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Directieleden, coördinatoren,  
docenten ISK’s en vervolgscholen, 
andere betrokkenen bij het 
nieuwkomersonderwijs VO  
 

 
STUDIEDAG LOWAN-vo 
MAANDAG 8 november 2021 

--------► ONLINE INSCHRIJVEN VOOR 8 OKTOBER 2021 
 
 
Beste collega's, 

Op maandag 8 november 2021 organiseert LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor alle 
betrokkenen bij het nieuwkomersonderwijs VO (ISK’s).  

We starten om 10.00 uur met een plenair gedeelte en aansluitend de eerste 
workshopronde. Na de lunch volgen er nog 2 workshoprondes. 

De studiedag wordt georganiseerd in de Reehorst te Ede. 
We vragen een bijdrage van € 100,- p.p. excl. btw, restitutie is niet mogelijk.  
De lunch, garderobe en parkeren zijn inbegrepen. Parkeergelegenheid is er voldoende, de 
locatie ligt ook dicht bij het station. 
Een coronatoegangsbewijs is verplicht, daarop zal ook gecontroleerd worden. Nadere 
informatie voor de deelnemers volgt t.z.t. 

Workshops 
Bijgevoegd tref je een aanbod aan van 27 workshops waarbij we hopen dat we tegemoet 
komen aan ieders interesse/werkgebied. Wellicht kunnen workshops wat minder interactief 
zijn vanwege coronamaatregelen en/of ruimte. Graag begrip hiervoor. De belangstelling bij 
inschrijving bepaalt welke workshops door kunnen gaan, kies daarom 5 workshops in 
volgorde van interesse.  
 
Directiebijeenkomst 
In de eerste ronde na het plenaire gedeelte zal er ook een directiebijeenkomst zijn.  
Centraal staat NPO en nieuwkomers. 
Hieraan werkt het ministerie OCW mee. Er zullen ook korte pitches zijn van voorbeelden uit 
de praktijk waarbij je ideeën krijgt wat er mogelijk is om te doen, zeker ook gericht op de rol 
van de ISK bij het uitvoering geven aan de opdracht van OCW  ‘ISK’s worden opgeroepen om 
zoveel mogelijk hun NT2-expertise te delen met de reguliere scholen, zodat ook de 
nieuwkomers die in de tussentijd doorgestroomd zijn naar het reguliere onderwijs, daar 
ondersteund kunnen worden’. 
Deze bijeenkomst staat bij de online-aanmelding alleen bij keuze 1 (nummer 1) in het 
overzicht van workshops vermeld. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
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--------► ONLINE INSCHRIJVEN VOOR 8 OKTOBER 2021 
Wil je deelnemen aan deze dag, dan verzoeken wij je vriendelijk online het 
inschrijfformulier in te vullen. Doe dit voor 8 oktober a.s. 
Lees de informatie op de 1e pagina van het workshopaanbod! Informeer van tevoren ook 
naar welk mailadres de factuur gestuurd kan worden. 
Je ontvangt meteen een bevestigingsmail als de inschrijving gelukt is. Krijg je deze mail niet, 
dan is je inschrijving niet in goede orde ontvangen! Kijk wel in de spam of ongewenste mail 
(onze automatisch gegenereerde mail kan daarin terechtkomen…). 
De eerste 350 deelnemers worden voor het plenaire gedeelte in de zaal geplaatst waar alles 
live te volgen is, de latere inschrijvingen komen in een zaal met video-verbinding. 

 

Begin november ontvang je een mail die toegang geeft tot de studiedag. Vergeet niet om 
deze mail die dag mee te nemen (digitaal of op papier)!  
Nieuw dit jaar is dat er ook een coronatoegangsbewijs gevraagd wordt, zorg ervoor dat je de 
QR code bij je hebt evenals een ID. 
De workshopindeling staat vermeld in de mail die je van ons krijgt. 
Een inschrijving kun je niet annuleren, over exceptionele uitzonderingen kun je 
communiceren met ondergetekende. 
We gaan er vanuit dat op 8 november de studiedag door kan gaan. Mocht dat niet zo zijn, 
volgt nadere communicatie. Facturen worden pas verstuurd als 100% zeker is dat de 
studiedag plaatsvindt. 
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PROGRAMMA STUDIEDAG LOWAN-vo 2021 

9.00 - 9.45 uur      ONTVANGST, check coronatoegangsbewijs 
 
10.00 - 11.10 uur  PLENAIR 
 

 

NPO en nieuwkomers 
Kort vertellen we over het doel van het extra 
budget. In de directiebijeenkomst en in diverse 
workshops nemen we dit verder mee. 

 
  

    
 
Marieke Goedegebure, specialist 
Nederlands spreken  
https://nt2spraak.nl/  

Verstaanbaar Nederlands  
Marieke houdt zich met NT2Spraak al jaren 
bezig met de uitspraak van NT2-leerlingen. Ze 
schreef o.a. het boek Verstaanbaar Nederlands 
in zeven stappen. Daarin ontwikkelde ze ook 
een piramide voor docenten die te maken 
krijgen met de uitspraak van NT2-leerlingen. 
Wat is het allerbelangrijkste als docent en wat 
is minder belangrijk, waar let je op, kortom stel 
prioriteiten. Bijvoorbeeld:  
1. Klemtoon en spreekritme hebben het 
grootste effect op de verstaanbaarheid. 

  
 

 
 
Guusje Nagels, communitymanager 

LOWAN-vo community 
Binnenkort start de community van LOWAN-
vo, een online platform.  Dé plek voor 
informatie over het nieuwkomersonderwijs, 
om inspiratie op te doen en jouw kennis te 
delen. Je kunt hier alles vinden van nieuwe 
ontwikkelingen en bijeenkomsten tot 
inspirerende video's, blogs en veel gestelde 
vragen. 

 

  

https://nt2spraak.nl/
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DIRECTIEBIJEENKOMST EN WORKSHOPS 
 
11.30 - 12.30 uur   1e  WORKSHOPRONDE en DIRECTIEBIJEENKOMST 

LUNCH 

13.30 - 14.30 uur   2e  WORKSHOPRONDE 
14.40 - 15.40 uur   3e  WORKSHOPRONDE 
Zie hiervoor het aanbod van de workshops met de beschrijvingen. 

 
INFORMATIEMARKT 

 
9.15 - 16.30 uur    INFORMATIE- EN MATERIALENMARKT 
Organisaties en uitgeverijen presenteren zich op de informatiemarkt. 
 

MEER INFORMATIE 
 
Heb je vragen over de studiedag, neem dan contact op met ondergetekende. 
We begroeten je graag op maandag 8 november. 

 

Vriendelijke groeten, namens LOWAN-vo,  

Hariëtte Boerboom 

 

 

 


