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Uitnodiging studiedag LOWAN-vo 10 april 2017 

 

 

 

 

Directieleden/coördinatoren en docenten van  

Eerste-opvangscholen (ISK’s) en andere betrokkenen 

 

 

STUDIEDAG LOWAN-VO 

MAANDAG 10 APRIL 2017 
 

 

 

 

Geachte collega's, 

Op maandag 10 april 2017 organiseert LOWAN-vo de jaarlijkse studiedag voor alle betrokkenen bij 

het Eerste Opvangonderwijs Anderstaligen (ISK’s).  

Dit is een studiedag met zowel een programma-aanbod voor directieleden/ coördinatoren als voor 

docenten en andere betrokkenen. We starten om 10 uur met een plenair gedeelte en aansluitend 

een workshopronde. Na de lunch volgen er nog 2 workshoprondes. 

Bijgevoegd treft u een aanbod van ruim 30 workshops aan waarbij we hopen dat we tegemoet 

komen aan ieders belangstelling/werkgebied. De belangstelling bij inschrijving bepaalt welke 

workshops door kunnen gaan, vul daarom de alternatieve keuzes in.  

De bijeenkomst voor directieleden/coördinatoren zal plaatsvinden tijdens de eerste  workshopronde. 

Voor de workshoprondes na de lunch kunnen ook zij kiezen voor één van de workshops.  

Deze dag wordt georganiseerd in vergadercentrum de Reehorst te Ede.  

We vragen een bijdrage van € 90,-  p.p. als tegemoetkoming in de kosten  (de lunch en garderobe zijn 

inbegrepen).  Parkeergelegenheid is er voldoende, maar is voor eigen rekening. De locatie ligt dicht 

bij het station. 

 

► Wilt u deelnemen aan deze dag, dan verzoeken wij u vriendelijk online het 

inschrijfformulier in te vullen! Wilt u  dit vóór 20 februari doen, de volgorde van ontvangst is mede 

bepalend voor plaatsing. We verwachten een grote toestroom dus wees er op tijd bij.  

Anders dan andere jaren moet u zelf uw inschrijving doen, er zijn geen verzamellijsten mogelijk. 

U ontvangt meteen een bevestigingsmail als uw inschrijving gelukt is.  

Na inschrijving ontvangt u van ons, tenminste een week voor de studiedag, een mail die u toegang 

geeft tot de studiedag en waarop ook de indeling in workshops vermeld staat. Vergeet niet deze mail 

mee te nemen (digitaal of papier)!  
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Programma 10 april 2017 

 

9.15 – 10.00 uur  ONTVANGST 

10.00 – 11.15 uur  PLENAIR 

NIEUWKOMERS OP DE VLUCHT 

 

Artsen zonder Grenzen werkt al 45 jaar met ontheemden in 

verschillende locaties wereldwijd. In deze lezing zal de organisatie 

haar recente ervaringen delen over haar werk met vluchtelingen 

en migranten aan de grenzen van Europa. Wat maken mensen 

onderweg mee en wat doet dat met ze? Hoe zit het met 

kwetsbare groepen, zoals alleenstaande minderjarigen? En wat 

hebben ontheemden nodig als ze eenmaal in Nederland zijn? Deze 

thema’s zullen ter sprake komen in de lezing met de doelstelling 

het publiek iets meer inzicht te verstrekken in de situatie van 

nieuwkomers ook voordat ze in Nederland aankomen. 

 

 
Artsen zonder grenzen 

 

PRIJSUITREIKING ISK-NT2 DOCENT EN TOPPER 2017 

 

Sinds 2003 wordt er tweejaarlijks een NT2-docent van dat jaar 

gekozen onder auspiciën van de Beroepsvereniging van NT2-

docenten, de BVNT2. In 2017 wordt een nieuwe traditie gestart 

door het VO erbij te betrekken. In een samenwerking van de BVNT2, 

LOWAN-vo en Bisbee Flexonderwijs wordt er gezocht naar de 

topper onder de ISK-NT2-docenten van Nederland. Wij hopen dat 

veel VO scholen in het ISK-NT2-onderwijs op zoek gaan naar die 

topper. Hij/zij kan een bron van inspiratie worden voor anderen.  

En ISK-NT2-docenten mogen ook wel eens in het zonnetje gezet 

worden! Dat gebeurt dus tijdens dit gedeelte. 

Geef kandidaten op vóór 12 februari 2017! 

Info: www.lowan.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/isk-nt2-topper 

 
 

  

11.30 – 12.30 uur WORKSHOPRONDE 1 EN OVERLEG DIRECTIELEDEN/COÖRDINATOREN 

Overleg directieleden/coördinatoren 

Voor de directieleden en coördinatoren een kort overleg met medewerking van o.a. OCW en het 

ITTA. Aan de orde komen o.a.: 

• Nieuwe bekostiging VO Nieuwkomers 

• Nadere toelichting stand van zaken leerlijnen   

• Doorstroom VO en MBO 

Workshopronde 1 

Workshopronde 1 is voor iedereen die niet deelneemt aan de bijeenkomst voor directieleden en 

coördinatoren. Zie hiervoor het aanbod van workshops met de beschrijvingen. 
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12.30 – 13.30 uur LUNCH 

 

13.30 – 15.40 uur WORKSHOPRONDES 2 EN 3 

Na de lunch volgen 2 workshoprondes. 

 

9.15 - 16.30 uur  INFORMATIE EN MATERIALENMARKT 

De gehele dag, maar na afloop van het programma onder het genot van een drankje, kunt u langs 

tafels lopen waarbij organisaties en uitgeverijen het materiaal laten zien wat zij voor het eerste 

opvangonderwijs/ISK beschikbaar hebben. Ook kunt u zich inschrijven voor diverse 

cursussen/trainingen. 

 

 

► Hebt u vragen over de studiedag, neem dan contact op met ondergetekende. 

 

Wij hopen u op maandag 10 april a.s. weer te mogen begroeten. 

 

Vriendelijke groeten LOWAN-vo,  

 

Hariëtte Boerboom  

 


