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Programma

• Intro 
• Opfrissen: de taalniveaus
• Test je kennis van de niveaus
• De schrijfpraktijk op ISK SKILLS vmbo
• Schrijfvaardigheid: welk niveau past bij de uitwerking?
• Napraten / discussie



Annebel prins Frieda van den Hout John Jacobs
Toets specialist bij Bureau ICE Trainer NT2 bij Bureau ICE Docent NT2 bij ISK SKILLS vmbo



• Europees Referentie Kader (nieuwe versie)
• Raamwerk NT2
• Aspecten / subvaardigheden: adequaatheid, grammaticale 

correctheid, spelling en interpunctie, coherentie, woordenschat en 
woordgebruik

• Link ERK: https://rm.coe.int/common-european-framework-of-
reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4

• Link Raamwerk NT2: https://www.cinop.nl/wp-
content/uploads/2020/02/Raamwerk-NT2.pdf

Opfrissen: De taalniveaus

https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4
https://www.cinop.nl/wp-content/uploads/2020/02/Raamwerk-NT2.pdf


Raamwerk NT2 
gebaseerd het Europees Referentiekader (ERK) 

Bron: https://www.slo.nl/thema/vakspecifieke-thema/mvt/erk/



Raamwerk NT2 Schrijven niveau A2

Opfrissen: De taalniveaus



Kahoot.it



De schrijfpraktijk op ISK SKILLS vmbo

• Het schrijven op de ISK
• Taalronde

Wat is de taalronde?
Wat levert werken met taalrondes op?

- Beter vertellen, luisteren, lezen, schrijven
- Meer zelfvertrouwen, passend onderwijs
- Leren vanuit betrokkenheid
- Taal zien als middel om je mee uit te 
drukken en met anderen te communiceren

 Handleiding taalrondes VO LOWAN (in ontwikkeling)





Bij welk taalniveau passen de 
uitwerkingen?

1. Bekijk de uitwerkingen van de leerlingen. (te vinden in je mapje)

2. Bespreek met elkaar wat je opvalt. 
Denk aan de aspecten: Adequaatheid, grammaticale correctheid, spelling, coherentie, 
woordenschat en woordgebruik

3. Besluit samen bij welk taalniveau de uitwerking het best past. 
Zorg voor onderbouwing. Gebruik het raamwerk. (2 exemplaren per tafel)



Wisselen 

 Kies per groepje een vertegenwoordiger.
 De vertegenwoordiger verlaat de plek en gaat naar een ander 

groepje. (met de klok mee)

 Wissel met elkaar jullie bevindingen uit. 
(Neem dus uitwerking en eventuele aantekeningen mee.)
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Napraten

 Bij welk niveau past de uitwerking?
 Wat laat de leerling zien dat bij dat niveau past?
 Onder welk aspect valt dat?
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Discussie
 Hoe kun je werken aan de aspecten die nog niet op niveau 

zijn?
 Welke uitdagingen zijn er wanneer we werken met het ERK / 

Raamwerk NT2?
 Ken je zelf nog leuke werkvormen voor het oefenen van 

schrijfvaardigheid? Wat is de kracht van die oefening?
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Contact

Meer weten? Mail of bel ons.

John Jacobs
j.jacobs@skillsvmbo.nl

0251 - 241944
Frieda van den Hout

fvdhout@bureau-ice.nl
06 – 831 330 92

Annebel Prins
annebel.prins@bureau-ice.nl
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