlingen 

met een vluchtelingenachtergrond  
De opvang van nieuwkomers met hun gezinnen is een actueel thema met diverse maatschappelijke 

implicaties. Hogeschool Windesheim en het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO/HU) signaleerden 

al enige tijd de behoefte onder leraren aan extra handvatten om goed onderwijs te bieden aan 

nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs. Samen met experts uit het werkveld is deze 

specialisatie ontwikkeld.  

Aan bod komen onder meer: interculturele communicatie, Nederlands als tweede taal voor nieuwkomers, 

interculturele pedagogiek, denken in constructen, uitgangspunten van de positieve psychologie en de 

oplossingsgerichte benadering, sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Meer informatie: Ria Goedhart, vlissingen.seminarium@hu.nl / www.seminarium.hu.nl  

 


