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INLEIDING
Taal en denken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en taal is een belangrijk instrument voor de
cognitieve ontwikkeling en voor metacognitieve communicatie en uiteindelijk dus voor het succes van
een leerling in de wereld op en na school (taaluniversum.org).
In dit talenbeleidsplan bespreken we de doelen voor de komende vier jaar. Dit talenbeleidsplan is een
kaderstellend plan. De SMART-uitwerking in activiteiten worden in een activiteitenplan en/of in het
locatieplan verder beschreven. We formuleren doelen aan de hand van zes indicatoren:
- Toetsen en leerlingen volgen
- Normen en aanpakken vaststellen
- Leerstofaanbod in het curriculum Nederlands
- Taalontwikkelend (taalgericht) vakonderwijs in alle vakken
- Vak- en school overstijgende samenwerking in een taalrijke schoolomgeving
- Plaats in schoolbeleid
Verschillende plannen komen samen
In het talenbeleidsplan verwijzen we regelmatig naar andere stukken. We zetten ze hieronder op een
rijtje met de verwijzing waar je het plan kunt vinden:
• Schoolplan ’21-’25 (Meerjarenbeleidsplan) – op de website onder ‘downloads’
• Toetsbeleid (versie 26 januari 2021) – op SharePoint
• Toetskalender – op SharePoint
• Vakwerkplannen – op SharePoint
• Kijkwijzer Effectief Onderwijs – bijlage 3
• Leesplan (nog in ontwikkeling)
• Vakwerkplan NT2
• Talenbeleid aanvulling ISK – pagina 40

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 beschrijven we de context waar we mee te maken hebben. We bespreken onder
andere het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en het niveau van het Nederlandse onderwijs. In
hoofdstuk 2 beschrijven we de rollen en verantwoordelijkheden rondom talenbeleid. In hoofdstuk 3
werken we uit hoe onze visie op talenbeleid samenhangt met het schoolplan. In hoofdstuk 4
beschrijven we de kaders. Denk daarbij aan referentieniveaus en het onderzoekskader van de
inspectie. In hoofdstuk 4 staan de doelen uitgewerkt in de zes indicatoren. Na de bijlagen van het
talenbeleidsplan staat de aanvulling ISK.
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1. CONTEXT
In dit hoofdstuk beschrijven we de dynamieken en ontwikkelingen in de maatschappij waarin we als
school opereren als het gaat om taal en talenbeleid. We besteden aandacht aan leesvaardigheid, de
invloed van corona en het veranderende schoolvak Nederlands.
Dalend taal- en leesniveau?
De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarige leerlingen is de afgelopen 10 jaar sterk gedaald en
steekt steeds minder gunstig af tegen die van leerlingen uit andere landen. Dat blijkt uit PISA 2018
(Programme for International Student Assessment), een internationaal vergelijkend onderzoek naar de
prestaties van 15-jarigen bij lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Daar komt nog bij dat de
leesmotivatie van de Nederlandse leerlingen intussen de laagste is van alle deelnemende
landen. Maar wie het onderzoek goed leest, ziet dat het probleem niet ligt in de tekst begrijpen of
informatie opzoeken, maar dat Nederlandse leerlingen niet goed zijn in nadenken over wat ze lezen
(Neerlandistiek.nl).
NPO - Corona
De coronapandemie heeft een grote impact gehad op de maatschappij en op het onderwijs. Scholen
moesten van de ene op de andere dag overschakelen van fysiek onderwijs op afstandsonderwijs. En
dat gold ook voor de leerlingen: opeens moesten zij thuis een plek inrichten om online lessen te
volgen. Velen lukte dat. Maar niet alle leerlingen bleken in de thuissituatie de voorzieningen te hebben
die nodig zijn voor het volgen van afstandsonderwijs. Daardoor ging leertijd verloren, met name in het
vmbo. Omdat ook docenten nog relatief weinig ervaring hadden met afstandsonderwijs zijn er
(leer)achterstanden ontstaan en is de motivatie om te leren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat groep
8-leerlingen die in 2020 de overstap maakten naar het voortgezet onderwijs, instroomden op een lager
niveau en scoorden lager op toetsen voor Nederlands en rekenen-wiskunde (CITO).
De overheid heeft met het Nationaal programma onderwijs voor de komende twee jaar geld
beschikbaar gesteld om leerachterstanden weg te werken. Scholen in Nederland worden gevraagd de
situatie in kaart te brengen en kansrijke interventies in te zetten. Wij maken hiervoor onze eigen
interventies.
Een vakgebied in beweging
Al jaren klinkt er een roep om verandering van het schoolvak Nederlands. In Nederland draait het
sinds de invoering van de Basisvorming (1993) en het Studiehuis (1998) vooral om taalvaardigheden.
Afgezien van literatuur zijn er geen kennisdomeinen in het curriculum opgenomen. Leerlingen krijgen
dus geen kennis van en inzicht in taal en taalgebruik. Doordat alleen leesvaardigheid in het centraal
examen wordt getoetst en scholen hoge rendementscijfers nastreven, domineert dit onderdeel het
lesprogramma op het havo en vwo. Dit gaat ten koste van taalkunde, schrijfvaardigheid en literatuur
(Theo Witte, didactiefonline.nl).
In de vakspecifieke trendanalyse Nederlands staan de volgende zeven uitdagingen voor het
schoolvak Nederlands in po, vo en (v)so(slo.nl):
• Meer aandacht voor meertaligheid en culturele diversiteit
• Werken aan een evenwichtig en samenhangend curriculum
• Meer onderwijs in productieve taalvaardigheden
• Ontwikkelen van een doorgaande leerlijn voor kennis over taal
• Ontwikkelen van een doorgaande leerlijn voor literatuur
• Werken aan brede en formatieve toetsing binnen het vak
• Verbetering van aandacht voor taal in andere vakken
Meertaligheid
Johan de Witt is in 2022 een International Baccalaureaat kandidaatschool geworden. De school wil
zich inzetten voor meertaligheid als fundament voor het vergroten van intercultureel begrip en
internationaal denken, en leerlingen met een verscheidenheid aan culturele en taalkundige
achtergronden toegang geven tot IB-onderwijs. Deze doelstellingen bieden een kader voor het IBTalenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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talenbeleid en zorgt ervoor dat de waarden en doelstellingen van het IB-onderwijs tot uiting komen in
de activiteiten van de school.
De school streeft ernaar materialen en diensten van vergelijkbare hoge kwaliteit te leveren in alle
ondersteunde talen. Wij respecteren alle talen op onze school en waarderen culturele verschillen en
identiteiten, bouwen voort op de taalbronnen die leerlingen al hebben en omarmen de individualiteit
van studenten in een inclusieve omgeving.
Belang van thuistaal in taalverwerving
Door de thuistaal te gebruiken leren leerlingen veel sneller Nederlands.
Zo stelt Cummins (2000) dat jongeren een nieuwe taal veel sneller leren als ze kunnen terugvallen op
de kennis en vaardigheden van hun thuistaal. Ook voor Van den Branden en Verhelst (2008) is de
thuistaal belangrijk binnen vakken zoals wiskunde, want die thuistaal zorgt in de klas voor een
krachtige leeromgeving. Daarnaast werkt de thuistaal ook als een hefboom. De anderstalige leerlingen
moeten vaak in een hoog tempo veel woorden leren gebruiken. Door het nieuwe begrip in de thuistaal
te introduceren en creëren we een gevoel van veiligheid. Niet alleen het klassenklimaat verbetert, ook
helpt de thuistaal bij de identiteitsontwikkeling en het zelfbeeld van de leerlingen (Heyerick, 2008).
De leerlingen krijgen de kans om hun thuistaal te gebruiken en zo hun taalvaardigheid te stimuleren.
Door hun eigen taal als hulpmiddel in te zetten verleggen ze hun leergrens. De succesvolle
leerervaring maakt een nieuwe sociale en emotionele energie los die ervoor zorgt dat de leerlingen
geloof en plezier hebben in hun eigen kunnen.
Kenmerken van leerlingen van het Johan de Witt
Leerlingen van de Johan de Witt Scholengroep, in het bijzonder binnen het vmbo, komen binnen met
een taalachterstand. Analyse van de instroomgegevens (OKR) laten grote achterstanden zien op het
gebied van begrijpend lezen en spelling, deze achterstanden kunnen oplopen tot ruim drie jaar. Ook
laten de leerlingen een achterstand in ¨woordenschat¨ zien. Een achterstand in ‘woordenschat’ is een
probleem dat alle vakken aangaat. Daarom bieden alle vakken de leerlingen vanuit het eigen domein
mogelijkheden tot begripsontwikkeling en vergroting (en versteviging) van de kennis.
Een taalachterstand betekent veelal een achterstand in algemene kennis (kennis van de wereld). Een
achterstand betekent dat veel van wat op school wordt aangeboden, niet of slecht wordt begrepen.
Dat wreekt zich het duidelijkst als leerlingen schriftelijke kennis moeten verwerven. Het boek is dan te
‘moeilijk’ en de leerling raakt in een vicieuze cirkel. Hij/zij mist te veel kennis (en woorden) om de tekst
te kunnen lezen en wordt vervolgens gehinderd in de verdere kennisverwerving. De leerling wordt te
afhankelijk van het mondelinge aanbod en van sterk gesimplificeerde teksten en mist daardoor later
aansluiting op hogere niveaus.
Nieuwkomers
Vanuit het nieuwkomersonderwijs ¨Eerste Opvang Anderstaligen¨ (EOA) stromen leerlingen door. Bij
de Johan de Witt Scholengroep hebben deze leerlingen maximaal één jaar een intensief traject NT2
gevolgd. Ze leiden leerlingen op om door te stromen naar vwo, havo, mavo, vmbo-kb, vmbo-bb en
praktijkonderwijs / Entree. Om de aansluiting zo optimaal mogelijk te maken zijn doorstroomcriteria
vastgesteld en afspraken rondom doorstroom vastgelegd. Deze is terug te vinden in bijlage 4. Meer
informatie over de vaardigheden en uitdagingen van deze leerlingen is te vinden op lowan.nl.
Dyslectische leerlingen
Er zijn leerlingen met dyslexie en een vermoeden van dyslexie waarbij de diagnose nog niet is
gesteld. Taalzwakke leerlingen zijn gebaat met een aanpak voor dyslectische leerlingen. Het Johan de
Witt vindt het van wezenlijk belang dat deze leerlingen zo min mogelijk belemmeringen ervaren van
hun dyslexiekenmerken. Hiervoor wil de school een sluitende aanpak. Johan de Witt heeft een
protocol dyslexie.
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2. ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
In dit hoofdstuk vertellen we meer over het Johan de Witt, de rollen en verantwoordelijkheden rondom
talenbeleid.
Voor het talenbeleid onderscheiden we verschillende betrokkenen:
• De stuurgroep talenbeleid
• De schoolleiding
• De vaksectievoorzitters
• Werkgroep talenbeleid
De stuurgroep bestaat uit:
• Anne Segeren (algemeen directeur)
• Rinse van Etten (directeur onderwijs)
• Ferry Wever (senior beleidsmedewerker)
• Anne van Blanken (coördinator taal, lezen en communicatie)
Onder de schoolleiding verstaan we de locatieleiding en de algemene directie. Deze zijn terug te
vinden op onze website onder ‘MT’.
De vaksectievoorzitters Nederlands zijn:
• Laura van Harmelen (vaksectievoorzitter mavo,havo,vwo)
• Lara Nooteboom (vaksectievoorzitter vmbo)
Gedurende de looptijd van het talenbeleidsplan zullen verschillende tijdelijke expertgroepen zich
richten op evidence-based ontwikkelingen voor het vakgebied. De ontwikkelingen bespreken we in de
werkgroep talenbeleid bestaande uit:
• Anne Segeren (algemeen directeur)
• Ferry Wever (senior beleidsmedewerker)
• Anne van Blanken (coördinator taal, lezen en communicatie)
• Laura van Harmelen (vaksectievoorzitter mavo,havo,vwo)
• Lara Nooteboom (vaksectievoorzitter vmbo)
• Manon ’t Wout (coördinator praktijkonderwijs)
• Karlijn Smits (coördinator praktijkonderwijs)
• Mariska Martienus (coördinator ISK)
Toetscoördinatie
De afname van toetsen is belegd bij de intakeafdeling, de locatie- en teamleiders. De datacoaches
ontsluiten de data. De intakeafdeling is met name verantwoordelijk voor de afname van de
leerstofonafhankelijke toetsen en het klaarzetten van digitale toetsen. De locatieleiding is
verantwoordelijk voor de praktische afname van examens en PTO’s/PTA’s. De vaksectie Nederlands
is inhoudelijk verantwoordelijk voor de leerstofafhankelijke toetsen en NUMO en voor de interpretatie
van de toetsen (zie Normen en aanpakken vaststellen, punt 3 t/m 5).
Analyse van leerstofonafhankelijke toetsen
Voor de analyse van de leerstofonafhankelijke toetsen ligt het initiatief bij de locatieleiding. Zij
analyseren welke leerlingen boven niveau, op niveau en onder niveau zitten. Vervolgens worden de
resultaten met de vaksectievoorzitters besproken om zo tot passende interventies te komen. De
locatieleiding analyseert de toetsen 2 tot 4 keer per jaar. In de toetskalender staat wanneer welke
toetsen worden afgenomen.
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3. VISIE OP TALENBELEID
De dynamieken die we in het vorige hoofdstuk hebben benoemd (corona, afname van taal- en
leesvaardigheid, vakgebied in verandering) maken het uitdagend om een talenbeleidsplan te
formuleren voor 4 jaar. Toch hebben we dat wel geprobeerd. Dit talenbeleidsplan moet richtinggevend
zijn, maar niet rigide. Als de veranderingen om aanpassing vragen van het talenbeleidsplan, moet die
ruimte er zijn. Hieronder koppelen we de visie van het Johan de Witt aan de visie op talenbeleid.
Ambities JdW en VO Haaglanden
In schooljaar 2020-2021 heeft VO Haaglanden een meerjarenplan opgesteld. De Johan de Witt
Scholengroep heeft in 2020-2021 een Schoolplan opgesteld met ambities voor 2023-2027. Beide
documenten zijn een kader voor dit talenbeleidsplan. De documenten zijn te vinden op de websites
van de organisaties.
Ambities Johan de Witt Scholengroep
In het Schoolplan ’23-’27 hebben we onderstaande drie pijlers geformuleerd. De uitwerking van wat de
ambities betekenen voor onze lessen en vakinhoud zijn terug te vinden in de Kijkwijzer Effectief
Onderwijs (bijlage 5) en het vakwerkplan Nederlands.
Over het Johan de Witt
Het Johan de Witt is een openbare school voor voortgezet onderwijs met vijf locaties in de binnenstad
van Den Haag. In 2020 hebben wij opnieuw het predicaat Excellente School gekregen. Wij hebben
alle opleidingen binnen het voortgezet onderwijs in huis: vwo, havo, mavo, vmbo kader, vmbo
basis, entree & praktijkonderwijs (PrO). Zo kunnen leerlingen bij ons altijd opstromen naar een
hoger niveau.
Johan de Witt biedt uitstekend onderwijs
Op het Johan de Witt hebben we iedere leerling in beeld, werken we doelgericht en volgen we de ontwikkelingen
en resultaten nauwgezet. Wij weten wat een goede les is en wat dat betekent voor het pedagogisch en didactisch
handelen van iedere docent.
Johan de Witt maken we samen
Johan de Witt is een aantrekkelijke school voor leerlingen en medewerkers. Het is een fijne plek om te werken en
leren. We zijn betrokken bij elkaar, werken samen en gaan de dialoog aan.
Nieuwe collega’s en studenten begeleiden we goed, we nemen hen mee in de cultuur van Johan de Witt en staan
open voor wat zij toevoegen. Wij laten zien waar we goed in zijn en blijven onszelf ontwikkelen. We zijn wendbaar
en flexibel, en gaan uitdagingen met vertrouwen aan.
Johan de Witt staat midden in de wereld
De school staat midden in de rijke culturele, historische, sportieve en economische omgeving van Den Haag: de
internationale stad van vrede en recht en het democratische hart van Nederland. Door ons netwerk kunnen
leerlingen optimaal gebruikmaken van deze omgeving. Ze krijgen mogelijkheden om hun interesses en talenten te
ontdekken en hun houding en vaardigheden actief te oefenen in de maatschappelijke context.

Visie op goed onderwijs
Goed talenonderwijs vraagt om een goede basis. We gebruiken daarvoor verschillende methodieken
en hulpmiddelen die voor het hele onderwijs van belang zijn. Deze hebben raakvlakken met
talenbeleid, maar staan op andere plekken al uitgewerkt. Hieronder sommen we de methodieken en
hulpmiddelen op met de plek waar ze verder uitgewerkt staan.
•
•
•
•

RTTI – toetsbeleid
Eigenaarschap – schoolplan
Meetbaarheid – toetsbeleid
Kwaliteit taalonderwijs - vakwerkplan

Visie talenbeleid
Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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Talenbeleid is van iedereen: schoolleiding, docenten, onderwijs ondersteund personeel, leerlingen én
ouders. De hele school is verantwoordelijk en iedereen neemt actief deel aan de realisatie van
talenbeleid. Teamspirit onder de collega’s is nodig om continue uitwisseling van didactische ideeën en
materiaal mogelijk te maken. Het gehele personeel is hierbij betrokken. De schoolleiding schept de
voorwaarden om het talenbeleid vorm te geven en uit te voeren. Denk aan: ruimte in het taakbeleid,
een stevig draagvlak en goede communicatie naar alle docenten.
We hebben een goed beeld van de oorzaken van taaldeficiëntie, een gefundeerde visie op talenbeleid
en realistische haalbare doelstellingen waarin het hele team zich kan vinden. We sturen het
talenbeleid elk jaar bij waar nodig. De stuurgroep talenbeleid bewaakt de uitvoering van de doelen en
past de doelen aan aan nieuwe didactische en organisatorische inzichten aan. We doorlopen bij de
uitvoer van het talenbeleid de PDCA-cirkel waarbij we elke interventie voorbereiden, controleren,
uitvoeren, evalueren en bijstellen. Zo voorkomen we frustratie en demotivatie.
Gezamenlijkheid en borging
Om het talenbeleidsplan van iedereen te maken en houden is het nodig om de medewerkers te
betrekken bij de doorontwikkeling en uitvoer van het talenbeleidsplan. Een werkgroep talenbeleid is
een start. Met kleine tijdelijke expertgroepen onderzoeken docenten een bepaald onderwerp dat hen
interesseert en raakt. De expertgroepen werken evidence-based en worden na het afronden van een
traject vervangen door nieuwe expertgroepen.
De volgende uitgangspunten zijn in het talenbeleidsplan terug te vinden:
•
•
•
•
•
•

Taal is cruciaal bij het leren; taal geeft het denken vorm.
Taal omvat alle taalvaardigheden: woordenschat, lezen, schrijven, spreken, luisteren en
taalverzorging. De beheersing van voldoende woordenschat heeft een aparte plaats in het
talenbeleid. Dit is essentieel bij de opbouw van kennis.
Taal is niet alleen van belang bij Nederlands, maar speelt een rol bij alle vakken. Daarom ligt
de verantwoordelijkheid voor goed taalonderwijs bij alle vakken.
Een betere taalvaardigheid leidt tot betere prestaties bij alle vakken.
Alle leerlingen moeten ongeacht hun taalachtergrond of taalvaardigheidsniveau volwaardig
kunnen deelnemen aan het onderwijs en voldoende ondersteuning krijgen om een diploma te
kunnen halen.
We differentiëren, omdat iedere leerling iets anders nodig heeft. Daarom bieden we extra
ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben en extra uitdaging aan leerlingen die zich
verder willen ontwikkelen.

Taalontwikkelend lesgeven
Een belangrijk uitgangspunt voor dit talenbeleidsplan is taalontwikkelend lesgeven (indicator 4).
Taalontwikkelend lesgeven (ook wel taalgericht vakonderwijs genoemd) is onderwijs waarin
tegelijkertijd wordt gewerkt aan vakdoelen als taaldoelen. Het idee erachter is dat taal, leren en
denken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het verwerven van vakinhouden en het ontwikkelen
van vakspecifieke taalvaardigheid gaan dan ook samen. De drie pijlers van taalgericht vakonderwijs
zijn context, taalsteun en interactie (Arteveld Hogeschool).
•

Taalsteun:

•

Interactie:

•

Context:

gerichte steun bij het begrijpen en zelf produceren van (nieuwe) taal en
bedoeld om vaktaal toegankelijk en hanteerbaar te maken.
leerlingen en leraar wisselen al lezend, luisterend, pratend, schrijvend
veronderstellingen, vragen en bevindingen uit.
bekende context wordt ingebracht door alledaagse en vakspecifieke
voorkennis te activeren. Daaraan kan nieuwe stof gekoppeld worden.
Daarnaast wordt de nieuwe context uitgebreid door een variatie aan
tekstsoorten en media aan te bieden. (Handboek taalgericht vakonderwijs,
p22-23 en70-73).
Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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Een variatie aan aanbod van verschillende genres is motiverend, geeft aanknopingspunten voor het
leren en leerlingen worden uitgedaagd om verbanden te leggen. Dit heet genre-didactiek. Voor het
ontwikkelen van vaktaal is het essentieel dat leerlingen niet alleen woordenschat opbouwen, maar met
woorden gedachten kunnen formuleren en uiteindelijk deze zelf gebruiken in teksten met een bepaald
doel, een bepaald publiek en een daarbij passende opbouw. Verhalende genres zijn aanleiding voor
het vertellen van een persoonlijke ervaring en voor het beoordelen van gedrag aan de hand van
opeenvolging van gebeurtenissen.

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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4. KADERS
In dit hoofdstuk beschrijven we de kaders van het talenbeleidsplan. We baseren ons daarvoor op het
Onderzoekskader 2021 van de Inspectie, het referentiekader Taal en Rekenen. De CED-groep heeft
het inspectiekader vertaald naar 6 indicatoren die de basis vormen van dit talenbeleidsplan. We geven
hieronder de toelichting per indicator en hoe de vertaling is gemaakt vanuit het Inspectiekader. De
omschrijvingen zijn verkort overgenomen uit het document Kijkwijzer Taalbeleid (CED-Groep
Rotterdam, 2015).
Kerndoelen en referentieniveaus
Het onderwijs is in de onderbouw gebaseerd op kerndoelen en voor taal en rekenen op de
referentieniveaus. In de bovenbouw is het gebaseerd op eindtermen. De eindtermen en kerndoelen
zijn voor alle opleidingen en leerjaren uitgewerkt in doelenkaarten binnen een Programma voor
Toetsing Onderbouw (PTO) of een Programma voor Toetsing en Afsluiting. Die geven precies aan wat
er gedurende het schooljaar per vak en opleiding aangeboden en getoetst wordt.
Referentiekader Taal en Rekenen
In 2008 is het Referentiekader Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (Meijerink) uitgebracht. Naar
aanleiding daarvan heeft de Rijksoverheid dit referentiekader vastgelegd in de wet- en regelgeving,
dat sinds 1 augustus 2010 van kracht is. De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven
voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Het referentiekader Taal en Rekenen staat verder
beschreven in bijlage 1.
Moderne vreemde talen (MVT) & NT2
In dit talenbeleid richten we ons op Nederlands. Toch is er ook veel voor te zeggen om de moderne
vreemde talen een plek te geven in het talenbeleid. Denk aan de kwestie meertaligheid die in
hoofdstuk 1 Context al even aangestipt is. Dit geldt ook voor NT2. We onderzoeken tijdens de duur
van dit talenbeleidsplan op welke manier deze onderdelen een plek moeten krijgen in of buiten het
talenbeleidsplan.
Het Inspectiekader vertaald naar 6 indicatoren
Toelichting Indicator 1: Toetsen en leerlingen volgen
In het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs horen de indicatoren van de domeinen
leeropbrengsten en kwaliteitszorg tot het kernkader, de roodgenummerde indicatoren, die bij elk
inspectiebezoek worden onderzocht:
• De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie
mag worden verwacht (kwaliteitsaspect 1, leeropbrengsten).
• De school bewaakt de kwaliteit van haar opbrengsten (kwaliteitsaspect 12, kwaliteitszorg).
Geschikt toetsinstrument
Om aan beide kwaliteitsaspecten te voldoen, dient de school elke leerling systematisch te volgen en te
toetsen met leerstofonafhankelijke toetsen die valide en betrouwbaar zijn. Deze toetsen leveren per
leerling zowel gegevens op waarmee de voortgang van de leerling door de jaren heen als zijn positie
ten opzichte van andere leerlingen (landelijk, binnen de school of klas) kan worden vastgesteld.
Betrouwbare afname & goede toetsomstandigheden
Om data te krijgen die landelijk goed vergelijkbaar en betrouwbaar zijn, dient de toets op vaste
momenten in het schooljaar afgenomen te worden onder condities die vergelijkbaar zijn. Een
toetskalender borgt deze vaste momenten en maakt planning van toetsen mogelijk. De
betrouwbaarheid van de toets neemt verder toe als de omstandigheden waaronder de toets wordt
afgenomen goed zijn en als de leerlingen doordrongen zijn van het belang van de toets.
Toetscoördinatie
De toetscoördinatie (H2 Rollen en verantwoordelijkheden) analyseert de toetsgegevens, trekt
conclusies en adviseert over de te nemen maatregelen. Deze adviezen kunnen voor verschillende
niveaus in de school bedoeld zijn. De toetscoördinatie moet beschikken over de juiste
faciliteiten/materialen en bevoegdheden.
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Toelichting Indicator 2: Normen en aanpakken vaststellen
Zoals aangegeven in de toelichting bij indicator 1, is het excellente niveau op Toetsen en leerlingen
volgen een voorwaarde om indicator 2 te kunnen scoren.
Gewenst taalniveau
Leerlingen dienen de wettelijk vastgestelde referentieniveaus taal op de aangewezen
overgangsmomenten te beheersen. Deze referentieniveaus vormen echter een ondergrens waar
leerlingen minimaal aan moeten voldoen. De door de school vastgestelde taalniveaus dienen
ambitieus te zijn, maar ook passend bij de mogelijkheden van een leerling. Het vaststellen van de
normen voor het gewenste taalniveau Nederlands per leerjaar is een schoolbrede zaak, waarin zowel
de doorlopende leerlijn Nederlands door de leerjaren heen, als de samenhang tussen de vakken van
belang is. Als eenmaal per leerjaar en onderwijstype helder is naar welk niveau Nederlands gestreefd
dient te worden, dan kan het datateam dit vertalen naar de normwaarden van het toetssysteem dat de
school gebruikt, zodat aan de toetsresultaten van de leerlingen te zien is of zij individueel of klassikaal
op koers liggen. (Taal in 4D, Bots 2014)
Nader onderzoek
De toetscoördinator/datacoach, de sectie Nederlands en/of de werkgroep talenbeleid bekijken de
toetsresultaten van de methodeonafhankelijke taaltoets op school-, afdelings-, klassen- en individueel
niveau en analyseren of er patronen herkenbaar zijn. Afhankelijk van de bevindingen kan dit leiden tot
nader onderzoek. Om betekenisvol te kunnen interpreteren, is het zaak de groeiende database goed
te ordenen en te documenteren. Zo beïnvloedt een afwijkend toetsmoment bijvoorbeeld het
(individuele) groeicijfer. Het is daarom belangrijk dat dit soort informatie beschikbaar blijft.
Handelen op basis van toetsresultaten
Opbrengstgericht werken staat of valt met onderwijs in de klas op basis van de analyse van de
toetsgegevens. Daartoe stelt de docent interventies per klas op. Afhankelijk van de resultaten van de
klas en de vaardigheid van de docent om te differentiëren, kan het aantal interventies binnen een klas
variëren. Uitgangspunt hiervoor is het door de school per onderwijstype vastgestelde gewenste
taalniveau dat eventueel om een aanpassing van interventies vraagt op basis van de toetsresultaten.
Ten slotte is het voor het bereiken van de gewenste leerdoelen en de motivatie van de leerlingen van
groot belang dat elke leerling en zijn ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de toetsresultaten, de
betekenis daarvan en de aanpak die daaruit volgt.
Toelichting Indicator 3: Leerstofaanbod in het curriculum Nederlands
Taalvaardigheden Nederlands
De wettelijk vastgelegde referentieniveaus taal die gekoppeld zijn aan de eindtermen Nederlands voor
de verschillende schooltypen, beslaan de domeinen mondelinge vaardigheid (waaronder
gespreksvaardigheid, luister- en spreekvaardigheid), leesvaardigheid (waaronder zakelijke teksten en
fictionele en literaire teksten) en schrijfvaardigheid. Woordenschat is geïntegreerd in de voornoemde
domeinen in het referentiekader opgenomen.
Doorlopende leerlijn Nederlands
Voor de doorlopende leerlijn Nederlands baseren we ons op het referentiekader Taal en Rekenen
(bijlage 1). De sectie Nederlands legt de doorlopende leerlijn Nederlands vast in een sectieplan of een
vakwerkplan. Hierin staat onder andere per leerjaar en schooltype welke leermiddelen worden
gebruikt, hoe het onderwijs eruitziet, inclusief differentiatie, hoe de voortgang
van het leerproces wordt getoetst, hoe de sectie is georganiseerd en samenwerkt met andere vakken,
wat de randvoorwaarden zijn om de kwaliteit van het vak Nederlands de borgen en te verbeteren en
aan welke kernverbetering(en) voor Nederlands er binnen bepaalde afdelingen wordt gewerkt. Dit
laatste ligt vast in jaar- en periodeplannen. Andere praktische uitwerkingen van de doorlopende leerlijn
Nederlands zijn te vinden in het pto dan wel ptd en het pta. Bij het vaststellen van de doorlopende
leerlijn Nederlands is ten slotte ook de samenhang met de andere vakken van belang.
Lezen en woordenschat
Om in het algemeen goed te kunnen presteren op school en bij het vak Nederlands zijn lezen en
woordenschat cruciale taalvaardigheden. Dit betekent dat er in het curriculum Nederlands en binnen
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de school als taalrijke omgeving (zie ook indicator 5) veel aandacht moet zijn voor lezen en
woordenschat. De school benadrukt het belang van woordenschat in alle vakken (zie H3 visie).
Toelichting Indicator 4: Kwaliteit van leraren en professionalisering
De Inspectie van het Onderwijs hanteert de volgende indicatoren voor de kwaliteit van het didactisch
handelen en de professionele ruimte van de docent:
• Het didactisch handelen stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkeling.
• De docenten stemmen hun didactisch handelen af op verschillen tussen leerlingen.
• De docenten benutten de professionele ruimte voor goed onderwijs (door systematisch de
kwaliteit te evalueren en te verbeteren).
• De schoolleiding zorgt ervoor dat de docenten kunnen presteren en zich ontwikkelen conform
de visie van de school.
De indicatoren zijn uitgebreid en toegespitst op de taalontwikkeling van de leerlingen. Hierbij is het
uitgangspunt dat alle docenten naast hun eigen vakinhoud ook de bijbehorende taal onderwijzen. Ze
passen daarbij de principes van taalontwikkelend lesgeven (tol) toe (zie H3 Visie). De didactiek speelt
een belangrijke rol. Voor het Johan de Witt is deze uitgewerkt in de Kijkwijzer Effectief Onderwijs
(bijlage 5). Indicator 4 is opgesplitst in drie subcategorieën: alle docenten, docenten Nederlands en
schoolleiding. De schoolleiding stimuleert en faciliteert de groei en ontwikkeling van het team op dit
gebied.
Toelichting Indicator 5: Voldoende leertijd in een taalrijke omgeving
Er is een direct verband tussen uitbreiding van de leertijd en de verbetering van taalprestaties.
Hebben de leerlingen aantoonbare taalachterstanden, dan is er meer tijd nodig. Voor de groep
leerlingen met ernstige taalachterstanden is extra aanbod nodig. Extra leertijd kan soms ook nodig zijn
voor talentvolle leerlingen, om alles eruit te halen wat erin zit.
Leerlingen leren niet alleen taal bij het vak Nederlands. Ze leren ook Nederlands tijdens andere
vakken (zie indicator 4). Ook buiten de les verwerven de leerlingen taal. Om dit te stimuleren draagt
de school zorg voor een (online) taalrijke omgeving, die leerlingen stimuleert om taal te gebruiken en
te leren. Buitenschoolse activiteiten kunnen bijdragen aan taalstimulering. Een belangrijke factor is het
stimuleren van het leesplezier. Een schoolbibliotheek (met een mediathecaris) speelt hierbij een
belangrijke rol met aandacht voor leesmateriaal over andere vakken.
Toelichting Indicator 6: Plaats in schoolbeleid
Het verbeteren van de taalvaardigheid van de leerlingen en het doorvoeren van het referentiekader
taal is een zaak van lange adem. Het vraagt beleidsmaatregelen op allerlei gebieden. Om de
maatregelen zichtbaar en intern consistent te maken is een afzonderlijk talenbeleidsplan een effectief
middel. De directie wijst een werkgroep talenbeleid aan, die in samenwerking met een werkgroep
talenbeleid de lijnen van het talenbeleid uitzet en de organisatorische taken uitvoert. De werkgroep
talenbeleid houdt talenbeleid continu op de agenda.

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep

12

5. DOELEN
De doelen rondom talenbeleid zijn geformuleerd binnen zes indicatoren. Iedere indicator bevat doelen
die we in een activiteitenplan uitwerken in korte (K), middellange (M) en lange termijn doelen (L). Dit
zijn. We geven eerst een korte beschrijving van elke indicator. De uitgebreide omschrijving is te vinden
in H4 Kaders. Daarna werken we elke indicator uit in doelen.
Streefdoelen, norm en eigen aspecten van kwaliteit
We maken bij de doelen onderscheid tussen het ‘streefdoel’, de ‘norm’ en de ‘eigen aspecten van
kwaliteit’. Onder het streefdoel verstaan we de eisen waaraan we moeten voldoen vanuit de Inspectie.
Onder de ‘norm’ werken we uit waar we minimaal aan moeten voldoen om het streefdoel te kunnen
halen. Soms willen we meer doen dan er minimaal gevraagd wordt. We hebben daarom een kolom
toegevoegd met ‘eigen aspecten van kwaliteit’.
1. Toetsen en leerlingen volgen
De school stelt met een leerstofonafhankelijke toets op het moment van intrede het
taalvaardigheidsniveau vast van elke leerling en blijft de leerlingen in volgende leerjaren met hetzelfde
systeem toetsen en volgen.
Leerstofonafhankelijke toetsen
Streefdoel
1

De school hanteert een landelijk
genormeerd, leerstofonafhankelijk
toets- en volgsysteem voor de
Nederlandse taal.

2

De toetsresultaten worden
opgenomen in een
leerlingvolgsysteem.

3

De toetsen worden tijdig,
overeenkomstig de richtlijnen van de
toets, afgenomen.
Er is een toetskalender die
correspondeert met de richtlijnen van
het toetsbeleid en de cyclus van het
talenbeleidsplan.
Degenen die toezicht houden zijn
voldoende geïnstrueerd om de toets
op een goede manier af te nemen.
De leerlingen worden vooraf
geïnstrueerd over het belang van een
serieuze toetsdeelname.

4

5
6

7

Er is toetscoördinatie en er zijn
datacoaches aanwezig die gesteund
wordt door de schoolleiding en
voldoende bevoegdheden heeft om
deze taak goed te kunnen uitvoeren.

Norm (basiskwaliteit =
100%)
De school hanteert een van
de volgende landelijke
systemen: Cito volgsysteem
vo, Diataal en JIJ!
Diataal en Cito bestaan uit
de onderdelen lezen en
woordenschat die in de
onderbouw worden
afgenomen.
De gegevens zijn op
leerling-, klassen- en
leerjaarniveau in Magister
geordend.
De school hanteert de
richtlijnen en legt deze vast
in de jaaragenda.
Er is een toetsplan dat is
afgestemd met het
talenbeleidsplan.

Eigen aspecten van
kwaliteit

Voor een goede
analyse zijn de
gegevens uit
verschillende toetsen
samengebracht in het
MMP.

Er is een toets- en
examenbericht
regulier VO, PrO en
ISK.

Er is een toetsprotocol voor
surveillanten met instructies
beschikbaar.
Er is een heldere instructie
voor de leerling en er is
beschreven wie de instructie
verzorgt.
In het jaartaakbeleid is de
taak van een coördinator of
coach opgenomen of er zijn
afspraken bij wie de taak is
belegd (opgenomen in de
normjaartaak). De
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verantwoordelijk hiervoor ligt
bij het intakebureau,
coördinatoren en
locatieleiding.

Leerstofafhankelijke toetsen
Streefdoel
1

De school hanteert genormeerde,
leerstofafhankelijke toetsen voor de
Nederlandse taal.

2

3

De toetsresultaten worden opgenomen
in een leerlingvolgsysteem.

Norm (basiskwaliteit =
100%)
De school heeft een
toetsbeleid.
Er is een PTO/PTA. Voor
leerlingen staan de boekjes
vanaf oktober op de website.
Docenten vinden het terug in
SharePoint/N-schijf.
De toetsing is opgenomen in
het vakwerkplan.

Eigen aspecten van
kwaliteit
De toetsen zijn RTTIproof.
Er is een PTD.

De gegevens zijn op
leerlingniveau in Magister
geordend.

De gegevens zijn op
leerlingniveau in
RTTI-online
geordend.
De gegevens zijn op
klassenniveau in
RTTI-online
geordend.
De gegevens zijn op
leerjaarniveau in
RTTI-online
geordend.
Er is een toets- en
examenbericht
regulier VO, PrO en
ISK.

De gegevens zijn op
klassenniveau in Magister
geordend.
De gegevens zijn op
leerjaarniveau in Magister
geordend.
4

5
6

Er is een toetskalender die
correspondeert met de richtlijnen van
het toetssysteem en de cyclus van het
toetsbeleid.
Degenen die toezicht houden zijn
voldoende geïnstrueerd om de toets op
een goede manier af te nemen.
De leerlingen worden vooraf
geïnstrueerd over het belang van een
serieuze toetsdeelname.

Er is een toetsplan dat is
afgestemd met het
toetsbeleid en
talenbeleidsplan.
Er is een toetsprotocol voor
surveillanten met instructies
beschikbaar.
Er is een heldere instructie
voor de leerling en er is
beschreven wie de instructie
verzorgt.

7

Er is specifieke
aandacht voor lezen
en toetsing.

Er zijn richtlijnen voor
de PTO’s van oudISK-leerlingen. Dit
staat in het examenPTO-/PTAregelement. Dit is
ook op de website te
vinden.

Relatie met:
• Toetsbeleid
• Vakwerkplan Nederlands
• Schoolplan NPO
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2. Normen en aanpakken vaststellen
De school heeft op individueel en op groepsniveau het gewenste taalniveau vastgesteld voor
leerlingen in de verschillende leerjaren, ten minste voor lees- en woordenschatontwikkeling (zie bijlage
1). Dit niveau wordt systematisch geëvalueerd (zie indicator 1). Op grond van de resultaten maakt de
school zo nodig plannen voor een ander/aanvullend onderwijsaanbod (zie indicator 3).
Streefdoel
1

De verschillende geledingen
in de school bespreken het
gewenste taalniveau van de
leerlingen.

2

De gewenste taalniveaus van
de leerlingen worden
vastgelegd in een
basisdocument dat gebruikt
wordt bij de interpretatie van
de toetsresultaten.

3

Vaksectie Nederlands stelt
interventies voor (eventueel
in samenspraak met de
coördinator passend
onderwijs) en de
locatieleiding stelt vast.

Norm (basiskwaliteit =
100%)
Voor het gewenste
taalniveau baseren wij ons
op de referentieniveaus taal
(ERK). Deze zijn te vinden in
bijlage 1.

Eigen aspecten van
kwaliteit

De schoolleiding stelt het
basisdocument voor de
interpretatie van de
toetsresultaten vast. De
vaksectievoorzitter
Nederlands en de werkgroep
talenbeleid hebben een
adviserende rol
Het basisdocument wordt
jaarlijks geëvalueerd voor de
verschillende leerjaren.
Er worden interventies op
individueel groepsniveau
vastgesteld.
Interventies worden
vastgesteld op basis van de
interpretatie van de
toetsresultaten.
Alle ISK-leerlingen in de
reguliere opleidingen werken
verder met de NT2-methode
naast het reguliere
lesprogramma om het
Staatsexamen NT2 of
CNaVT te kunnen doen.
Tot de volledige uitrol van de
NT2-methode naast de
reguliere lessen zijn er NT2interventies voor ISKleerlingen die doorgestroomd
zijn naar regulier.

4

De vaksectie onderzoekt de
achtergrond van zeer lage of
afwijkende toetsscores.

5

De vaksectie analyseert de
toetsresultaten en stelt vast
waar interventies voor taal
effectief zijn gebleken en
waar bijstelling nodig is.

Indien nodig vindt
doortoetsing plaats, dit is
veelal op individuele basis,
tenzij een hele klas opvalt.
De vaksectievoorzitters en
teamleiding stellen vast voor
welke individuele leerlingen
of groepen leerlingen
bijstelling nodig is.
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6

De mentor of docent
Nederlands bespreekt met
de leerling en diens ouders
de toetsresultaten en de
voorgestelde aanpak naar
aanleiding van die resultaten.

De mentor bespreekt de
toetsresultaten minimaal 4x
per jaar met de leerlingen en
ouders tijdens de
rapportavonden.
Als een leerling een OPP
heeft, worden de
toetsresultaten daaraan
gekoppeld en besproken met
de ouders.
Docenten Nederlands
bespreken Numo met de
leerling en diens ouders.

N

Alle leerlingen zitten binnen
de gestelde opleidingsduur
van de opleiding waar de
leerlingen in starten plus
max. 1 jaar op de landelijke
referentiekaderniveaus voor
Nederlands. (Uit NPOprogramma)

De school maakt gebruik van
effectieve interventies uit de
menukaart. De interventies
zijn terug te vinden in de
jaarplannen.

Relatie met:
• Vakwerkplan Nederlands
• Schoolplan NPO
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3. Leerstofaanbod in het curriculum Nederlands
Doel: Het curriculum Nederlands werkt op effectieve wijze toe naar de gewenste taalniveaus (zie
indicator 2), biedt een doorlopende leerlijn voor de verschillende taaldomeinen uit de referentiekaders
Taal & Rekenen en ERK en komt tegemoet aan de verschillende niveaus van de leerlingen.
Streefdoel
1

De school/sectie
Nederlands beschikt
over een doorlopende
leerlijn voor de
taaldomeinen die
toewerkt naar de
referentieniveaus taal.

Norm (basiskwaliteit =
100%)
De doorlopende leerlijn van
taaldomeinen is conform de
opzet van de SLO-leerlijnen
(passende perspectieven,
passende perspectieven PRO
en RTTI-doelenkaarten),
Referentiekader Taal &
Rekenen

Eigen aspecten van kwaliteit

We gaan onderzoeken hoe we
methode-aanvullend kunnen
werken en hoe we meer gericht
aandacht voor verschillende
taaldomeinen kunnen geven.

2

Het taalcurriculum
biedt mogelijkheden
om in de lessen te
differentiëren naar de
verschillende niveaus
van de leerlingen.

In vakwerkplan NL staat dit
omschreven.

3

De sectie Nederlands
heeft het pta
afgestemd met de
onderbouw en hiervoor
een pto (of ptd)
opgesteld.

De sectie Nederlands heeft
het pta afgestemd met de
onderbouw.
Er is een pto en ptd
opgesteld.

De sectie Nederlands
beschikt over een
sectieplan/vakwerkplan
dat aansluit bij het
(taal)beleid van de
school.

In het vakwerkplan staan in
ieder geval:
- Sectie-brede leerlijnen
voor iedere vaardigheid
- Vakdidactiek

4

Er is een doorlopende leerlijn vanuit
het PO.
Er is een doorlopende leerlijn voor
NT2-leerlingen op de reguliere
opleidingen.

Het pta en pto zijn naast de
eisen gelegd in het
referentiekader taal en zijn
daarop aangepast.
We gaan onderzoeken hoe we
meer aandacht kunnen besteden
aan spreken/luisteren en informatie
zoeken.
Er is een ontwikkelvraag voor fictie
en leesmotivatie en voor schrijven
in de fictieopdrachten.
De doorlopende leerlijn schrijven is
verbeterd. Dit gaat om
taalverzorging, maar ook om
aantekeningen maken en beter
formuleren.

Relatie met:
• Vakwerkplan Nederlands
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4. Taalontwikkelend lesgeven (taalgericht vakonderwijs) in alle vakken
Iedere docent is taalbewust. Dat betekent dat alle docenten taalontwikkelend lesgeven,
taaldidactische vaardigheden kunnen toepassen, en geschoold zijn op het gebied van NT2-didactiek.
Taalontwikkelend lesgeven houdt in dat docenten context, interactie en taalsteun bieden (zie
streefdoel 3). Er is in het bijzonder aandacht voor fictie lezen, zowel binnen als buiten het curriculum.
De docenten Nederlands werken doelgericht aan het verhogen van het lees- en
taalvaardigheidsniveau van de leerlingen en zetten hierbij een adequate didactiek in. De didactiek
staat beschreven in het vakwerkplan.
De schoolleiding stelt hoge eisen aan het team op het gebied van taalontwikkelend lesgeven,
taaldidactische vaardigheden en NT2-didactiek. Zij stimuleert en faciliteert de groei en ontwikkeling
van het team op deze gebieden.
Alle docenten
1

2

3

Streefdoel
Alle docenten zijn zelf
aantoonbaar taalvaardig
of werken aan hun
taalvaardigheid

Norm (basiskwaliteit = 100%)
Alle docenten streven naar
referentieniveau 3F. (en 1e graads
4F voor docenten NL)

Alle docenten stellen
hoge eisen aan de
taalvaardigheid van de
leerlingen.
Alle docenten geven
taalontwikkelend les.

Docenten fungeren zelf als model
voor taalvaardigheid.
Docenten creëren context door
bijvoorbeeld de kernbegrippen
extra aandacht te geven.
Docenten stimuleren interactie
door bijvoorbeeld verschillende
soorten vragen te stellen.
Docenten bieden taalsteun door
bijvoorbeeld taaldoelen in de les te
benoemen of woordenlijsten te
bieden.

Eigen aspecten van kwaliteit
De school biedt hiervoor
taalvaardigheidstrainingen
zoals de examentaaltraining,
gesprekstechnieken of OPPtraining.

De docent is zich bewust van
welke taaltaak hij vraagt.

Er is aandacht voor genredidactiek.
De instructie sluit aan op het
niveau van de leerling.
4

Iedere docent is getraind en
vaardig in het toepassen NT2didactiek in het regulier
onderwijs.

Relatie met:
• Vakwerkplannen
• Scholingsplan
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Docenten Nederlands
Streefdoel
De docenten Nederlands
passen een adequate
leesdidactiek voor
zakelijke teksten toe.

Norm (basiskwaliteit = 100%)
De docenten Nederlands werken
met actuele teksten.

De docenten Nederlands
passen een adequate
leesdidactiek voor
fictieteksten toe.

De vakdidactiek staat uitgewerkt
in het vakwerkplan.

6

De docenten Nederlands
passen een adequate
woordenschatdidactiek
toe.

De vakdidactiek staat uitgewerkt
in het vakwerkplan.

7

De docenten Nederlands
monitoren en evalueren
de voortgang van de
taalontwikkeling van de
leerlingen.

De docenten Nederlands
monitoren en evalueren aan de
hand van methodeonafhankelijke toetsen Cito
volgsysteem vo en Diataal.

8

De docenten Nederlands
geven effectieve
feedback op de
taalontwikkeling van
leerlingen.

De vakdidactiek staat uitgewerkt
in het vakwerkplan.

9

De docenten Nederlands
passen een adequate
schrijfdidactiek toe.

De vakdidactiek staat uitgewerkt
in het vakwerkplan.

10

De docenten Nederlands
bieden uitgebreide en
adequate mondelinge
vaardigheden aan.

De vakdidactiek staat uitgewerkt
in het vakwerkplan.

11

De docenten Nederlands
gebruiken informatie uit
landelijk genormeerde
toetsen (zie indicator 1)
voor het ontwikkelen van
interventies.

De docenten Nederlands zijn in
staat om de resultaten van de
methode-onafhankelijke toetsen
te analyseren, interpreteren en te
vertalen naar feedback naar
leerlingen toe.

5a

5b

Eigen aspecten van kwaliteit

De vakdidactiek staat uitgewerkt
in het vakwerkplan.

Er is een apart leesbeleid/
leesplan.
Er wordt een Leescampus
opgericht.
.

De docenten Nederlands
monitoren en evalueren
leesvaardigheid en
woordenschat aan de hand
van methode-afhankelijke
toetsen met RTTI-online.

Met de leerlingen stellen
docenten Nederlands een
uitdagend perspectief vast voor
hun taal- ontwikkeling en geven
aan wat zij zelf kunnen doen om
bepaalde vaardigheden te
verbeteren.

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep

19

12

De docenten
differentiëren bij het
aanbieden van de
leerstof naar
instructiebehoefte, en zo
nodig naar taalniveau.

Nieuwe docenten Nederlands
krijgen ondersteuning in hoe ze
moeten differentiëren in de klas.

Relatie met:
• Vakwerkplannen
• Scholingsplan

Schoolleiding
Streefdoel
13

14

15

De school faciliteert de
ontwikkeling van de
(taal)didactische
vaardigheden van de
docenten.
De school heeft de
evidence-based
modellen en theorieën
die kenmerkend zijn voor
Johan de Witt-onderwijs
opgenomen in de
Kijkwijzer Effectief
onderwijs (zie bijlage 5).
De school heeft
taalontwikkeld lesgeven
(tol) opgenomen in het
competentieprofiel van
docenten.

Norm (basiskwaliteit =
100%)
In scholingsbeleid is daar
structureel aandacht voor

Eigen aspecten van kwaliteit

Iedere docent geeft
taalontwikkelend les (Zie H2
Visie).
Docenten weten hoe een
taalontwikkelende les eruitziet bij
JDW volgens de Kijkwijzer effectief
onderwijs.

Taalontwikkelend lesgeven is
opgenomen in de
vakwerkplannen.
16

De schoolleiding ziet
erop toe dat de lessen
zijn ingericht volgens
taalontwikkelend
lesgeven

In de kijkwijzer effectief onderwijs
wordt taalontwikkelend lesgeven
opgenomen.

Relatie met:
• Personeelsbeleid
• Scholingsplan
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5. Vak- en schooloverstijgende samenwerking in een (online) taalrijke omgeving
Er is voldoende leertijd voor alle leerlingen om zich het basisprogramma eigen te maken. Voor
leerlingen met achterstanden wordt zo nodig extra leertijd ingeruimd. De school biedt een taalrijke
(digitale) omgeving, die uitnodigt tot (taal)leren binnen en buiten school.
Streefdoel
1

Er staat voldoende tijd voor
taalontwikkeling op het
lesrooster.

2

De school benut alle
mogelijkheden om extra
leertijd te creëren. Er is ook
aandacht voor leerlingen met
grote achterstanden.

Norm (basiskwaliteit =
100%)
Iedere opleiding biedt
voldoende onderwijstijd
binnen elke opleiding om op
het gewenste taalniveau te
komen. Dit staat in de
lessentabel.

Eigen aspecten van kwaliteit

Bij aantoonbare
achterstanden heeft de
school extra onderwijstijd
ingeruimd.
De school biedt buiten het
rooster mogelijkheden voor
leerlingen om aan hun
taalontwikkeling te werken.

Er is een Leescampus voor
extra leestijd, de
leesontwikkeling en
leesmotivatie.
De school biedt extra leertijd
binnen de Brede school en
tijdens NPO-uren.

3

De school besteedt aandacht
aan een taalrijke omgeving

Johan de Witt heeft een online
taalrijke omgeving voor
leerlingen en medewerkers.
Er is een schoolbibliotheek.

5

De school/mentor informeert
de ouders over mogelijkheden
om hun kinderen naar
vermogen te ondersteunen bij
hun taal/leesontwikkeling.

Het belang van lezen is
duidelijk gemaakt aan ouders,
opvoeders, begeleiders en
NIDOS-voogden.

Relatie met:
• Lessentabel, roosters
• Brede school
• Leescampus
• Schoolplan NPO

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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6. Plaats in schoolbeleid
De schoolleiding zet zich actief in voor een gedegen talenbeleid en de implementatie van
taalontwikkeld lesgeven bij alle vakken, het toewerken naar de referentieniveaus en de verbetering
van de kwaliteit van het onderwijs Nederlands.

1
2
3
4

5
6
7
8

Streefdoel
Eén lid van de locatieleiding is direct
verantwoordelijk voor het talenbeleid.
Eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie.
De schoolleiding heeft haar visie op talenbeleid
vastgelegd in een talenbeleidsplan.

Norm (basiskwaliteit = 100%)

De schoolleiding heeft een werkgroep talenbeleid,
toetscoördinatie en datacoaches en inhoudelijke
coördinatoren (vaksectievoorzitters) aangewezen.
De locatieleiding is verantwoordelijk voor de
uitvoering van het talenbeleid en de diverse
talenbeleidsactiviteiten. De stuurgroep voor de
aansturing.
De stuurgroep talenbeleid stelt een
talenbeleidsplan op dat jaarlijks wordt
geëvalueerd en bijgesteld.
De schoolleiding draagt het talenbeleid uit bij alle
geledingen van de school (leerlingen, ouders,
docenten, omgeving) en monitort de voortgang.
De professionalisering van alle medewerkers is
opgenomen in het personeelsbeleid.
De schoolleiding draagt er zorg voor dat alle
docenten kennis hebben van het talenbeleidsplan
en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

Relatie met:
• Jaarplannen

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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Bijlage 1: streefniveaus en taaldoelen Nederlands

Streefniveaus en Taaldoelen
Referentiekader Taal en Rekenen
In 2008 is het Referentiekader Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (Meijerink) uitgebracht. Naar
aanleiding daarvan heeft de Rijksoverheid dit referentiekader vastgelegd in de wet- en regelgeving,
dat sinds 1 augustus 2010 van kracht is.

De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen moeten kennen en
kunnen. Het referentiekader bestaat uit fundamentele niveaus en streefniveaus. Het fundamentele
niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen moeten beheersen. Het streefniveau (Sniveau) is voor leerlingen die meer aankunnen.
De volgende eindniveaus gelden:
• basisonderwijs: niveau 1F
• vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3: niveau 2F
• havo en mbo-4: niveau 3F
• vwo: rekenen niveau 3F en taalniveau 4F
bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenen
Referentieniveaus Nederlandse taal
De referentieniveaus taal hebben 4 hoofdonderwerpen (domeinen):
• Mondelinge taalvaardigheid (gesprek voeren, luisteren en spreken).
• Leesvaardigheid (onder andere zakelijke en literaire teksten lezen).
• Schrijfvaardigheid (bijvoorbeeld een opstel of sollicitatiebrief schrijven).
• Begrippenlijst (bijvoorbeeld kennis van begrippen als klinker, zelfstandig naamwoord of
spreekwoord) en taalverzorging (taal correct toepassen).

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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Het ministerie van OCW heeft LOWAN en het ITTA UvA gevraagd om standaarden te formuleren die
richting moeten geven aan het onderwijsaanbod aan nieuwkomers. De beoogde eindniveaus zijn
vastgesteld, oftewel de uitstroomprofielen en wat er nodig is om het gewenste eindniveau te behalen
wat nodig is voor een goede doorstroom. Na een verlengde intake worden leerlingen aan een leerlijn
gekoppeld. Analfabeten en andersalfabeten moeten eerst gealfabetiseerd worden in het westers
schrift voordat ze in een leerlijn uitstroomprofielen geplaatst kunnen worden. Een aparte Leerlijn
Alfabetisering in de ISK is in 2019 ontwikkeld.
De streefdoelen beschrijven het gewenste niveau op de domeinen luisteren, lezen, gesprekken,
spreken en schrijven.
Uitstroomniveaus 12-16 jaar
Onderbouw:
• b1 > havo/vwo
• op weg naar b1 > vmbo kader/gl/t
• a2 > vmbo basis
• a1/op weg naar a2 > praktijkonderwijs
Bovenbouw:
• op weg naar b2> havo/vwo
• op weg naar b1 > vmbo kader/gl/t
• a2 > vmbo basis
• a1/op weg naar a2 > praktijkonderwijs
Bron: https://www.lowan.nl/vo/leerlijnen/

Doel Nederlands

Leerlingen zo taalvaardig maken dat ze maatschappelijk en in het vervolgonderwijs goed functioneren.
Dit houdt in dat zoveel mogelijk leerlingen niveau 2F (vmbo) en 3F (havo) en 4F (vwo) moeten halen.
Subdoel 1
Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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Het in kaart brengen van het niveau van elke leerling (0-meting).
De leerlingen kunnen in groepen verdeeld worden aan de hand van deze meting:
• Er kan sprake zijn van zeer ernstige achterstanden
• Hiaten in hun taalvaardigheden
• Leerlingen beheersen 1F
• Leerlingen beheersen 1S
• Leerlingen van het PrO moeten na 4 jaar 1F bereiken
Subdoel 2
Het taalniveau verhogen van alle leerlingen, voortgang volgen en vastleggen. Hierbij uitgaande dat
van:
• de basisberoepsgerichte leerweg leerlingen 50% 1F heeft bij de start van de opleiding
• na 1 jaar extra taal 75% 1 F
• na 2 jaar extra taal 100% 1F
• na 3 jaar extra taal 50% 2F
• na 4 jaar extra taal 100% 2F
•

de kaderberoepsgerichte leerweg leerlingen 60% 1F heeft bij de start van de opleiding
• na 1 jaar extra taal 75% 1F
• na 2 jaar extra taal 100% 1F
• na 3 jaar extra taal totaal 75% 2F
• na 4 jaar extra taal 100% 2F

•

de mavoleerlingen 90% 1F heeft bij de start van de opleiding
• na 1 jaar extra taal 100% 1F
• na 2 jaar extra taal 50% 2F
• na 3 jaar extra taal 95% 2F
• na 4 jaar extra taal 100% 2F, 25% heeft 3F

•

de havoleerlingen 100% 1F heeft bij de start van de opleiding
• na 2 jaar extra taal 100% 2F
• na 3 jaar extra taal 50% 3F
• na 4 jaar extra taal 75% 3F, 25% heeft 4F
• na 5 jaar extra taal 100% 3F, 50% heeft 4F

•

de vwo-leerlingen 100% 1F heeft bij de start van de opleiding
• na 2 jaar extra taal 100% 2F
• na 3 jaar extra taal 50% 3F
• na 4 jaar extra taal 75% 3F, 25% heeft 4F
• na 5 jaar extra taal 100% 3F, 50% heeft 4F
• na 6 jaar extra taal 100% 4F

•

de PrO/ Entree leerlingen 0-10% 1F heeft bij de start van de opleiding
• na 1 jaar extra taal 20% 1F
• na 2 jaar extra taal 30% 1F (1F is voorwaarde voor vmbo-bb)
• na 3 jaar extra taal 50% 1F (1F is voorwaarde tot overgang Entree)
• na 4 jaar extra taal 75% 1F, 25% op weg naar 2F
• na 5 jaar extra taal 100% 1F, 25% op weg naar 2F

•

de nieuwkomers leerlingen hebben na maximaal 1 jaar:
• 1F (A2*) + voor lezen op weg naar 2F (B1*) bij doorstroom naar havo/ vwo
• 1F (A2*) bij doorstroom naar mavo/ vmbo-kader
• Onder 1F (A1*) bij doorstroom naar vmbo-basis/ Entree
• Onder 1F (onder A1*) bij doorstroom PrO
de nieuwkomers leerlingen hebben na maximaal 2 jaar:
• 2F (B1*) bij doorstroom naar havo/ vwo

•
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•
•
•

Op weg naar 2F (B1*) bij doorstroom naar mavo/ vmbo-kader
1F (A2*) bij doorstroom naar vmbo-basis/ Entree
Onder 1F (minimaal A1*) bij doorstroom PrO

*ERK-normering bij NT2 (ook wel CEF genoemd)
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Bijlage 2: Schematische weergave ISK-leerroutes
Leerplichtige nieuwkomers worden in het eerste jaar opgevangen in de ISK (locaties Glasblazerslaan
en Vermeerstraat). Tijdens de intake wordt een voorlopig advies opgesteld (van basis t/m vwo en/of
(anders) analfabeten). Na maximaal één jaar stromen de leerlingen door naar een van de reguliere
opleidingen binnen Johan de Witt. Daar vervolgen zij hun taalontwikkeling met extra aandacht voor
NT2. De doorlopende leerlijnen NT2 bereiden voor op het Staatsexamen NT2 (vmbo t/m havo) en het
Certificaat voor Nederlands als vreemde Taal (vwo). De ISK-leerroutes zijn in een apart document
uitgewerkt.
Leerroutes

1e jaar ISK
Leerroute
nieuwkomers vwo

Doorstroom
ISK doorstroom
B1

Leerroute
nieuwkomers
havo

ISK doorstroom
A2/B1

3 havo
B1

Leerroute
nieuwkomers
mavo

ISK doorstroom
A2

2 mavo
A2/B1

Leerroute
nieuwkomers
kader

ISK doorstroom
A1/A2

2 kader
A2

Leerroute
nieuwkomers
basis

ISK doorstroom
A1

2 basis
A1/A2

Leerroute
nieuwkomers
entree
Leerroute
nieuwkomers PrO

ISK doorstroom
A1/A2

Voorbereidend
Entree
A2
Klas 1/2
A1

ISK
Doorstroom
onder A1

4 vwo B1/B2
Staatsexamen
NT2-2 (B2)

5 vwo B2/C1
Staatsexamen
NT2-2 (B2)/
Examen op
niveau C1
4 havo
B1/B2
Staatsexamen
NT2-2 (B2)
3 mavo
B1
Staatsexamen
NT2-1 (B1)

6 vwo C1/4F
Examen op
niveau C1

3 kader
A2/B1
Staatsexamen
NT2-1 (B1)
3 basis
A2/B1
Staatsexamen
NT2-1 (B1)
ISK Entree
1F/2F
Examen Entree
Klas 3
A1

4 kader
B1/2F
Staatsexamen
NT2-1 (B1)
4 basis
B1/2F
Staatsexamen
NT2-1 (B1)
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5 havo
B2/3F
Staatsexamen
NT2-2 (B2)
4 mavo
B1/2F
Staatsexamen
NT2-1 (B1)

Klas 4/5
A1/A2
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Bijlage 3: Kijkwijzer Effectief onderwijs
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Bijlage 4: Wat vraagt dit van vaksecties/-docenten andere vakken?
De leerdoelen geordend voor vaksecties en docenten van andere vakken dan Nederlands.
Toetsen en leerlingen volgen
Streefdoel
2 De toetsresultaten
worden opgenomen in
een leerlingvolgsysteem.
5 De leerlingen worden
vooraf geïnstrueerd over
het belang van een
serieuze toetsdeelname.
Taalontwikkelend lesgeven
Streefdoel
1
Alle docenten zijn zelf
aantoonbaar
taalvaardig of werken
aan hun
taalvaardigheid.
6
Alle docenten stellen
hoge eisen aan de
taalvaardigheid van de
leerlingen.
7
Alle docenten geven
taalontwikkelend les.
Bijvoorbeeld aan de
hand van de Kijkwijzer.

Norm (basiskwaliteit = 100%)
De gegevens zijn op leerling-,
klassen- en leerjaarniveau in
Magister geordend.
Er is een heldere instructie voor
de leerling en er is beschreven
wie de instructie verzorgt.

Eigen aspecten van kwaliteit
De gegevens zijn op leerling-,
klassen- en leerjaarniveau in
RTTI-online geordend.

Norm (basiskwaliteit = 100%)
Alle docenten streven naar
referentieniveau 3F. (en 1e graads
4F voor docenten NL)

Eigen aspecten van kwaliteit
De school biedt hiervoor
taalvaardigheidstrainingen
zoals de examentaaltraining,
gesprekstechnieken of OPPtraining.

Docenten fungeren zelf als model
voor taalvaardigheid.
Docenten creëren context. De
docenten passen een adequate
lees- en woordenschatdidactiek
voor zakelijke teksten toe.
Docenten stimuleren interactie. De
docenten passen adequate
mondelinge vaardigheden toe.
Docenten bieden taalsteun. De
docenten differentiëren bij het
aanbieden van de leerstof naar
taalniveau.

De docent is op de hoogte van
taaltaken en is zich bewust van
welke taaltaak hij vraagt.

Er is aandacht voor genredidactiek.

En de onderwijsrelevante
genres komen aan bod bij
verschillende schoolvakken:
vertelling, verhaal, verslag,
beschrijving, verklaring,
procedure, betoog,
beschouwing en respons.
De instructie sluit aan op het
niveau van de leerling.
Iedere docent is aantoonbaar
vaardig in het toepassen NT2didactiek in het regulier
onderwijs.

17

Streefdoel
De school heeft
taalontwikkelend
lesgeven (tol)
opgenomen in het
competentieprofiel van
docenten.

Norm (basiskwaliteit = 100%)
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Taalontwikkelend lesgeven is
opgenomen in de
vakwerkplannen.
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Bijlage 5: Wat vraagt dit van vaksecties/-docenten Nederlands?
De leerdoelen geordend voor vaksecties en docenten van andere vakken dan Nederlands.
Toetsen en leerlingen volgen
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit = 100%)
1 De school hanteert
De school heeft een
genormeerde,
toetsbeleid.
leerstof(on)afhankelijke Er is een PTO/PTA.
toetsen voor de
Nederlandse taal.
De toetsing is opgenomen in
het vakwerkplan.
2 De toetsresultaten
De gegevens zijn op leerling-,
worden opgenomen in
klassen- en leerjaarniveau in
een
Magister geordend.
leerlingvolgsysteem.
5 De leerlingen worden
Er is een heldere instructie
vooraf geïnstrueerd
voor de leerling en er is
over het belang van
beschreven wie de instructie
een serieuze
verzorgt.
toetsdeelname.
Normen en aanpakken vaststellen
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit = 100%)
1
De verschillende
Voor het gewenste taalniveau
geledingen in de
baseren wij ons op de
school bespreken het
referentieniveaus taal
gewenste taalniveau
(Meijerink en ERK).
van de leerlingen.
2

3

4

5

De gewenste
taalniveaus van de
leerlingen worden
vastgelegd in een
basisdocument dat
gebruikt wordt bij de
interpretatie van de
toetsresultaten.
Vaksectie Nederlands
stelt interventies voor
(eventueel in
samenspraak met de
coördinator passend
onderwijs) en de
locatieleiding stelt
vast.
De vaksectie
onderzoekt de
achtergrond van zeer
lage of afwijkende
toetsscores.
De vaksectie
analyseert de
toetsresultaten en stelt
vast waar interventies
voor taal effectief zijn

Eigen aspecten van kwaliteit
De toetsen zijn in
overeenstemming met RTTI.
Er is een PTD.
Er is specifieke aandacht voor
lezen en toetsing
De gegevens zijn op leerling-,
klassen- en leerjaarniveau in RTTIonline geordend.

Eigen aspecten van kwaliteit

De vaksectievoorzitter
Nederlands stelt streefniveaus
voor en de schoolleiding stelt
de streefniveaus vast. De
werkgroep talenbeleid kan
adviseren.
Er worden interventies
vastgesteld.

Indien nodig vindt doortoetsing
plaats, dit is veelal op
individuele basis, tenzij een
hele klas opvalt.
De vaksectievoorzitter stelt
met de team-/locatieleiders
vast voor welke individuele
leerlingen of groepen
leerlingen het plan
onvoldoende is gebleken.
Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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gebleken en waar
bijstelling nodig is.
6

De mentor of docent
Nederlands bespreekt
met de leerling en
diens ouders de
toetsresultaten en de
voorgestelde aanpak
naar aanleiding van
die resultaten.

Docenten Nederlands
bespreken Numo met de
leerling en diens ouders.

Leerstofaanbod in het curriculum Nederlands
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit = 100%)
1 De school/sectie
De doorlopende leerlijn van
Nederlands beschikt
taaldomeinen is conform de
over een doorlopende
opzet van de SLO-leerlijnen
leerlijn voor de
(passende perspectieven,
taaldomeinen die
passende perspectieven PRO en
toewerkt naar de
RTTI-doelenkaarten),
referentieniveaus taal.
Referentiekader Taal &
Rekenen
2

Het taalcurriculum biedt
mogelijkheden om in de
lessen te differentiëren
naar de verschillende
niveaus van de
leerlingen.

In vakwerkplan Nederlands
staat dit omschreven.

3

De sectie Nederlands
heeft het pta afgestemd
met de onderbouw en
hiervoor een pto (of
ptd) opgesteld.

De sectie Nederlands heeft het
pta afgestemd met de
onderbouw.
Er is een pto en ptd opgesteld.

Eigen aspecten van kwaliteit
Er is een doorlopende leerlijn vanuit
het PO.
Er is een doorlopende leerlijn voor
NT2-leerlingen op de reguliere
opleidingen.
We gaan onderzoeken hoe we
methode-aanvullend kunnen
werken. En/of meer gerichte
aandacht voor verschillende
taaldomein

Het pta en pto zijn naast de
eisen gelegd in het
referentiekader taal en zijn
daarop aangepast.
4

De sectie Nederlands
beschikt over een
sectieplan/vakwerkplan
dat aansluit bij het
(taal)beleid van de
school.

In het vakwerkplan staan in
ieder geval:
- Sectie-brede leerlijnen voor
iedere vaardigheid
- Vakdidactiek

We gaan onderzoeken hoe we
meer aandacht besteden aan
spreken/luisteren en informatie
zoeken.
Er is een ontwikkelvraag voor fictie
en leesmotivatie en voor schrijven
in de fictieopdrachten.

De doorlopende leerlijn schrijven is
verbeterd. Dit gaat om
taalverzorging, maar ook om
aantekeningen maken en beter
formuleren.
Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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Taalontwikkelend lesgeven
Streefdoel
1
Alle docenten zijn
zelf aantoonbaar
taalvaardig of werken
aan hun
taalvaardigheid.
6
Alle docenten stellen
hoge eisen aan de
taalvaardigheid van
de leerlingen.
7
Alle docenten geven
taalontwikkelend les.

Norm (basiskwaliteit = 100%)
Alle docenten streven naar
referentieniveau 3F. (en 1e
graads 4F voor docenten NL)

Eigen aspecten van kwaliteit
De school biedt hiervoor
taalvaardigheidstrainingen zoals de
examentaaltraining,
gesprekstechnieken of OPPtraining.

Docenten fungeren zelf als
model voor taalvaardigheid.
Er is aandacht voor genre-didactiek.
En de onderwijsrelevante genres
komen aan bod bij verschillende
schoolvakken: vertelling, verhaal,
verslag, beschrijving, verklaring,
procedure, betoog, beschouwing en
respons.
De instructie sluit aan op het
niveau van de leerling.
Iedere docent is aantoonbaar
vaardig in het toepassen NT2didactiek in het regulier onderwijs.

8

8a

9

10

11

Streefdoel
De docenten
Nederlands passen
een adequate
leesdidactiek voor
zakelijke teksten toe.
De docenten
Nederlands passen
een adequate
leesdidactiek voor
fictieteksten toe.
De docenten
Nederlands passen
een adequate
woordenschatdidacti
ek toe.

Norm (basiskwaliteit = 100%)
De docenten Nederlands
werken met actuele teksten.

De vakdidactiek staat
uitgewerkt in het vakwerkplan.

.

De docenten
Nederlands
monitoren en
evalueren de
voortgang van de
taalontwikkeling van
de leerlingen.
De docenten
Nederlands geven
effectieve feedback
op de
taalontwikkeling van
leerlingen.

De docenten Nederlands
monitoren en evalueren aan
de hand van methodeonafhankelijke toetsen Cito
volgsysteem vo en Diataal.

De docenten Nederlands monitoren
en evalueren leesvaardigheid en
woordenschat aan de hand van
methode-afhankelijke toetsen met
RTTI-online.

De vakdidactiek staat
uitgewerkt in het vakwerkplan.
De vakdidactiek staat
uitgewerkt in het vakwerkplan.

Eigen aspecten van kwaliteit

Er is een apart leesbeleid/ leesplan.

De vakdidactiek staat
uitgewerkt in het vakwerkplan.

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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Met de leerlingen stellen
docenten Nederlands een
uitdagend perspectief vast
voor hun taal- ontwikkeling en
geven aan wat zij zelf kunnen
doen om bepaalde
vaardigheden te verbeteren.
12

13

14

17

De docenten
Nederlands passen
een adequate
schrijfdidactiek toe.
De docenten
Nederlands bieden
uitgebreide en
adequate
mondelinge
vaardigheden aan.
De docenten
Nederlands
gebruiken informatie
uit landelijk
genormeerde toetsen
(zie indicator 1) voor
het ontwikkelen van
interventies.
De docenten
differentiëren bij het
aanbieden van de
leerstof naar
instructiebehoefte,
en zo nodig naar
taalniveau.

De vakdidactiek staat
uitgewerkt in het vakwerkplan.

Streefdoel
De school heeft
taalontwikkelend
lesgeven (tol)
opgenomen in het
competentieprofiel
van docenten.

Norm (basiskwaliteit = 100%)

De vakdidactiek staat
uitgewerkt in het vakwerkplan.

De docenten Nederlands zijn
in staat om de resultaten van
de methode-onafhankelijke
toetsen te analyseren,
interpreteren en te vertalen
naar feedback naar leerlingen
toe.
Nieuwe docenten Nederlands
krijgen ondersteuning in hoe
ze moeten differentiëren in de
klas.

Eigen aspecten van kwaliteit
Taalontwikkelend lesgeven is
opgenomen in de vakwerkplannen.
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Bijlage 6: Wat vraagt dit van mentoren?
De leerdoelen geordend voor vaksecties en docenten van andere vakken dan Nederlands.
Toetsen en leerlingen volgen, Leerstofonafhankelijke toetsen
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit
Eigen aspecten van kwaliteit
= 100%)
6
De leerlingen worden vooraf
Er is een heldere
geïnstrueerd over het belang
instructie voor de
van een serieuze
leerling en er is
toetsdeelname.
beschreven wie de
instructie verzorgt.
Normen en aanpakken vaststellen
Streefdoel
6

De mentor of docent
Nederlands bespreekt met de
leerling en diens ouders de
toetsresultaten en de
voorgestelde aanpak naar
aanleiding van die resultaten.

Norm (basiskwaliteit
= 100%)
De mentor bespreekt
de toetsresultaten
minimaal 4x per jaar
met de leerlingen en
ouders tijdens de
rapportavonden.

Eigen aspecten van kwaliteit

Als een leerling een
OPP heeft, worden de
toetsresultaten
daaraan gekoppeld en
besproken met de
ouders.
N

Leerlingen zijn eigenaar van hun
eigen ontwikkeling en ze weten
waar ze naartoe werken.
(NPO)

Vak- en schooloverstijgende samenwerking in een (online) taalrijke omgeving
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit = Eigen aspecten van kwaliteit
100%)
5 De school/mentor informeert
Het belang van lezen is duidelijk
de ouders over mogelijkheden
gemaakt aan ouders, opvoeders,
om hun kinderen naar
begeleiders en NIDOS-voogden.
vermogen te ondersteunen bij
hun taal/leesontwikkeling.
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Bijlage 7: Wat vraagt dit van locatieleiding en centrale directie?
De leerdoelen geordend voor vaksecties en docenten van andere vakken dan Nederlands.
Toetsen en leerlingen volgen, Leerstofonafhankelijke toetsen
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit
Eigen aspecten van kwaliteit
= 100%)
1
De school hanteert een landelijk De school hanteert
genormeerd,
een van de volgende
leerstofonafhankelijk toets- en
landelijke systemen:
volgsysteem voor de
Cito volgsysteem vo,
Nederlandse taal.
Diataal, JIJ!.
De onderdelen lezen
en woordenschat
worden in de
onderbouw
afgenomen.
2
De toetsresultaten worden
De locatieleiding
opgenomen in een
controleert of de
leerlingvolgsysteem.
gegevens op
leerlingniveau in
Magister zijn
geordend.
3
De toetsen worden tijdig,
De locatieleiding
overeenkomstig de richtlijnen
hanteert de richtlijnen
van de toets, afgenomen.
en legt deze vast in de
jaaragenda.
4
De locatieleiding zorgt ervoor
Er is een toetsplan dat Er is een toets- en examenbericht
dat degenen die toezicht
is afgestemd met het
VO en PrO
houden voldoende zijn
talenbeleidsplan.
geïnstrueerd om de toets op
een goede manier af te nemen.
5
Degenen die toezicht houden
Er is een toetsprotocol
zijn voldoende geïnstrueerd om voor surveillanten met
de toets op een goede manier
instructies
af te nemen.
beschikbaar.
7
Er is toetscoördinatie en er zijn
In het jaartaakbeleid is
datacoaches aanwezig die
de taak van een
gesteund wordt door de
coördinator of coach
schoolleiding en voldoende
opgenomen of er zijn
bevoegdheden heeft om deze
afspraken bij wie de
taak goed te kunnen uitvoeren.
taak is belegd
(opgenomen in de
normjaartaak).
Toetsen en leerlingen volgen, Leerstofafhankelijke toetsen
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit
= 100%)
3 Er is een toetskalender die
Er is een toetsplan dat
correspondeert met de
is afgestemd met het
richtlijnen van het
toetsbeleid en
toetssysteem en de cyclus van talenbeleidsplan.
het toetsbeleid.
4 De locatieleiding zorgt ervoor
Er is een toetsprotocol
dat degenen die toezicht
voor surveillanten met
houden voldoende zijn
instructies beschikbaar.
geïnstrueerd om de toets op
een goede manier af te
nemen.

Eigen aspecten van kwaliteit
Er is een toets- en examenbericht
VO en PrO.
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7

Er zijn richtlijnen voor de PTO’s
van oud-ISK-leerlingen. Dit staat in
het examen- PTO-/PTAregelement. Dit is ook op de
website te vinden.

Normen en aanpakken vaststellen
Streefdoel
1

De verschillende geledingen
in de school bespreken het
gewenste taalniveau van de
leerlingen.

2

De gewenste taalniveaus van
de leerlingen worden
vastgelegd in een
basisdocument dat gebruikt
wordt bij de interpretatie van
de toetsresultaten.

3

Vaksectie Nederlands stelt
interventies voor (eventueel
in samenspraak met de
coördinator passend
onderwijs) en de
locatieleiding stelt vast.

Norm (basiskwaliteit
= 100%)
Voor het gewenste
taalniveau baseren wij
ons op de
referentieniveaus taal
(Meijerink en ERK).

Eigen aspecten van kwaliteit

De
vaksectievoorzitters
Nederlands stellen
streefniveaus voor en
de centrale directie
stelt de streefniveaus
vast. De werkgroep
talenbeleid kan
adviseren.
De streefniveaus
worden steeds
vastgesteld voor de
verschillende leerjaren
voor maximaal één
schooljaar.
De interventies op
individueel
groepsniveau worden
door de locatieleiding
vastgesteld.
Interventies worden
vastgesteld op basis
van de interpretatie
van de toetsresultaten.
Alle ISK-leerlingen in de reguliere
opleidingen werken verder met de
NT2-methode naast het reguliere
lesprogramma om het
Staatsexamen NT2 of CNaVT te
kunnen doen.
Tot de volledige uitrol van de NT2methode naast de reguliere lessen
zijn er NT2-interventies voor ISKleerlingen die doorgestroomd zijn
naar regulier.

N

Alle leerlingen zitten binnen
de gestelde opleidingsduur
van de opleiding waar de
leerlingen in starten plus
max. 1 jaar op de landelijke
referentiekaderniveaus voor
Nederlands. (Uit NPOprogramma)

De locatieleiding
maakt gebruik van
effectieve interventies
uit de menukaart.
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Taalontwikkelend lesgeven in alle vakken
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit
= 100%)
15 De centrale directie faciliteert
In het scholingsbeleid
de ontwikkeling van de
is daar structureel
(taal)didactische vaardigheden aandacht voor.
van de docenten.
16 De school heeft de modellen
De principes van
en theorieën die kenmerkend
taalontwikkelend
zijn voor Johan de Wittlesgeven zijn
onderwijs opgenomen in de
opgenomen in de
Kijkwijzer Effectief onderwijs
Kijkwijzer Effectief
onderwijs.
De principes van het
directe-instructiemodel
zijn opgenomen in de
Kijkwijzer Effectief
onderwijs.
De principes van
samenwerkend leren
zijn opgenomen in de
Kijkwijzer Effectief
onderwijs.
De principes van
formatief handelen zijn
opgenomen in de
Kijkwijzer Effectief
onderwijs.
De principes van
Hardop denken zijn
opgenomen in de
Kijkwijzer Effectief
onderwijs.
17 De centrale directie heeft
taalontwikkeld lesgeven (tol)
opgenomen in het
competentieprofiel van
docenten.
18

De locatieleiding ziet erop toe
dat de lessen zijn ingericht
volgens taalontwikkelend
lesgeven.

Eigen aspecten van kwaliteit

Iedere docent geeft
taalontwikkelend les.
Docenten weten hoe een
taalontwikkelende les eruitziet bij JDW
volgens de Kijkwijzer effectief
onderwijs.

In de kijkwijzer effectief onderwijs
wordt taalontwikkelend lesgeven
opgenomen.

Vak- en schooloverstijgende samenwerking in een (online) taalrijke omgeving
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit = Eigen aspecten van kwaliteit
100%)
1 Er staat voldoende tijd voor
Iedere opleiding biedt
taalontwikkeling op het
voldoende onderwijstijd
lesrooster.
binnen elke opleiding
om op het gewenste
taalniveau te komen.
Dit staat in de
lessentabel.
2 De locatieleiding benut alle
Bij aantoonbare
mogelijkheden om extra
achterstanden heeft de
leertijd te creëren. Er is ook
school extra
aandacht voor leerlingen met
onderwijstijd ingeruimd.
grote achterstanden.
Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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De school biedt buiten
het rooster
mogelijkheden voor
leerlingen om aan hun
taalontwikkeling te
werken.
3

De centrale directie besteedt
aandacht aan een taalrijke
omgeving.

Er is een Leescampus voor extra
leestijd, de leesontwikkeling en
leesmotivatie.
De school biedt extra leertijd binnen
de Brede school.
Johan de Witt heeft een online
taalrijke omgeving voor leerlingen
en medewerkers.
Er is een schoolbibliotheek.

Plaats in schoolbeleid
Streefdoel
1

2

3

4

5

6

7

8

Norm (basiskwaliteit =
100%)

Eigen aspecten van kwaliteit

Eén lid van de locatieleiding
is direct verantwoordelijk
voor het talenbeleid.
Eindverantwoordelijkheid ligt
bij de centrale directie.
De centrale directie heeft
haar visie op talenbeleid
vastgelegd in een
talenbeleidsplan.
De centrale directie heeft
een werkgroep talenbeleid,
toetscoördinatie en
datacoaches en inhoudelijke
coördinatoren
(vaksectievoorzitters)
aangewezen.
De locatieleiding is
verantwoordelijk voor de
uitvoering van het talenbeleid
en de diverse
talenbeleidsactiviteiten. De
stuurgroep voor de
aansturing.
De stuurgroep talenbeleid
stelt een talenbeleidsplan op
dat jaarlijks wordt
geëvalueerd en bijgesteld.
De centrale directie en de
locatieleiding dragen het
talenbeleid uit bij alle
geledingen van de school
(leerlingen, ouders,
docenten, omgeving) en
monitort de voortgang.
De professionalisering van
alle medewerkers is
opgenomen in het
personeelsbeleid.
De centrale directie en de
locatieleiding dragen er zorg
voor dat alle docenten kennis
Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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hebben van het
talenbeleidsplan en de
activiteiten die daaruit
voortvloeien.
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TALENBELEID
Aanvulling ISK

Deze aanvulling ISK/EOA is gebaseerd op het algemene talenbeleid van Johan de Witt, het
Onderzoekskader 2021 van de Inspectie (Eerste Opvang Anderstaligen) en het Europees
Referentiekader (NT2).
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UITSTROOMPROFIELEN
Tijdens de intake wordt een voorlopig uitstroomprofiel van de leerplichtige nieuwkomer vastgesteld. Dit
kan gedurende het eerste opvangjaar worden aangepast. Johan de Witt onderscheidt de volgende
uitstroomprofielen:
-

Route 1:

-

Route 2:

-

Route 3:

§
§

Praktijkonderwijs
Entree

§

Vmbo basis

§
§
§
§

Vmbo kader
Mavo
Havo
Vwo

ISK-leerlingen die niet gealfabetiseerd zijn volgen eerst een alfabetiseringstraject.
Doelgroepen
Er zijn twee te onderscheiden hoofdgroepen:
- Asielmigranten
- Arbeidsmigranten
Daarnaast zijn er ook leerlingen uit het Caribisch gebied en/of met een Nederlandse nationaliteit die
op de ISK starten.

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Voor de uitvoering van het talenbeleid binnen de ISK-afdelingen en de doorstroom naar de reguliere
afdelingen zijn de teamleiders ISK verantwoordelijk. Zij worden ondersteund door de intakebureau en
de coördinator ISK. Dit is nader uitgewerkt in het locatiejaarplan, de kwaliteitskaarten Intake en
plaatsing ISK en Doorstroom ISK en het vakwerkplan Nederlands als tweede taal.
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DOELEN
De doelen van de ISK-aanvulling zijn geformuleerd binnen de zes indicatoren die in het algemene
talenbeleid JdW zijn beschreven. Bij de doelen is er onderscheid tussen het ‘streefdoel’, de ‘norm’ en
de ‘eigen aspecten van kwaliteit’. Onder het streefdoel verstaan we de eisen waaraan we moeten
voldoen vanuit de Inspectie. Onder de ‘norm’ werken we uit waar we minimaal aan moeten voldoen
om het streefdoel te kunnen halen. Soms willen we meer doen dan er minimaal gevraagd wordt. We
hebben daarom een kolom toegevoegd met ‘eigen aspecten van kwaliteit’.
7. Toetsen en leerlingen volgen
De school stelt met een leerstofonafhankelijke toets op het moment van intrede het
taalvaardigheidsniveau vast van elke leerling en blijft de leerlingen in volgende leerjaren met hetzelfde
systeem toetsen en volgen.
Leerstofonafhankelijke toetsen
Streefdoel
1

De school hanteert een landelijk
genormeerd, leerstofonafhankelijk
toets- en volgsysteem voor
Nederlands als tweede taal (en
Engels*).

2

De toetsresultaten van de
leerstofafhankelijke toetsen voor NT2
en Engels* worden opgenomen in een
leerlingvolgsysteem.
De toetsen worden tijdig,
overeenkomstig de richtlijnen van de
toets, afgenomen.
Er is een toetskalender die
correspondeert met de richtlijnen van
het toetsbeleid en de cyclus van het
talenbeleidsplan.

3
4

5
6

7

Degenen die toezicht houden zijn
voldoende geïnstrueerd om de toets
op een goede manier af te nemen.
De leerlingen worden vooraf
geïnstrueerd over het belang van een
serieuze toetsdeelname.
Er is toetscoördinatie en er zijn
datacoaches aanwezig die gesteund
wordt door de schoolleiding en
voldoende bevoegdheden hebben om
deze taak goed te kunnen uitvoeren.

Norm (basiskwaliteit =
100%)
De school hanteert het
landelijke toetssysteem JIJ!
voor de intake, toetsing
tijdens het 1e opvangjaar en
doorstroom van ISKleerlingen.
De gegevens zijn op
leerling- en klassenniveau in
Magister ingeladen en
geordend.
De school hanteert de
richtlijnen en legt deze vast
in het toetsprotocol ISK.
Er is een toetsoverzicht,
opgesteld door de
teamleiders, waarin de
toetsmomenten per leerling
zijn vastgesteld.
Er is een toetsprotocol voor
surveillanten met instructies
beschikbaar.
Er is een heldere instructie
voor de leerling en er is
beschreven wie de instructie
verzorgt.
De verantwoordelijkheid
voor de toetscoördinatie ligt
bij het intakebureau (intake)
en teamleiders ISK (eerste
opvang en doorstroom).

Eigen aspecten van
kwaliteit

De gegevens zijn
opgenomen in het
OPP.

*Dit geldt ook voor rekenen

Leerstofafhankelijke toetsen
Streefdoel
8

De ISK-afdeling hanteert
genormeerde, leerstofafhankelijke
toetsen voor Nederlands als tweede
taal en Engels.

Norm (basiskwaliteit =
100%)
De ISK-afdeling hanteert het
JdW-toetsbeleid.
Er zijn studiewijzers met
verwijzing naar de methode
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Eigen aspecten van
kwaliteit
De toetsen worden
digitaal afgenomen.
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9

De toetsresultaten van de
methodeafhankelijke toetsen worden
opgenomen in een
leerlingvolgsysteem.
Relatie met:
• Toetsbericht ISK
• Studiewijzers ISK
• Vakwerkplan NT2
• Schoolplan NPO-ISK

toetsen. Per periode worden
2 SO’s afgenomen.
De toetsing is opgenomen in
het vakwerkplan NT2.
De gegevens zijn op leerlingen klassenniveau in Magister
geordend.

De gegevens zijn
opgenomen in het
OPP.

8. Normen en aanpakken vaststellen
De school heeft op individueel en op groepsniveau het gewenste taalniveau vastgesteld voor ISKleerlingen voor de verschillende leerroutes. Dit niveau wordt systematisch geëvalueerd (zie indicator
1). Op grond van de resultaten maakt de school zo nodig plannen voor een ander/aanvullend
onderwijsaanbod (zie indicator 3).
Streefdoel

Norm (basiskwaliteit = 100%)

1

De verschillende geledingen in de
school bespreken het gewenste
taalniveau van de leerlingen.

2

De gewenste taalniveaus van de
leerlingen worden vastgelegd in
een basisdocument dat gebruikt
wordt bij de interpretatie van de
toetsresultaten.

3

De vaksectie NT2 stelt interventies
voor (eventueel in samenspraak
met de coördinator passend
onderwijs) en de directie stelt vast.

4

De vaksectie NT2 onderzoekt de
achtergrond van zeer lage of
afwijkende toetsscores.

5

De vaksectie NT2 analyseert de
toetsresultaten en stelt vast waar
interventies voor taal effectief zijn
gebleken en waar bijstelling nodig
is.
De mentor bespreekt met de
leerling en diens ouders de
toetsresultaten en de voorgestelde

Voor het gewenste taalniveau
voor NT2 en Engels baseert
de school zich op het
Europese referentiekader
(ERK- A1 t/m C1). Deze zijn te
vinden in bijlage 1. *
De schoolleiding stelt een
basisdocument voor de
interpretatie van de
toetsresultaten vast. De
vaksectievoorzitter Nederlands
van de reguliere afdelingen, de
coördinator ISK en de
werkgroep talenbeleid hebben
een adviserende rol.
Het basisdocument wordt
jaarlijks geëvalueerd.
Er worden interventies op
individueel en groepsniveau
vastgesteld.
Interventies worden
vastgesteld op basis van de
interpretatie van de
toetsresultaten.
Indien nodig vindt doortoetsing
plaats, dit is veelal op
individuele basis, tenzij een
hele klas opvalt.
De vaksectie NT2 en
teamleiding stellen vast voor
welke individuele leerlingen of
groepen leerlingen bijstelling
nodig is.
De mentor bespreekt de
toetsresultaten minimaal 4x
per jaar met de leerlingen en

6
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Eigen aspecten van
kwaliteit

De school heeft
doorstroomcriteria op
basis van
ontwikkelscores per
uitstroomprofiel
opgesteld voor de
ISK-leerlingen.

Het OPP wordt
besproken met de
ouders/verzorgers.
43

aanpak naar aanleiding van die
resultaten.

ouders tijdens de
rapportavonden.

Alle leerlingen zitten binnen de
De school maakt gebruik van
gestelde opleidingsduur van de
effectieve interventies uit de
opleiding waar de leerlingen in
menukaart. De interventies zijn
starten plus max. 1 jaar op de
terug te vinden in de
landelijke referentiekaderniveaus
jaarplannen.
voor NT2. (Uit NPO-programma)
*Voor rekenen geldt het Referentiekader Taal & Rekenen (1F-4F)
Relatie met:
• Vakwerkplan NT2
• Schoolplan NPO-ISK
9. Leerstofaanbod in het curriculum NT2
Doel: Het curriculum NT2 werkt op effectieve wijze toe naar de gewenste taalniveaus (zie indicator 2),
biedt een doorlopende leerlijn voor de verschillende taaldomeinen uit het ERK en alfabetisering NT2
en komt tegemoet aan de verschillende niveaus van de leerlingen.
Streefdoel
1

2

3
4

De school/sectie NT2 beschikt over
een doorlopende leerlijn NT2 voor de
taalvaardigheden die toewerkt naar
het Staatsexamen NT2, programma 1
en 2, en EDUP/C1.

Het taalcurriculum NT2 biedt
mogelijkheden om in de lessen te
differentiëren naar de verschillende
niveaus van de leerlingen.
De sectie NT2 heeft het curriculum
afgestemd met de kerndoelen van de
onderbouw.
De sectie NT2 beschikt over een
vakwerkplan dat aansluit bij het
(taal)beleid van de school.

Norm (basiskwaliteit =
100%)
De doorlopende leerlijn van
de taalvaardigheden is
conform de opzet van het
Raamwerk NT2 en de
leerlijn Alfabetisering ISK
(niveaus A, B en C).

Eigen aspecten van
kwaliteit
Er is een doorlopende
leerlijn voor NT2leerlingen op de
reguliere opleidingen.
Er is een doorlopende
leerlijn van Alfa ISK
naar NT2 in het
vakwerkplan.

In vakwerkplan NT2 staat
dit omschreven.
In vakwerkplan NT2 staat
dit omschreven.
In het vakwerkplan NT2
staan in ieder geval:
- Sectie-brede leerlijnen
voor iedere
taalvaardigheid
- NT2-didactiek
- Ontwikkeldoelen

Ontwikkeldoel:
Spreekvaardigheid
Ontwikkeldoel:
Alfalijn
Ontwikkeldoel:
Taalportfolio

Relatie met:
• Raamwerk NT2 en leerlijn Alfabetisering ISK
• Kerndoelen onderbouw
• Vakwerkplan NT2
10. Taalontwikkelend lesgeven (taalgericht vakonderwijs) in alle vakken
Iedere vakdocent ISK is taalbewust. Dat betekent dat docenten taalontwikkelend lesgeven,
taaldidactische vaardigheden kunnen toepassen, en geschoold zijn op het gebied van NT2-didactiek.
Taalontwikkelend lesgeven houdt in dat docenten context, interactie en taalsteun bieden (zie
streefdoel 3).
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De docenten NT2 werken doelgericht aan het verhogen van het taalvaardigheidsniveau van de ISKleerlingen en zetten hierbij een adequate NT2-didactiek in. De NT2-didactiek staat beschreven in het
vakwerkplan NT2.
De schoolleiding stelt hoge eisen aan het team op het gebied van taalontwikkelend lesgeven,
taaldidactische vaardigheden en NT2-didactiek. Zij stimuleert en faciliteert de groei en ontwikkeling
van het team op deze gebieden.
Docenten NT2
Streefdoel
1a

De docenten NT2 passen een
adequate NT2-didactiek toe.

1b

De docenten NT2 passen een
adequate leesdidactiek voor
fictieteksten toe.

1c

De docenten NT2 passen adequate
didactiek toe voor het aanvankelijk
lees- en schrijfonderwijs
(alfabetisering)
De docenten NT2 monitoren en
evalueren de voortgang van de
taalontwikkeling van de leerlingen.
Hiervoor gebruiken ze informatie uit
landelijk genormeerde toetsen (zie
indicator 1) voor het ontwikkelen van
interventies.
De docenten NT2 geven effectieve
feedback op de taalontwikkeling van
leerlingen.

2

3

4

Norm (basiskwaliteit =
100%)
Iedere docent NT2 is
aantoonbaar vaardig in
het toepassen NT2didactiek.
De NT2-vakdidactiek
staat uitgewerkt in het
vakwerkplan NT2.
De leesdidactiek staat
uitgewerkt in het
vakwerkplan NT2.

Eigen aspecten van
kwaliteit

Er is een apart
leesbeleid/ leesplan.
Er zijn vaste
leesmomenten in het
lesrooster opgenomen.
Er zijn leeskisten met
een afgestemde
collectie (A)NT2leesboeken.

De didactiek voor
alfabetisering staat
uitgewerkt in het
vakwerkplan NT2.
De docenten NT2
monitoren en evalueren
aan de hand van
methode-onafhankelijke
toetsen JIJ!.
De docenten NT2 zijn in
staat om de resultaten
van de methodeonafhankelijke toetsen te
analyseren, interpreteren
en te vertalen naar
feedback naar leerlingen
toe.
Met de leerlingen stellen
docenten NT2 een
uitdagend perspectief vast
voor hun taalontwikkeling en geven
aan wat zij zelf kunnen
doen om bepaalde
vaardigheden te
verbeteren.
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De gegevens zijn
opgenomen in het OPP.
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5

De docenten NT2 differentiëren bij het Nieuwe docenten NT2
aanbieden van de leerstof naar
krijgen ondersteuning in
instructiebehoefte, en zo nodig naar
hoe ze moeten
taalniveau.
differentiëren in de klas.
Relatie met:
• Johan de Witt Kijkwijzer
• Competentieprofiel ISK, NT2-docent (ITTA, BVNT2)
• Vakwerkplan NT2
• Scholingsplan
Vakdocenten ISK
Streefdoel
6
7
8

De vakdocenten zijn zelf aantoonbaar
taalvaardig of werken aan hun
taalvaardigheid
De vakdocenten stellen hoge eisen aan
de taalvaardigheid van de leerlingen.
De vakdocenten geven
taalontwikkelend les.

9

Norm (basiskwaliteit =
100%)
Vakdocenten streven naar
referentieniveau 3F.

Eigen aspecten van
kwaliteit

Vakdocenten fungeren
zelf als model voor
taalvaardigheid.
Vakdocenten creëren
context door bijvoorbeeld
de kernbegrippen extra
aandacht te geven.
Vakdocenten stimuleren
interactie door
bijvoorbeeld verschillende
soorten vragen te stellen.
Vakdocenten bieden
taalsteun door
bijvoorbeeld taaldoelen in
de les te benoemen of
woordenlijsten te bieden.
De instructie sluit aan op
het niveau van de leerling.
Iedere vakdocent is
getraind en vaardig in het
toepassen NT2-didactiek
in het regulier onderwijs.

Relatie met:
• Johan de Witt Kijkwijzer
• Competentieprofiel ISK-docent (ITTA, BVNT2)
• Vakwerkplannen
• Scholingsplan
11. Vak- en schooloverstijgende samenwerking in een (online) taalrijke omgeving
Er is voldoende leertijd voor alle ISK-leerlingen om zich het basisprogramma eigen te maken. Voor
leerlingen met achterstanden wordt zo nodig extra leertijd ingeruimd. De school biedt een taalrijke
(digitale) omgeving, die uitnodigt tot (taal)leren binnen en buiten school.
Streefdoel
1

Er staat voldoende tijd voor
taalontwikkeling op het lesrooster.

Norm (basiskwaliteit =
100%)
De ISK biedt voldoende
onderwijstijd om op het
gewenste taalniveau te
komen. Dit staat in de
lessentabel.

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep

Eigen aspecten van
kwaliteit
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2

De school benut alle mogelijkheden om
extra leertijd te creëren. Er is ook
aandacht voor leerlingen met grote
achterstanden.

3

De school besteedt aandacht aan een
taalrijke omgeving.

5

De school/mentor informeert de ouders
over mogelijkheden om hun kinderen
naar vermogen te ondersteunen bij hun
taal/leesontwikkeling.

Bij aantoonbare
achterstanden heeft de
school extra onderwijstijd
ingeruimd.
De school biedt buiten het
rooster mogelijkheden
voor leerlingen om aan
hun taalontwikkeling te
werken.

Er is extra leestijd t.b.v.
de leesontwikkeling en
leesmotivatie.
De school biedt extra
leertijd binnen de
zaterdagschool en het
huiswerkinstituut en
tijdens NPO-uren.
Johan de Witt heeft een
online taalrijke
omgeving voor
leerlingen en
medewerkers.
Het belang van lezen is
duidelijk gemaakt aan
ouders, opvoeders,
begeleiders en NIDOSvoogden.

Relatie met:
• Lessentabel, roosters
• Leesplan
• Schoolplan NPO-ISK
12. Plaats in het locatiejaarplan
De teamleiders ISK zet zich actief in voor een gedegen ISK-talenbeleid, taalontwikkeld lesgeven bij
alle vakken, het toewerken naar de referentieniveaus en de verbetering van de kwaliteit van het NT2onderwijs.
Streefdoel
1
2

3

Norm (basiskwaliteit
= 100%)

Eén lid van de locatieleiding is direct verantwoordelijk voor het ISKtalenbeleid. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie.
De schoolleiding heeft een werkgroep talenbeleid, toetscoördinatie
en datacoaches en inhoudelijke coördinatoren (vaksectievoorzitters)
aangewezen.
De locatieleiding is verantwoordelijk voor de uitvoering van het (ISK-)
talenbeleid en de diverse talenbeleidsactiviteiten. De stuurgroep voor
de aansturing.
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Er is een coördinator
ISK (deze neemt ook
deel aan de
werkgroep)
Zie locatiejaarplan
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Bijlage 1: streefniveaus en taaldoelen NT2
Het ministerie van OCW heeft LOWAN en het ITTA UvA gevraagd om standaarden te formuleren die
richting moeten geven aan het onderwijsaanbod aan nieuwkomers. De beoogde eindniveaus zijn
vastgesteld, oftewel de uitstroomprofielen en wat er nodig is om het gewenste eindniveau te behalen
wat nodig is voor een goede doorstroom. Analfabeten en andersalfabeten moeten eerst
gealfabetiseerd worden in het westers schrift voordat ze in een leerlijn uitstroomprofielen geplaatst
kunnen worden. Een aparte Leerlijn Alfabetisering in de ISK is in 2019 ontwikkeld.
De streefdoelen beschrijven het gewenste niveau op de domeinen luisteren, lezen, gesprekken,
spreken en schrijven.

Uitstroomniveaus 12-16 jaar
Onderbouw:
• b1 > havo/vwo
• op weg naar b1 > vmbo kader/gl/t
• a2 > vmbo basis
• a1/op weg naar a2 > praktijkonderwijs
Bovenbouw:
• op weg naar b2> havo/vwo
• op weg naar b1 > vmbo kader/gl/t
• a2 > vmbo basis
• a1/op weg naar a2 > praktijkonderwijs
Bron: https://www.lowan.nl/vo/leerlijnen/

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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JdW-doelen:
• de nieuwkomers leerlingen hebben na maximaal 1 jaar (fase 1):
• A2 + voor lezen op weg naar B1 bij doorstroom naar havo/ vwo
• A2 bij doorstroom naar mavo/ vmbo-kader
• A1/op weg naar A2 bij doorstroom naar vmbo-basis/ Entree
• A1 bij doorstroom PrO
• de nieuwkomers leerlingen hebben na maximaal 2 jaar (fase 2):
• B1/op weg naar B2 bij havo/ vwo
• Op weg naar B1 bij mavo/ vmbo-kader
• A2* bij vmbo-basis/ Entree
• A1/op weg naar A2 bij PrO

Ontwikkelscores JIJ!
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Bijlage 2: Wat vraagt dit van docenten NT2?
De streefdoelen geordend voor docenten NT2.
Toetsen en leerlingen volgen
Streefdoel
De school hanteert
genormeerde,
leerstof(on)afhankelijke
toetsen voor de Nederlands als
tweede taal en Engels.
De toetsresultaten worden
opgenomen in een
leerlingvolgsysteem.
De leerlingen worden vooraf
geïnstrueerd over het belang
van een serieuze
toetsdeelname.
Normen en aanpakken vaststellen
Streefdoel
De verschillende geledingen in
de school bespreken het
gewenste taalniveau van de
leerlingen.
De gewenste taalniveaus van
de leerlingen worden
vastgelegd in een
basisdocument dat gebruikt
wordt bij de interpretatie van
de toetsresultaten.
De vaksectie NT2 stelt
interventies voor (eventueel in
samenspraak met de
coördinator passend
onderwijs) en de locatieleiding
stelt vast.
De vaksectie NT2 onderzoekt
de achtergrond van zeer lage
of afwijkende toetsscores.
De vaksectie NT2 analyseert
de toetsresultaten en stelt vast
waar interventies voor taal
effectief zijn gebleken en waar
bijstelling nodig is.

Norm (basiskwaliteit =
100%)
De docent NT2 kent het
algemene en specifieke
ISK toetsbeleid.

Eigen aspecten van kwaliteit

De docent NT2 ordent de
toetsgegevens op leerlingen klassenrniveau in
Magister.
De docent NT2 geeft een
heldere instructie aan de
leerling.

De docent NT2 neemt de
gegevens op in het OPP.

Norm (basiskwaliteit =
100%)
De docent NT2 heeft
kennis van de
referentieniveaus ERK, de
niveaus alfabetisering NT2
en het Referentiekader
Nederlands en rekenen.
De docent NT2 hanteert de
doorstroomcriteria
gedurende het eerste
opvangjaar.

Eigen aspecten van kwaliteit

De docent NT2 neemt de
toetsen digitaal af.

De school heeft
doorstroomcriteria op basis
van ontwikkelscores per
uitstroomprofiel opgesteld voor
de ISK-leerlingen.

De docent NT2 kan
interventies voorstellen.

Indien nodig vindt
doortoetsing plaats, dit is
veelal op individuele basis,
tenzij een hele klas opvalt.
De vaksectie NT2 stelt met
de teamleiders vast voor
welke individuele leerlingen
of groepen leerlingen het
plan onvoldoende is
gebleken.

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep
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Leerstofaanbod in het curriculum NT2
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit =
100%)
De school/sectie NT2 beschikt
De docent NT2 heeft
over een doorlopende leerlijn
kennis van de doorlopende
voor de taaldomeinen die
leerlijn van de
toewerkt naar de
taalvaardigheden die
referentieniveaus taal.
conform de opzet van het
Raamwerk NT2 en de
leerlijn Alfabetisering ISK
(niveaus A, B en C) zijn.
Het taalcurriculum biedt
In vakwerkplan NT2 staat
mogelijkheden om in de lessen dit omschreven.
te differentiëren naar de
verschillende niveaus van de
leerlingen.
De sectie NT2 beschikt over
In het vakwerkplan NT2
een sectieplan/vakwerkplan dat staan in ieder geval:
aansluit bij het (talen)beleid van - Sectie-brede leerlijnen
de school.
voor iedere vaardigheid
- Vakdidactiek
- Ontwikkeldoelen
Taalontwikkelend lesgeven
Streefdoel
De docenten NT2 zijn zelf
aantoonbaar taalvaardig of
werken aan hun
taalvaardigheid.
De docenten NT2 stellen hoge
eisen aan de taalvaardigheid
van de leerlingen.
De docenten NT2 geven
taalontwikkelend les.
De docenten NT2 passen een
adequate NT2-didactiek toe.

De docenten NT2 passen een
adequate leesdidactiek voor
fictieteksten toe.

De docenten NT2 passen
adequate didactiek toe voor
het aanvankelijk lees- en
schrijfonderwijs (alfabetisering)
De docenten NT2 monitoren
en evalueren de voortgang van
de taalontwikkeling van de
leerlingen.
De docenten NT2 geven
effectieve feedback op de

Norm (basiskwaliteit =
100%)
De docent NT2 streeft naar
referentieniveau 3F.
De docent NT2 fungeert
zelf als model voor
taalvaardigheid.
De instructie sluit aan op
het niveau van de leerling.
De docent NT2 is
aantoonbaar vaardig in het
toepassen NT2-didactiek.
De NT2-didactiek staat
uitgewerkt in het
vakwerkplan NT2.
De leesdidactiek staat
uitgewerkt in het
vakwerkplan NT2.

De didactiek voor
alfabetisering staat
uitgewerkt in het
vakwerkplan NT2.
De docent NT2 monitort en
evalueert aan de hand van
methode-onafhankelijke
toetsen JIJ!.
De vakdidactiek staat
uitgewerkt in het
vakwerkplan NT2.
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Eigen aspecten van kwaliteit
Er is een doorlopende leerlijn
voor NT2-leerlingen op de
reguliere opleidingen.
Er is een doorlopende leerlijn
van Alfa ISK naar NT2 in het
vakwerkplan.

Ontwikkeldoel:
Spreekvaardigheid
Ontwikkeldoel:
Alfalijn
Ontwikkeldoel:
Taalportfolio

Eigen aspecten van kwaliteit

Er is een apart leesbeleid/
leesplan.
Er zijn vaste leesmomenten in
het lesrooster opgenomen.
Er zijn leeskisten met een
afgestemde collectie (A)NT2leesboeken.

De docent NT2 monitort en
evalueert de taalontwikkeling
aan de hand van methodeafhankelijke toetsen.
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taalontwikkeling van
leerlingen.

De docenten NT2 gebruiken
informatie uit landelijk
genormeerde toetsen (zie
indicator 1) voor het
ontwikkelen van interventies.
De docenten NT2
differentiëren bij het aanbieden
van de leerstof naar
instructiebehoefte, en zo nodig
naar taalniveau.

Met de leerlingen stelt de
docent NT2 een uitdagend
perspectief vast voor hun
taal- ontwikkeling en geeft
aan wat zij zelf kunnen
doen om bepaalde
vaardigheden te
verbeteren.
De docent NT2 is in staat
om de resultaten van de
methode-onafhankelijke
toetsen te analyseren,
interpreteren en te vertalen
naar feedback naar
leerlingen toe.
De nieuwe docent NT2
krijgt ondersteuning in hoe
ze moeten differentiëren in
de klas.
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De gegevens zijn opgenomen
in het OPP.
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Bijlage 3: Wat vraagt dit van vakdocenten ISK?
De streefdoelen geordend voor vakdocenten van andere vakken dan NT2.
Toetsen en leerlingen volgen
Streefdoel
De toetsresultaten
worden opgenomen in
een leerlingvolgsysteem.
De leerlingen worden
vooraf geïnstrueerd over
het belang van een
serieuze toetsdeelname.
Taalontwikkelend lesgeven
Streefdoel
De vakdocenten zijn
zelf aantoonbaar
taalvaardig of werken
aan hun
taalvaardigheid.
De vakdocenten stellen
hoge eisen aan de
taalvaardigheid van de
leerlingen.
De vakdocenten geven
taalontwikkelend les.
Bijvoorbeeld aan de
hand van de JdWKijkwijzer.

Norm (basiskwaliteit = 100%)
De vakdocent ordent de
gegevens op leerling- en
klassenniveau in Magister.
De vakdocent geeft een heldere
instructie aan de leerling.

Norm (basiskwaliteit = 100%)
De vakdocent streeft naar
referentieniveau 3F.

Eigen aspecten van kwaliteit
De vakdocent neemt de
gegevens op in het OPP.

Eigen aspecten van kwaliteit

De vakdocent fungeert zelf als
model voor taalvaardigheid.
De vakdocent creëert context. De
docent past een adequate lees- en
woordenschatdidactiek voor
zakelijke teksten toe.
De vakdocent stimuleert interactie.
De docenten passen adequate
mondelinge vaardigheden toe.
De vakdocent biedt taalsteun. De
docent differentieert bij het
aanbieden van de leerstof naar
taalniveau.
De instructie sluit aan op het
niveau van de leerling.
De vakdocent is aantoonbaar
vaardig in het toepassen NT2didactiek.
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De vakdocent is op de hoogte
van taaltaken en is zich bewust
van welke taaltaak hij vraagt.
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Bijlage 4: Wat vraagt dit van mentoren ISK?
De streefdoelen geordend voor mentoren ISK.
Normen en aanpakken vaststellen
Streefdoel
De mentor bespreekt met de
leerling en diens ouders de
toetsresultaten en de
voorgestelde aanpak naar
aanleiding van die resultaten.
De gewenste taalniveaus van
de leerlingen worden
vastgelegd in een
basisdocument dat gebruikt
wordt bij de interpretatie van
de toetsresultaten.

Norm (basiskwaliteit
= 100%)
De mentor bespreekt
de toetsresultaten
minimaal 4x per jaar
met de leerlingen en
ouders tijdens de
rapportavonden.

Eigen aspecten van kwaliteit

De mentor hanteert de
doorstroomcriteria bij
de voortgang en het
doorstroomadvies.

De school heeft doorstroomcriteria
op basis van ontwikkelscores per
uitstroomprofiel opgesteld voor de
ISK-leerlingen.

Het OPP wordt besproken met de
ouders/verzorgers.

Vak- en schooloverstijgende samenwerking in een (online) taalrijke omgeving
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit = Eigen aspecten van kwaliteit
100%)
De mentor informeert de
De mentor informeert
Het belang van lezen is duidelijk
ouders over mogelijkheden
minimaal 4x per jaar
gemaakt aan ouders, opvoeders,
om hun kinderen naar
met de leerlingen en
begeleiders en NIDOS-voogden.
vermogen te ondersteunen bij ouders tijdens de
hun taal/leesontwikkeling.
rapportavonden.
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Bijlage 5: Wat vraagt dit van teamleiders ISK?
Toetsen en leerlingen volgen, Leerstof(on)afhankelijke toetsen
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit =
100%)
De school hanteert een landelijk De teamleiders ISK
genormeerd,
hanteren het landelijke
leerstofonafhankelijk toets- en
systeem JIJ! voor de
volgsysteem voor de
intake, toetsing tijdens het
Nederlandse als tweede taal en 1e opvangjaar en
Engels.
doorstroom van ISKleerlingen.
De toetsresultaten van JIJ!
De teamleiders ISK
worden opgenomen in een
controleren of de
leerlingvolgsysteem.
gegevens op
leerlingniveau in Magister
zijn geordend.
De toetsen worden tijdig,
De teamleiders ISK
overeenkomstig de richtlijnen
hanteren de richtlijnen en
van de toets, afgenomen.
legt deze vast in de
jaaragenda.
De teamleiders ISK zorgen
Er is een toetsprotocol
ervoor dat degenen die toezicht voor afname.
houden voldoende zijn
geïnstrueerd om de toets op
een goede manier af te nemen.
Degenen die toezicht houden
Er is een toetsprotocol
zijn voldoende geïnstrueerd om voor surveillanten met
de toets op een goede manier
instructies beschikbaar.
af te nemen.
De school hanteert
De school heeft een
genormeerde,
toetsbeleid.
leerstofafhankelijke toetsen
Er zijn studiewijzers. Per
voor de Nederlandse als
periode worden 2 SO’s
tweede taal.
afgenomen.
De toetsing is opgenomen
in het vakwerkplan.
De toetsresultaten (SO) worden De teamleiders ISK
opgenomen in een
controleren of de
leerlingvolgsysteem.
gegevens op leerling- en
klassenniveau in Magister
zijn geordend.
Normen en aanpakken vaststellen
Streefdoel
De verschillende geledingen in
de school bespreken het
gewenste taalniveau van de
leerlingen.
De gewenste taalniveaus van de
leerlingen worden vastgelegd in
een basisdocument dat gebruikt
wordt bij de interpretatie van de
toetsresultaten.
De vaksectie NT2 stelt
interventies voor (eventueel in

Norm (basiskwaliteit =
100%)
De doorlopende leerlijn
van taaldomeinen is
conform de opzet van het
Raamwerk NT2 en het
raamwerk Alfabetisering
NT2 (niveaus A, B en C).
De teamleiders ISK
hanteren de
doorstroomcriteria bij de
controle op de voortgang
en het doorstroomadvies.
De interventies op
individueel groepsniveau

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep

Eigen aspecten van kwaliteit

De gegevens zijn opgenomen
in het OPP.

Er is een planning in het
toetsbericht ISK.

De toetsen worden digitaal
afgenomen.

De teamleiders ISK
controleren of de gegevens
zijn opgenomen in het OPP.

Eigen aspecten van kwaliteit

De school heeft
doorstroomcriteria op basis
van ontwikkelscores per
uitstroomprofiel opgesteld voor
de ISK-leerlingen.
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samenspraak met de
coördinator passend onderwijs)
en de locatieleiding stelt vast.

Alle leerlingen zitten binnen de
gestelde opleidingsduur van de
opleiding waar de leerlingen in
starten plus max. 1 jaar op de
landelijke
referentiekaderniveaus voor
NT2 (Uit NPO-programma)

worden door de
locatieleiding vastgesteld.
Interventies worden
vastgesteld op basis van
de interpretatie van de
toetsresultaten.
De locatieleiding maakt
gebruik van effectieve
interventies uit de
menukaart.

Taalontwikkelend lesgeven in alle vakken
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit =
100%)
De centrale directie faciliteert de In het scholingsbeleid is
ontwikkeling van de
daar structureel aandacht
(taal)didactische vaardigheden
voor.
van de docenten.
De school heeft de modellen en De principes van
theorieën die kenmerkend zijn
taalontwikkelend lesgeven
voor Johan de Witt-onderwijs
zijn opgenomen in de
opgenomen in de JdWJdW-Kijkwijzer.
Kijkwijzer.
De teamleiders ISK zien erop
toe dat de lessen zijn ingericht
volgens taalontwikkelend
lesgeven.

Eigen aspecten van kwaliteit

Vak- en schooloverstijgende samenwerking in een (online) taalrijke omgeving
Streefdoel
Norm (basiskwaliteit =
Eigen aspecten van kwaliteit
100%)
Er staat voldoende tijd voor
Iedere opleiding biedt
taalontwikkeling op het
voldoende onderwijstijd
lesrooster.
binnen elke opleiding om
op het gewenste
taalniveau te komen. Dit
staat in de lessentabel.
De locatieleiding benut alle
mogelijkheden om extra leertijd
te creëren. Er is ook aandacht
voor leerlingen met grote
achterstanden.

Bij aantoonbare
achterstanden heeft de
school extra onderwijstijd
ingeruimd.

De school biedt extra leertijd
binnen de zaterdagschool, het
huiswerkinstituut en NPOuren.

De school biedt buiten het
rooster mogelijkheden
voor leerlingen om aan
hun taalontwikkeling te
werken.

Er is een Leescampus voor
extra leestijd, de
leesontwikkeling en
leesmotivatie.

De centrale directie besteedt
aandacht aan een taalrijke
omgeving.

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep

Johan de Witt heeft een online
taalrijke omgeving voor
leerlingen en medewerkers.
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Plaats in locatiejaarplan
Streefdoel

Norm (basiskwaliteit
= 100%)

De teamleiders ISK en de coördinator ISK zijn direct verantwoordelijk
voor het ISK-talenbeleid. Eindverantwoordelijkheid ligt bij de directie.
De schoolleiding heeft een werkgroep talenbeleid, toetscoördinatie
en datacoaches en inhoudelijke coördinatoren (vaksectievoorzitters)
aangewezen.
De teamleiders ISK zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het
ISK-talenbeleid en de diverse talenbeleidsactiviteiten. De directie
voor de aansturing.

Talenbeleid Johan de Witt Scholengroep

De coördinator ISK
neemt deel aan de
werkgroep talenbeleid
Zie locatiejaarplan ISK
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