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Online Praktische NT2-bijscholingen 
 

Doelgroep 
Onze Online Praktische NT2-bijscholingen zijn workshops die toegankelijk zijn 
voor alle NT2-docenten in het volwassenenonderwijs, of je nu lesgeeft aan 
cursisten die naar het inburgeringsexamen of het staatsexamen gaan of om 
een andere reden NT2-lessen volgen. We verwachten dat je door opleiding of 
ervaring de beginselen van de NT2-didactiek in de vingers hebt en in staat 
bent om de inhoud van de workshop aan je eigen lessen en doelgroep aan te 
passen. 
 

Ons idee achter de workshops 
We willen NT2-docenten die als zzp’er werken en weinig collega’s treffen een 
plek bieden om zich bij te scholen en om andere docenten te leren kennen. 
Natuurlijk ben je ook welkom als je binnen een team werkt en als je eens 
andere docenten wilt ontmoeten en je wilt bijscholen op een bepaald 
onderwerp. In het afgelopen jaar hebben we met z’n allen gezien dat online 
een heleboel mogelijk is en ook voordelen biedt. Geen reistijd, kennismaken 
met docenten in andere delen van het land en je eigen thee uit je eigen mok 
zijn er een paar van. De onderwerpen van de workshops hebben we zo 
gekozen dat ze online ook goed te volgen zijn. 
 
We willen met de Online Praktische NT2-bijscholingen docenten inspireren om 
lessen eens op een andere manier te geven, een onderwerp eens wat dieper uit 
te pluizen, ideeën voor werkvormen op te doen en met elkaar kennis te delen. 
Voor ons is het belangrijk dat je de kennis en ideeën kunt toepassen in je eigen 
lessen, dus dat je uitgedaagd wordt de transfer te bewerkstelligen. Daarom 
krijg je aan het einde van de workshop een opdracht om iets in je lessen uit te 
proberen. Zo hopen we op een nuttige en praktische invulling voor iedereen! 
 
 

Onderwerp, data en tijd 
Je kunt in 2020-2021 de volgende workshops volgen. 
 

Datum Onderwerp van de workshop Trainer  

vrijdag 18 september 2020 Differentiëren in heterogene groepen Vita 
 

vrijdag 30 oktober 2020 Werken aan leesstrategieën Anja 
 

vrijdag 20 november 2020 Uitspraak Vita 
 

vrijdag 8 januari 2021 Buitenschools leren Vita 
 

vrijdag 5 februari 2021 Differentiëren in homogene groepen  Anja 
 

vrijdag 12 maart 2021 Activeren van cursisten vanuit lesdoelen Vita 
 

vrijdag 9 april 2021 Feedback geven Anja 
 

 
Elke workshop start om 13.30 uur en eindigt om 16.30 uur met halverwege een 
pauze. We werken met Zoom. Een aantal dagen voor de workshop ontvang je 
een link voor de workshop. Op de dag van de workshop kun je vanaf 13.15 uur 
inloggen. 
Zie pagina 2 en verder voor een korte omschrijving per workshop. 
We kunnen de workshops natuurlijk ook ‘echt’ op locatie verzorgen. 
 

De trainers 
Anja Valk of Vita Olijhoek geeft de workshop. Anja is onderwijskundige en net 
als Vita taalwetenschapper. We zijn allebei NT2-docent, trainer, assessor, 
auteur en leermiddelenontwikkelaar. Samen zijn we eigenaar van Taalbureau 
Olijhoek & Valk. Boeken van onze hand zijn Actief met taal. Taalprikkels, NT2 
Cahier Differentiëren en Praktisch didactisch. In 2020 verscheen het eerste deel 
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van KlasNL, onze leergang voor langzaam lerenden naar taalniveau A1. 
Daarnaast biedt Taalbureau Olijhoek & Valk een eigen NT2-docentenopleiding. 
 

Aantal deelnemers 
Er is per workshop een minimum van 6 deelnemers en een maximum van 10. 
De groep blijft dus klein, waardoor je alle ruimte krijgt om je vragen te stellen 
en je ervaringen te delen. 
 

Kosten 
Een workshop kost €79 (btw-vrij).  
 

Bewijs van deelname  
Een paar dagen voor de workshop krijg je een envelop gevuld met het 
deelnemersmateriaal én alvast het bewijs van deelname, waarop de 
competenties staan die aan bod komen tijdens de workshop. We baseren ons 
hierbij op het Competentieprofiel Docent Nederlands als Tweede Taal van de 
BVNT2. 
 

Algemene voorwaarden, Privacy- en Klachtenreglement 
Op de workshops zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Je kunt ze 
nalezen op onze website. Je vindt er ook ons Privacy- en Klachtenreglement. 
 

Inschrijven 
Heb je interesse in een of meer workshops? Vul dan het inschrijfformulier in. 
Na plaatsing ontvang je per e-mail een bevestiging van je inschrijving met als 
bijlage de factuur. Na betaling van de factuur is je deelname definitief.  
 

Vragen? 
Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de e-mail: info@olijhoek-
valk.nl. We proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. 

Korte omschrijving per workshop 
Bij elke workshop krijg je aan het einde een praktische opdracht 
om de transfer naar je lessen te bewerkstelligen. Zo kun je er zelf voor zorgen 
dat de nieuwe inzichten en ervaringen beklijven. 
We nemen achtergrondliteratuur mee en baseren onze workshops op nieuw 
verschenen literatuur. 
 

Activeren van cursisten vanuit cursusdoelen 
Zicht op het grotere geheel zorgt voor effectieve lessen 

In elke groep zit wel een cursist die trots laat 
zien hoe ver hij al in de leergang is, terwijl je 
met de groep nog niet dat punt bereikt hebt. 
Wéér een oefening klaar! De vraag is echter in 
hoeverre de cursist de doelen écht behaald 
heeft.  

Het is belangrijk om je cursisten vanuit cursusdoelen te activeren. In de 
nieuwe Wet inburgering wordt het activeren vanuit het doel van de cursist ook 
benadrukt. Tijd om daar nu al goed over na te denken! Dit betekent 
bijvoorbeeld dat je goed zicht moet hebben op het ERK, de relatie van de 
eindtermen met je lesdoelen, je lesmateriaal en de rol van jou en je cursisten 
met betrekking tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het leren.  
In de workshop frissen we onze kennis van het ERK op, analyseren we een 
thema uit een leergang en bespreken we de consequenties voor de les. Tot slot 
besteden we kort aandacht aan enkele algemene pedagogische 
docentvaardigheden als loslaten, differentiëren en reflecteren. 
 
Je verlaat de workshop met … 
een duidelijk idee hoe je de trajectdoelen (bijvoorbeeld die van het ERK) kunt 
vertalen naar lesdoelen, waarbij je de leergang gebruikt als je leidraad, en 
hem soms op een verantwoorde manier terzijde kan leggen. 
 

  

https://www.olijhoek-valk.nl/goed-om-te-weten/
https://www.olijhoek-valk.nl/inschrijvenvoorbijscholingen/
mailto:info@olijhoek-valk.nl
mailto:info@olijhoek-valk.nl
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Buitenschools leren 
Een aanpak om buitenschools leren een goede plek in de les te geven 
Iedereen weet: cursisten leren de taal pas echt als ze 
hem buiten de klas ook gebruiken. Wij zien dat 
ruimer dan alleen spreken. Cursisten kunnen buiten 
de les ook luisteren naar anderen, iets lezen of iets 
opschrijven. Hoe kun je dat als docent begeleiden? 
In deze workshop krijg je een stappenplan voor hoe 
je buitenschoolse opdrachten in je lessen kunt verweven. Daarbij houden we 
ook van een praktische invulling. In de workshop oefen daarom je met het 
maken van een paar buitenschoolse opdrachten volgens ons format en ga je 
naar huis met concrete ideeën om cursisten buiten de les de taal te laten 
oefenen. 
 
Je verlaat de workshop met … 
een format waarmee je buitenschoolse opdrachten op een makkelijke manier 
kunt maken en motivatie om buitenschoolse opdrachten een mooie plek in je 
lessen te geven. 
 

Uitspraak 
Alle aspecten van uitspraak opgehangen aan een luistertekst: zo oefen je uitspraak in 
de les 

Uitspraak start bij luisteren. In een goede luistertekst zijn alle 

elementen van uitspraak terug te vinden of aan op te hangen. We 

zoomen in op hoe je verstavaardigheid kunt trainen en hoe je je 

cursisten kunt laten oefenen met uitspraak. Vanaf welk taalniveau 

kun je aan uitspraak werken? Hoe vaak moet je dat doen en met wat 

voor werkvormen? En wat doe je als iemand steeds dezelfde fouten 

blijft maken of als zijn uitspraak niet verbetert?   

 
Je verlaat de workshop met … 
kennis over alle vijf aspecten van uitspraak, werkvormen en hoe je deze bij de 
luisterteksten in de leergang kunt gebruiken. 

Differentiëren in heterogene groepen 
Met het sandwichmodel aan alle cursisten recht doen 
Lesgeven in heterogene groepen: menig 

docent kijkt er tegenop. Maar met een 

goede organisatie kun je prima lesgeven in 

zo’n groep. We bepalen de voorwaarden 

om een goede les te kunnen geven, 

bespreken hoe om te gaan met flexibele 

instroom, bekijken over welke 

vaardigheden je cursist moet beschikken en welke lesonderdelen je 

gezamenlijk met de hele groep kunt doen.  

N.B. De scholing richt zich niet op de ISK. 

 
Je verlaat de workshop met … 
het sandwichmodel om op een duidelijke manier te differentiëren en tips om 
de groep als geheel en in kleinere groepen les te geven. 
 

Differentiëren in homogene groepen 
Niet iedereen is gelijk in een homogene groep – manieren om te differentiëren 
In deze workshop leer je hoe je in een homogene groep recht doet aan de 
verschillen tussen de cursisten, dus hoe je op een zinvolle manier kunt 
differentiëren bij opdrachten door simpele aanpassingen te doen maar ook 
door werkvormen te kiezen waarbij je ‘als vanzelf’ differentieert. Ook gaan we 
in op algemene onderwerpen die bij differentiëren een rol spelen, namelijk 
loslaten, reflecteren en hoe om te gaan met cursisten die al snel klaar zijn met 
hun opdracht en op medecursisten moeten wachten. 
 
Je verlaat de workshop met … 
praktische voorbeelden, een format voor hoe je opdrachten in de leergangen 
kunt aanpassen zodat elke cursist op zijn niveau kan leren en presteren en tot 
slot enkele werkvormen die gedifferentieerde antwoorden uitlokken. 
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Feedback geven 
Op een positieve manier feedback geven bij spreken en 
schrijven 
Feedback geven is niet alleen maar zeggen wat er 
verkeerd is in de grammatica, maar ook bekrachtigen 
wat op allerlei vlakken goed gaat. Je oefent het geven 
van feedback op spreek- en schrijfproducten. 
Daarmee krijg je een aantal gouden regels die je elke 
keer weer kunt gebruiken. Feedback geven kunnen 
cursisten ook onderling. Daarom bespreken we ook verschillende vormen van 
peerfeedback. 
 
Je verlaat de workshop met … 
een stappenplan voor het geven van feedback op spreek- en schrijfproducten, 
waarmee je op een verantwoorde manier feedback geeft. 
 

Werken aan leesstrategieën 
Leesvaardigheid train je vooral in het hoofd van de cursisten – maar hoe krijg je het 
daar?  
Lezen is een vaardigheid die je vooral in je hoofd 

doet. Als goede lezer gebruik je daar tal van 

strategieën bij. NT2-cursisten hebben óf nooit goed 

leren lezen óf gebruiken in hun tweede taal niet de 

goede leesstrategieën. In deze workshop leer je 

welke leesstrategieën goed werken, hoe je die kunt aanbieden in de les en hoe 

je feedback geeft op het lezen. Een belangrijk punt daarbij is het integreren 

van lezen met andere vaardigheden, zoals spreken of schrijven. 

 
Je verlaat de workshop met … 
inzicht in welke leesstrategieën werken en tal van werkvormen die je in de les 
kunt gebruiken om leesvaardigheid in het hoofd te trainen, maar daarbuiten 
zichtbaar te maken.  
 


