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Docenten van de Internationale Schakelklassen (ISK) moeten hun 
leerlingen klaarstomen voor een passend vervolgtraject binnen het 
reguliere vervolgonderwijs. Dat is een pittige klus: in korte tijd moeten de 
leerlingen een flinke dosis Nederlands leren, kennismaken met de taal van 
verschillende vakken én over schoolse vaardigheden beschikken. Enkel de 
NT2-lessen zijn niet genoeg. Ook bij de zaakvakken is de inhoud van het 
vak idealiter gekoppeld aan taalverwerving.
De ISK-leerlijnen1 bieden onderwijsprogramma’s met ruimte voor zaak- 
en praktijkvakken. Hoe zorg je ervoor dat je ook in je vaklessen oog hebt 
voor taalvaardigheid? Tot nog toe was er geen lesmateriaal voor de ISK 
waarin zowel aan NT2 als aan de vakinhoud wordt gewerkt. Voorziet de 
nieuwe methode KIK in de lacune? 
In dit artikel de ontwikkelaars over de achtergronden van KIK; op pagina 
58 vindt u gebruikerservaringen van de docenten Fleur van der Sloot 
en Daan de Graaf.
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KIK: een succesvolle combinatie
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Werken met leerroutes
Om doelgericht en effectief leerlingen voor te bereiden 
op instroom in het regulier onderwijs worden in de ISK 
drie leerroutes onderscheiden. Aan elke route zijn 
verschillende uitstroomprofielen gekoppeld. Per uit-
stroomprofiel is aangegeven welke streefdoelen NT2 
de ISK-leerling moet behalen voor een goede door-
stroom. Zo moet een leerling die doorstroomt naar 
vmbo kader2 kunnen overleggen met andere leerlingen 
in een samenwerkingsopdracht en een leerling die 
doorstroomt naar een mbo 2-opleiding moet vragen 
kunnen stellen aan een collega op de stageplek over 
de instructie van de werkopdracht. Deze streefdoelen 
hebben betrekking op talige vaardigheden; daarnaast 
moeten de leerlingen natuurlijk kennismaken met ver-
schillende vakken en is er aandacht voor de ontwikke-
ling van schoolse vaardigheden. 

Voor elke route geldt dat er in de eerste fase van 
de ISK veel aandacht wordt besteed aan tweedetaal-
verwerving: de leerling maakt kennis met de dagelijkse 
taalgebruikssituaties in het Nederlands en krijgt veel 
NT2-lessen. Taallessen worden gekoppeld aan een 
praktische en herkenbare inhoud en gaan over het hier 
en nu. Op die manier kunnen de leerlingen zich na ver-
loop van tijd binnen en buiten de school redden in het 
Nederlands. 

Het uitstroomprofiel in beeld
Afhankelijk van de leerroute en de vorderingen start de 
leerling na ongeveer een jaar (soms ook eerder) met de 
tweede fase. In deze periode wordt er uiteraard nog 
steeds gewerkt aan de taalontwikkeling, maar de aan-
dacht verschuift nu naar de taalsituaties die passen bij 
het uitstroomprofiel. De inhoud van het vervolgonder-
wijs staat centraal: de leerlingen krijgen vakken gericht 
op doorstroom. Welke vakken dat zijn, hangt af van de 
route die de leerling volgt. Voor een leerling die uit-
stroomt naar vmbo kader of de havo kan dat maat-
schappijleer, geschiedenis of biologie zijn. Voor een 
leerling die straks uitstroomt naar het mbo draait het 
vooral om kennismaking met praktijkvakken (techniek, 
zorg, handel et cetera) én loopbaanoriëntatie. 

Daarnaast is er in de tweede fase ook aandacht voor 
schoolse vaardigheden, denk aan leren samenwerken, 
aantekeningen maken, vragen stellen als je iets niet be-
grijpt et cetera. Idealiter is er in het onderwijsprogram-
ma ook volop aandacht voor strategieën om je woor-

denschat uit te breiden en voor zelfstandig werken. 
Deze vaardigheden hebben de leerlingen voor een 
succesvolle doorstroom naar het vo en mbo hard no-
dig. Het is de kunst om al deze aspecten geïntegreerd 
aan bod te laten komen: hoe laat je je leerlingen taal 
leren aan de hand van vakinhoud? Zo leren de leerlin-
gen dat ze tijdens alle vakken (deels autonoom) aan 
hun taalvaardigheid kunnen werken. Want in het regu-
liere onderwijs zijn er geen aparte NT2-lessen meer, 
maar moet de taalontwikkeling natuurlijk wel doorgaan. 

Breng de inhoud dichtbij
In de tweede fase heeft iedere leerroute een eigen 
invulling van het onderwijsprogramma. Toch is er een 
aantal gemeenschappelijke uitgangspunten te benoe-
men: 
• Maak gebruik van de inhoud en de context van het 

vervolgonderwijs (vo en mbo): kies passende teksten, 
instructies en opdrachten et cetera. Het is belangrijk 
dat de leerlingen hier al in de ISK kennis mee maken. 

• Besteed aandacht aan relevante woordenschat, zo-
als schooltaalwoorden en algemene vaktaalwoorden, 
en maak leerlingen bewust van het belang van het 
leren van nieuwe woorden én hun eigen rol daarbij.

• Werk aan een actieve studiehouding van de leer-
ling, denk aan vragen durven stellen, hulp vragen, 
zelfstandig huiswerk kunnen maken et cetera.

Taal leren aan de hand van vakinhoud
Hoe pak je dat nou concreet aan als vakdocent op de 
ISK? Hoe kun je aan de hand van de inhoud van het 
vak werken aan taal? En hoe kan de NT2-docent mate-
rialen uit de zaakvakken gebruiken om te werken aan 
taal? Wat is een goede manier om leerlingen te bege-
leiden bij het leren van belangrijke nieuwe woorden zo-
dat ze straks autonome woordleerders zijn? In Kennis 
in de Klas (KIK) Mens & Maatschappij hebben we con-
creet invulling gegeven aan deze uitgangspunten: de 

 Leerlijnen ISK
 Binnen de leerlijnen worden drie leerroutes on-

derscheiden; daaraan zijn in totaal acht uitstroom-
profielen gekoppeld. Na de verlengde intake 

 worden ISK-leerlingen in een passende leerroute 
geplaatst. Analfabete leerlingen of andersalfabe-
ten worden eerst gealfabetiseerd voordat ze in 
een leerroute worden geplaatst.

• Route 1 bereidt voor op doorstroom naar inbur-
gering, werk of praktijkonderwijs.

• Route 2 bereidt voor op doorstroom naar mbo 
 entree, mbo 2 of vmbo basis.
• Route 3 bereidt voor op doorstroom naar mbo 

3/4, hbo, vmbo kader/gl/t of havo/vwo.

‘   ’
Taallessen worden gekop-
peld aan een praktische 
en herkenbare inhoud
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leerling maakt op een overzichtelijke manier kennis met 
allerlei vaardigheden die van belang zijn in het regulier 
onderwijs en de docent krijgt didactische handvatten 
om de leerlingen hier op een gestructureerde manier bij 
te begeleiden. De methode geeft handvatten om taal-
ontwikkelend te werken in de vaklessen en is een intro-
ductie op het zaakvakonderwijs in het regulier onder-
wijs. 

• Werk met concrete leerdoelen. Het is belangrijk dat 
leerlingen grip hebben op hun eigen leerproces: wat 
kunnen ze al, waarin willen ze zich verder ontwikkelen 
en wat hebben ze daarvoor nodig? Je kunt de leerlin-
gen hierin begeleiden door te werken met concrete 
leerdoelen waarin je taal en inhoud combineert: Ik 
kan mijn mening geven over acties voor klimaat of 
Ik kan een blog schrijven over een culturele ge-
woonte. Op die manier weet de leerling wat er van 
hem verwacht wordt en kan hij daar op reflecteren. 

• Werk aan woordenschat. Kies de doelwoorden van 
je les zorgvuldig: is dit woord nuttig om te leren? 
Heeft de leerling dit woord nodig in het vervolgon-
derwijs, komt het vaak voor in schoolboekteksten of 
andere teksten van het vak? Zorg voor een goede 
combinatie van woorden: kies niet alleen vaktermen, 
zoals de lava of het magma bij aardrijkskunde, maar 
kies vooral schooltaalwoorden (circa, toenemen) en 
algemene vaktaalwoorden (vloeibaar, de vulkaan). 
Zorg dat de leerling aan de slag gaat met deze woor-
den. Ze komen natuurlijk aan bod in de uitleg van de 
docent of de teksten. Daarnaast moet de leerling ge-

stimuleerd worden om de woorden te herhalen en 
zelf te gebruiken in de opdrachten. Aan de hand van 
tips voor zowel de leerling als de docent kunnen de 
leerlingen actief met belangrijke woorden aan de 
slag gaan. Ze kunnen daarnaast een woordenschrift 
bijhouden om grip te krijgen op hun eigen woord-
leerproces. Zo breiden ze de kennis van belangrijke 
woorden stap voor stap uit. 

• Werk aan leesvaardigheid en geef actieve taken. 
ISK-leerlingen moeten in het regulier onderwijs kun-
nen omgaan met schoolboekteksten en andere infor-
matiebronnen zoals krantenartikelen of websites. Het 

KIK in het kort
Kennis in de Klas besteedt aandacht aan taal en vak-
kennis. Voorjaar 2020 verscheen het eerste deel: KIK 
Mens & Maatschappij. In dit deel maken de leerlin-
gen kennis met thema’s zoals het vormen van een 
mening, duurzaamheid en de Nederlandse demo-
cratie. Daarnaast krijgen de leerlingen onmisbare 
schooltaalwoorden aangereikt en algemene vaktaal-
woorden die horen bij het domein Mens & Maat-
schappij. De leerlingen oefenen binnen de online 
omgeving met taal en vakinhoud. Elke les wordt ver-
volgens in het werkboek afgesloten met een actieve 
taak. Hier kunnen de leerlingen de inhoud en daar-
mee de belangrijke woorden direct in de praktijk 
brengen. Het werkboek bevat daarnaast een woor-
denschrift met woordleertips voor de leerlingen. KIK 
Mens & Maatschappij bevat voldoende lesmateriaal 
voor een complete invulling van een zaakvak in de 
tweede fase. Voor de docent is er een uitgebreide 
algemene handleiding en een praktische handleiding 
bij het werkboek; zowel de NT2-docent als de vak-
docent kan hiermee uit de voeten.
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is daarom belangrijk dat de leerlingen oefenen met 
verschillende typen teksten én met verschillende ma-
nieren van lezen. Soms moeten ze een tekst zoekend 
lezen, soms juist intensief. Die verschillende manie-
ren van lezen kan de docent modelen: zo kan de 
leerling eerst de kunst afkijken en het vervolgens zelf 
proberen. Na het lezen van de tekst volgt een actie-
ve taak, zodat de leerlingen de inhoud van de tekst 
direct actief verwerken en er ruimte is om na te den-
ken en te praten over de inhoud van de tekst. Voor-
beelden van actieve taken zijn een één-minuut-
spreekbeurt geven over de kern van de tekst of de 
informatie verwerken in een infographic. Zowel de 
NT2-docent als de vakdocent kan op deze manier 
met de teksten aan de slag.

• Werk aan schoolse vaardigheden. Lezen de leerlin-
gen een tekst over geschiedenis? Laat ze daar dan 
een samenvatting van schrijven aan de hand van een 
stappenplan. En kijken ze een filmpje van Schooltv 
over klimaatverandering? Laat ze dan aantekeningen 
maken, debatteren of presenteren. Deze schoolse 
vaardigheden zijn vaak nog onbekend voor de leer-
ling. Reik daarom uitlegblokjes aan zodat ze op een 
laagdrempelige manier kennismaken met dit soort 
activiteiten. Ook kunnen leerlingen aan de hand van 
rubrics hun vorderingen met betrekking tot bijvoor-
beeld samenwerken in kaart brengen. 

Door aandacht te besteden aan deze vaardigheden 
maken leerlingen op verschillende manieren kennis met 
Mens & Maatschappij, leren ze doelgericht omgaan 
met uitbreiding van hun woordenschat en hebben ze 
een aantal instrumenten in handen die ze ook bij ande-
re vakken in het regulier onderwijs kunnen inzetten.

Lies Alons
Anne Marije de Goeijen

Lies Alons is directeur onderwijs van het Instituut voor 
Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam (ITTA UvA 
BV). Ze was betrokken bij de ontwikkeling van de LO-
WAN-leerlijnen.

 Correspondentie: lies.alons@itta.uva.nl

Anne Marije de Goeijen is werkzaam als adviseur bij de 
marktgroep Onderwijs van het ITTA. 

 Correspondentie: annemarije.degoeijen@itta.uva.nl

Noten
1. Meer informatie over onderwijsprogramma’s en didac-

tische aanpak bij de verschillende leerroutes, zie 
 https://www.lowan.nl/vo/leerlijnen/. 
2. Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonder-

wijs) is secundair onderwijs en kent verschillende leerwe-
gen: basis (niveau 1), kader (niveau 2) en theoretisch (ni-
veau 3).




