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Inleiding 
 

De afdeling Nederlandse Taal en Cultuur (NTC-afdeling) is onderdeel van The International 

School Aberdeen (ISA). De school bestaat uit vier afdelingen, te weten: 
1.  Preschool,  

2.  Elementary School,  

3.  Middle School,  

4.  High School. 

 

De klassen zijn onderverdeeld in ‘Pre-School’ tot en met ‘Grade 12’ (4-18 jaar). Elke afdeling 

heeft zijn eigen ‘Handbook’, waarin u informatie kunt vinden over de inhoud en de 

organisatie van het onderwijs per schoolniveau. U kunt deze ‘Handbooks’ vinden op de 

website van de ISA: www.isa.aberdeen.sch.uk 

 

Onze schoolgids is een aanvulling op de ISA ‘Handbooks’ en is bedoeld om u te informeren 

over het onderwijs op de NTC-afdeling van de ISA. De schoolgids laat zien wat wij u en uw 

kind te bieden hebben. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen in de schoolgids lezen 

waarom onze NTC-afdeling een goede keuze is. Aan ouders die al leerlingen op onze NTC-

afdeling hebben, leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde 

resultaten.  

 

De schoolgids geeft aan waar onze NTC-afdeling voor staat en wat u van ons mag 

verwachten en bevat uiteraard ook veel praktische informatie. Daarnaast sluit deze gids aan 

bij het schoolplan van onze NTC-afdeling. Dit is een beleidsdocument waarin wij voor een 

periode van vier jaar uitgebreid beschrijven hoe ons onderwijs in elkaar zit en wat onze 

plannen zijn om een goede NTC-afdeling te blijven. Het schoolplan ligt bij ons ter inzage en 

kunt u ook terugvinden op de site van ISA. 

 

Wij hopen dat u dit document met plezier zult lezen. Om de informatie nog beter te kunnen 

afstemmen op uw wensen, vernemen wij graag wat u van onze schoolgids vindt. Zo kunnen 

we samenwerken aan een nog betere kwaliteit van ons onderwijs. 

  

http://www.isa.aberdeen.sch.uk/
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1 De NTC-afdeling van ISA 
 

1.1 Contactgegevens   
 

De afdeling Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) is onderdeel van The International School  

Aberdeen (ISA). 

 

Adres: 

The International School Aberdeen, Dutch Department 

Pitfodels House, North Deeside Road, Pitfodels, Cults 

Aberdeen AB15 9PN, Schotland, UK 

01224 – 730300 

 

1.2 Schoolorganigram   
 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ORGANISATIE 

 

ISA Management 

 

   ISA Algemeen Directeur – Nicholas Little 

        Directeur PO – Don Newbury  

        Directeur VO – Angus Carmichael 

 

Leerkrachten 

 

Coördinator en NTC-PO – Bert Smits 

NTC-VO – Hanneke Klep 

 

NTC Advisory Committee 

 

                              Marc Bevaart 

 

Parent Teacher Organisation (PTO) 

 

Klachtencommissie 

 

           Directeur PO – Don Newbury 

           Directeur VO – Angus Carmichael 

School Counselor – Valerie DeGraw 

 

Vertrouwenspersoon ISA 

 

School Counselor – Valerie DeGraw 

Vertrouwensinspecteur Nederland 

 

ISA Board  
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Aangezien de NTC-afdeling voor het primair- en secundair onderwijs geïntegreerd is in het  

ISA-curriculum, liggen het bestuur en de verantwoordelijkheid voor het onderwijskundig 

programma bij de ISA.  

 

De NTC-afdeling heeft geen eigen schoolbestuur maar valt onder de ISA Board. De NTC 

Advisory Committee is in het leven geroepen om de kwaliteit van het NTC- onderwijs te  

bewaken. Zij vervult hierin een adviserende rol. 

 

1.3 Wie is wie?    
 

Ons NTC team bestaat uit de volgende mensen: 

 

                      NTC Advisory Committee 

Voorzitter     Marc Bevaart 

Secretaris/ Algemeen bestuurslid 
 

     ---- 

                     Onderwijsteam basisonderwijs 

Leerkracht (coördinator)      Bert Smits 

                    Onderwijsteam voortgezet onderwijs 
 

Leerkracht (coördinator)      Hanneke Klep 
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1.4 De NTC Advisory Committee (AC)   
 

De AC is de schakel tussen de NTC-afdeling en de ISA School Board en tussen de  

NTC-afdeling en de ouders. De hoofdtaken: 

• Zij geeft advies aan de ISA School Board. 

• Zij geeft advies over algemene kwesties die door de Board van de ISA worden  

           aangedragen. 

• Zij geeft advies aan alle leden van het ISA-team die met het NTC- programma  

           te maken hebben. 

• Zij vormt, samen met de docenten, het aanspreekpunt voor ouders als zij vragen  

           of voorstellen betreffende het NTC-onderwijs hebben. 

• Zij ondersteunt het contact met de Stichting NOB en communiceert met de  
           inspecteur tijdens inspectiebezoeken. 
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2 Waar de NTC-afdeling voor staat 

2.1 Missie 
 

Het onderwijs in de Nederlandse Taal- en Cultuur is geïntegreerd in het totale onderwijs-
programma van de ISA. Wij werken daarom vanuit de algemene missie van de school:  

 

 
                                   ISA MISSION STATEMENT 

 

   ISA’s mission is to deliver excellence in education through a safe and caring learning  

   environment. Our students are challenged to reach their maximum potential  
   through academic success and personal growth, becoming learners for life and  

   socially responsible, active global citizens. 

 

   We provide students with a comprehensive university preparatory education  

   utilising best practices in education from around the world. We serve our  

   internationally diverse student body through a partnership of excellent staff,  

   committed parents and an involved community. 

 

 

Voor het NTC-onderwijs in het bijzonder hebben we de volgende aanvullende missie  

geformuleerd:  

  

 

                            “NEDERLANDSE WERELDBURGERS” 

 

                                  De missie van ons NTC-onderwijs  

 

   Onze missie is om – binnen het totale, internationale onderwijsaanbod van The  

   International School Aberdeen – de leerlingen die deelnemen aan de NTC-lessen  

   ook hun eigen Nederlandse identiteit te laten ontwikkelen, door het aanbieden van  

   kwalitatief goed Nederlandse taal – en cultuuronderwijs. In ons leerstofaanbod  

   werken we toe naar de kerndoelen*, zoals deze zijn geformuleerd voor de  

   deelvaardigheden van de Nederlandse taal* voor het Nederlandse onderwijs.  

   Wij sluiten hierdoor zoveel mogelijk aan bij het onderwijs in Nederland.  

   Ons doel is om de Nederlandse lessen waar mogelijk te integreren in het  

   dagelijks programma van de ISA. 

 

 

 

*      Voor verwijzing van uitleg en meer informatie over kerndoelen / deelvaardig-  

       heden van de Nederlandse taal verwijzen wij u naar de bijlage in het Schoolplan 

       en naar de site van de SLO (Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling). 

 

                     http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf/ 

http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/kerndoelenboekje.pdf/
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2.2 Visie    
 

• We behalen hoge onderwijsleerresultaten en voldoen aan de eerder genoemde             

           kerndoelen. 

• We creëren een veilige, uitdagende en zorgzame leeromgeving voor onze leerlingen.      

Wij halen door onze zorg en individuele aandacht het beste uit de leerlingen. 

• We wekken bij onze leerlingen enthousiasme voor en interesse in de Nederlandse 

taal en cultuur. 

• In de diversiteit aan culturen binnen de International School geven we de 

Nederlandse leerlingen een saamhorigheidsgevoel. 

• We geven alle leerlingen die NTC-PO gevolgd hebben een mogelijkheid om door te 

gaan naar het NTC-VO met het vooruitzicht om dit met een diploma af te sluiten. 
 

2.3 Achtergronden / Uitgangspunten 
   

Het NTC-onderwijs op de ISA is op 20 augustus 2007 officieel van start gegaan met 28 

leerlingen. Deze leerlingen kwamen van de Dutch School Aberdeen, een school voor 

volledig Nederlands dagonderwijs, die wegens een teruglopend leerlingenaantal per 1 

augustus 2007 werd gesloten. Sinds 2012 is het Voortgezet onderwijs een officieel deel van 

ISA geworden. 
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In februari 2018 zijn er 14 leerlingen die deelnemen aan het NTC-programma; 13 leerlingen 

van de Elementary School en van de Middle en High School (MS/HS) doet 1 leerling mee met 

het programma. De leerlingen van de Elementary School volgen het NTC-programma 

gedurende schooltijd; de leerling van Grade 6 volgt een naschools programma met anderhalf 

uur per week begeleiding van een leerkracht op school.  

Het doel van het NTC-onderwijs op ISA is zoveel mogelijk aan te sluiten op het onderwijs in 

Nederland, waarbij we ons richten op de kerndoelen voor de deelvaardigheden Nederlandse 

taal voor het primair en secundair onderwijs, te weten: mondelinge taalvaardigheid, spelling, 

woordenschat, stellen, begrijpend lezen en taalbeschouwing. 

 

Het Nederlands wordt gegeven als moedertaalonderwijs. De leerlingen worden geplaatst in 

leeftijdsgroepen, waarbinnen gedifferentieerd wordt. Een kind krijgt dus zoveel mogelijk 

onderwijs op maat.  

                                                                 

Basisschoolleerlingen die wat betreft de Nederlandse taal op het hetzelfde niveau werken als 

hun leeftijdsgenoten in Nederland zijn Richting 1 (R1)* leerlingen. Het merendeel van onze 

leerlingen valt in deze categorie. De leerlingen die vertraging hebben opgelopen en daardoor 

op een lager niveau werken dan leeftijdsgenoten in Nederland zijn onze Richting 2 (R2)* 

leerlingen. Voor kinderen die een grotere achterstand hebben, of die het Nederlands als   

vreemde taal moeten leren, hebben wij in principe geen voorzieningen. Deze kinderen 

zouden passen binnen Richting 3 (R3)*. Onder bepaalde omstandigheden en volgens 

duidelijke afspraken is plaatsing toch eventueel mogelijk.  

 

 

*    R1 betreft leerlingen die het niveau hebben van leeftijdsgenoten in Nederland. 

      R2 betreft leerlingen met een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdsgenoten  

      in Nederland. 

      R3 betreft leerlingen met een achterstand van meer dan twee jaar.  

 

De leerlingen in het Voortgezet Onderwijs (VO) worden ingedeeld in een groep leerlingen 

die in principe terug kunnen stromen in het reguliere onderwijs in Nederland (Doel 1) en in 

een groep leerlingen die voorbereid worden op een Internationaal Certificaat Nederlands 

(Doel 2). Deze laatste groep leerlingen houdt met dat certificaat de mogelijkheid open om 

een vervolgstudie in Nederland te gaan doen. 

 

Een van de uitgangspunten bij de oprichting van de afdeling voor Nederlandse Taal en 

Cultuur is een zo ver mogelijk doorgevoerde integratie binnen de ISA. Wij nemen deel aan 

alle grote evenementen die op het programma van de ISA staan. Tijdens die evenementen 

kunnen de kinderen zich als Nederlanders profileren. Vaste programmapunten zijn: de 

Sinterklaas-assembly, de Koningsdag-assembly, de International Parade en de Art and 

Writing / Science Fair.  

 

2.4 Aannamebeleid   
 
Het Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs wordt op de International School of Aberdeen 

aangeboden aan leerlingen van de ISA die Nederlands als moedertaal hebben.  
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De NTC-afdeling richt zich in het Primair Onderwijs daarom in haar onderwijsaanbod op de 

NTC-Richtingen 1 en 2. Wij hebben in principe geen directe voorzieningen voor leerlingen 

die Richting 3 (R3) volgen. In overleg met de ouders kunnen er afspraken gemaakt worden 

over mogelijkheden van plaatsing. Deze afspraken worden duidelijk vastgelegd en regelmatig  

geëvalueerd. Het Voortgezet Onderwijs richt zich, zoals hierboven uitgelegd, op doel 1 en 2. 

 

In bijlage I vindt u het volledige Aannamebeleid en een uitleg over de richtingen 1, 2 en 3 

(R1, R2 en R3) en Doel 1 en 2 voor het VO. 

 

2.5 Absenties   
 

Het absentiebeleid is geregeld via de ISA, die de ziekmeldingen en absenties registreert. De 

NTC-leerkrachten houden zelf ook een registratie bij van de gemiste lessen. Deze worden 

op het rapport vermeld. Leerlingen uit het VO die de Nederlandse les volgen moeten apart 

worden afgemeld. Dit kan via een SMS of telefoontje naar de leerkracht of per e-mail. 
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3 Het onderwijs  

 

3.1 Primair Onderwijs (NTC-PO) 
 

Ons NTC-onderwijs heeft, zoals hierboven vermeld, als doelstelling om kinderen bij 

terugkeer naar Nederland zo veel mogelijk aansluiting te laten vinden in het Nederlandse 

onderwijs. 

 

Het onderwijs in de Nederlandse taal is er op gericht dat de leerlingen: 

• vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig kunnen  
           gebruiken in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; 

• kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal; 

• plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de taal. 

 

We onderscheiden spreken / luisteren, lezen, schrijven (stellen) en taalbeschouwing. De 

verschillen bij het onderwijsaanbod voor R1 en R2/R3 leerlingen liggen vooral op het gebied 

van de leerstofinhoud en ordening van de leerstof. Het bevorderen van het zelfvertrouwen 

en het competentiegevoel in het gebruik van de Nederlandse taal is belangrijk voor alle 

kinderen, maar cruciaal voor de R2/R3 leerlingen.  

 

Ons onderwijs is adaptief: het richt zich op de specifieke onderwijsbehoeften van elk 

individueel kind. We stippelen voor al onze leerlingen een leerroute uit, die waar nodig 

aangepast wordt. Om plezier te bevorderen in het leren van de Nederlandse taal 

organiseren we elke les gezamenlijke activiteiten. Ook sluiten we waar mogelijk de 

Nederlandse lessen aan op de thema’s en leerinhouden die op de dagschool aan de orde zijn. 

Een goede communicatie met de leerkrachten van ISA zien wij dan ook als noodzaak. 

 

Wij kunnen op die manier vaststellen welke leerstofonderdelen een overlap hebben met ons 

programma om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de beschikbare tijd. Om op de 

hoogte te blijven van het programma van de ISA nemen de Nederlandse leerkrachten 

daarom ook deel aan de teamvergaderingen van de ISA.  

   

3.1.1 Organisatie van het onderwijs van NTC-PO  

 

3.1.1.1  ‘Full Time’ Programma.  

 

De leerlingen die deelnemen aan het NTC-programma op de ISA hebben een uiteenlopende 

achtergrond wat betreft het leren van de Nederlandse taal en hier houden wij in ons 

onderwijs rekening mee. Sommige kinderen komen van een volledige Nederlandse 

dagschool, maar er zijn ook kinderen die een aantal jaren geen Nederlands taalonderwijs 

hebben gevolgd.  

 

De computers worden vaak ingezet ter ondersteuning van ons onderwijs. Leerlingen kunnen 

op eigen niveau werken aan het computerprogramma behorend bij de methode ‘Taal Actief’ 

en aan het programma van ‘Nieuwsbegrip’. 
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We realiseren ons dat kinderen in Nederland, met 8 uur taalonderwijs in een 

Nederlandstalige omgeving, al moeite hebben om de kerndoelen te halen. Het behalen van 

de kerndoelen in vijf perioden van 45 minuten per week noodzaakt ons daarom tot het 

maximaliseren en optimaliseren van de lestijd en tot het stellen van leerstofprioriteiten. In 

onze lessen heeft de uitbreiding van de woordenschat een hoge prioriteit. 

 

Leerlingen van Grade 1 t/m 5 (groep 3 t/m 7) hebben 38 weken per jaar les met per week 

vijf lessen van 45 minuten. Dit voldoet ruimschoots aan de minimale eis voor NTC-

leerlingen van 120 uur per jaar, zoals die is vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs. 

De leerlingen van groep 1 en 2 voldoen ook aan deze eis met vijf lessen per week van 30 - 

40 minuten per week, aangevuld met de uren die voortvloeien uit de Nederlandse 

festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest, de Nederlandse assembly’s en Koningsdag. De NTC-

lessen worden gegeven binnen het dagrooster van ISA. Deze lessen vallen onder het 

‘Modern Languages Programme’, aangevuld met uren uit ‘Art’ en ‘Music/Drama’. Dat houdt 

in dat gedurende het ene semester de kinderen niet naar ‘Music/Drama’ gaan en in het 

andere semester niet naar ‘Art’ (tekenen / handvaardigheid). In plaats daarvan volgen ze de 

lessen in de Nederlandse taal. Leerlingen van Grade 6 (groep 8) vallen op de ISA in het 

Middle School Programma en volgen een naschools programma voor Nederlands (zie 

Hoofdstuk 3.2). 

 

Op de ISA wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem. Leerlingen komen vanuit hun 

klas naar de NTC-klas en zijn dus niet op niveau, maar op leeftijd gegroepeerd. Dit houdt in 

dat wij onze NTC-lessen moeten aanpassen aan de verschillende behoeften van de 

leerlingen. Ons streven is dat wij een ononderbroken ontwikkeling van de Nederlandse taal 

mogelijk maken, aangepast aan de individuele behoeften van de leerling.  
 

3.1.1.2     Deeltijd Programma 

 

Er zijn leerlingen die het Engels onvoldoende beheersen om de lessen aan de ISA goed te 

kunnen volgen. Omdat Engels de instructietaal op deze school is, krijgt dat de prioriteit en 

gaan deze kinderen gedurende het ‘Modern Language Programme’ naar ‘English as an 

Additional Language’ (EAL). In dat geval volgen zij een deeltijdprogramma NTC, wat in de 

praktijk neerkomt op twee lessen per week.  

 
 

 

 

3.1.2 Onderwijsaanbod en methoden van NTC-PO   

 

3.1.2.1     NederlandseTaal van NTC-PO   

 

In ons onderwijs aan de jongste kinderen (PS en KG, in Nederland groep 0-1-2) wordt de 

nadruk gelegd op de mondelinge taalvaardigheid, waarbij het uitbreiden van de 
woordenschat centraal staat. Wij maken daarbij gebruik van de themamap van ‘De 

Leessleutel’ voor groep 1 en 2, die bij ieder thema woordenlijsten van ongeveer 90 woorden 

heeft samengesteld. Ook wordt er tijdens iedere les interactief voorgelezen met het oog op 

woordenschatuitbreiding. In vergelijking met volledig PO-onderwijs wordt er minder tijd aan 

het ontwikkelen van begrijpend lezen besteed, omdat de kinderen dit in de ISA-klas al doen. 
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In Grade 1 (groep 3) ligt de nadruk op het leren lezen en schrijven. Voor het aanvankelijk 

lezen maken wij gebruik van de nieuwe methode ‘Lijn 3’, die min of meer de opvolger is van 

de methode ‘De Leessleutel’.  

 

Het leesproces op de ISA begint een jaar eerder en daarom kennen de meeste kinderen al 

veel letters als ze beginnen in Grade 1. Dit geeft de kinderen een voorsprong, maar heeft 

ook een duidelijk nadeel; sommige klanken klinken hetzelfde in het Engels (oo-oe, ee-ie, aa-

ee), maar worden anders geschreven.  

 

In Grade 2 t/m 6 (groep 4 t/m 8) maken wij gebruik van de Taalmethode ‘Taal Actief 4’.  

      

Voor Begrijpend Lezen en Woordenschat gebruiken wij de methode ‘Nieuwsbegrip’. De 

leerlijn van deze methode leert kinderen een tekst verwerken m.b.v. leesstrategieën. Aan 

iedere tekst zijn woordenschat- en leesbegripoefeningen gekoppeld, die betrekking hebben 

op de leesstrategieën. De onderwerpen zijn actueel, spreken de kinderen aan en nodigen uit 

tot een gesprek. Dit heeft als voordeel dat zowel de mondelinge taalvaardigheid als de 

woordenschat bij de leerlingen uitgebreid wordt. Binnen deze methode zijn dus veel 

oefenmomenten aanwezig voor Begrijpend Lezen en Woordenschat.  

 

De ISA leert leerlingen schrijven met behulp van de strategieën van ‘The Six Traits’, zes 

onderdelen die van belang zijn bij het schrijven van een goede tekst. Tijdens de Nederlandse 

lessen werken wij met dezelfde theorie voor ons Stelonderwijs*. 

 

 

 

* Stelonderwijs: betekenis uitdrukken in geschreven taal. Hierbij is schrijven een  

          creatieve vaardigheid waarbij gedachten, gevoelens en ideeën op papier worden  

          gezet. 
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Richting 1 en 2 basisonderwijs 

 

                                           Pre School / Kindergarten (Groepen 0 t/m 2) 

Leerlijn: Lesprogramma: 

Spreken en luisteren Themamap ‘De Leessleutel - groep 1 en 2’  

Woordenschat  Themamap ‘De Leessleutel - groep 1 en 2’ 

Beginnende geletterdheid  Themamap ‘De Leessleutel - groep 1 en 2’ 

 Diverse ontwikkelingsmaterialen ter bevordering 

van de taalontwikkeling bij kleuters 

 

Richting 1 en 2 basisonderwijs 

 

                                            Grade 1 (Groep 3) 

Leerlijn: Lesprogramma: 

Spreken en luisteren ‘Lijn 3’ 

Woordenschat ‘Lijn 3’ 

Technisch lezen Niveauleesboeken Avi-lezen 

Begrijpend lezen ‘Lijn 3’ 

Stellen ‘lijn 3’ 

Spelling ‘Lijn 3’ 

Taalbeschouwing ‘Lijn 3’ 

 

Richting 1 en 2 basisonderwijs 

 

                                           Grade 2 t/m 6 (Groepen 4 t/m 8) 

Leerlijn: Lesprogramma: 

Spreken en luisteren ‘Taal Actief 4’ 

Woordenschat ‘Taal Actief 4’ 

(Computerprogramma ‘Woordenschat’) 

‘Nieuwsbegrip’ 

Technisch lezen Niveauleesboeken Avi-lezen 

Bibliotheekboeken 
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Begrijpend lezen ‘Nieuwsbegrip’ 

Stellen  ‘Nieuwsbegrip’ 

In samenwerking met ISA: 

‘The Six Traits of Writing’ 

Spelling ‘Taal Actief 4’ 

(Computerprogramma ‘Spelling’) 

Taalbeschouwing ‘Taal Actief 4’ 

 

3.1.2.2     Cultuuronderwijs van NTC-PO   

 

Omdat NTC-onderwijs tot doel heeft de aansluiting met Nederland en het Nederlandse 

onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de 

Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. 

 

Onderwijs in Nederlandse cultuur beoogt het in stand houden en versterken van de 

verbondenheid met de Nederlandse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland 

te bevorderen. Onderwijs in Nederlandse cultuur wordt gegeven ter ondersteuning van en 

als aanvulling op de Nederlandse taallessen. 

 

De kinderen uit Pre School / Kindergarten / Grade 1 (groepen 0-1-2-3*) volgen geen aparte 

lessenserie voor het cultuuronderwijs. De thema’s uit ‘De Leessleutel’ en ‘Lijn 3’ bevatten 

veel elementen uit de Nederlandse cultuur, zoals jonge kinderen die ervaren, en vormen een 

prima uitgangspunt om vergelijkingen te maken met de Schotse cultuur.  

 

 

*        Op de ISA staan de groepen 0 en 1, zoals wij die in Nederland kennen, gelijk aan  

          Pre School. Groep 2 staat gelijk aan Kindergarten en groep 3 aan Grade 1. 

 

 

De basis van het cultuuronderwijs voor Grade 2 t/m 6 (groepen 4 t/m 8) is de methode 

‘NederLAND IN ZICHT’, een speciaal voor het NTC-onderwijs ontwikkelde lessenserie en 

de onderwerpen die aangeboden worden in de methode ‘Taal Actief 4’. Daarnaast wordt er 

ook veel gebruik gemaakt van de aangeboden thema’s binnen ‘Nieuwsbegrip’, die elke keer 

direct aansluiten bij de actualiteit in Nederland. 

 

Naast deze methode werken wij ook op andere manieren aan het in stand houden en 

versterken van de verbondenheid met de Nederlandse cultuur. Wij doen mee met de 
Nederlandse Kinderboekenweek (oktober) en het Nederlandse project van het Nationaal 

Comité 4 & 5 mei ‘Stilstaan bij Vrijheid’ (mei). Wij nemen als Nederlandse afdeling 

bovendien deel aan alle grote evenementen die op het programma van de ISA staan.  
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3.1.3 Huiswerk van NTC-PO  

 

In principe wordt huiswerk voor de 

NTC-lessen zoveel mogelijk beperkt. 

Leerlingen krijgen een keer per week 

huiswerk mee en dit wordt meegegeven 

op een vaste dag in de week. We 

verwachten dat de leerlingen dit 

huiswerk een week later gedaan 

hebben.  Het huiswerk is het lezen tot 

tenminste de bladzijde die op de 

leeskaart is vermeld. 

 

Voorheen was spelling ook een 

onderdeel van het huiswerk. Na 

verschillende opmerkingen van ouders 

hebben we samen opnieuw naar de 

vorm en inhoud van het huiswerk 

gekeken.  

 

Dit schooljaar krijgen de leerlingen in 

principe alleen hun leeshuiswerk mee, 

terwijl het huiswerk voor spelling in de 

groep gemaakt zal worden. 

 
Het voordeel hiervan is, dat, na de aparte uitleg, de verschillende opdrachten direct 

verwerkt kunnen worden en eventuele problemen in deze verwerking dan ook gelijk 

opgemerkt en aangepakt kunnen worden in de les. 

 

Mochten er echter problemen zijn voor spelling, dan zal van deze aanpak afgeweken worden 

en kan er alsnog huiswerk meegegeven worden. Aan het einde van het schooljaar kunnen we 

deze opzet verder evalueren. 

3.2 Voortgezet onderwijs (NTC-VO)  
              

De leerlingen van Grade 6 - 9 (groep 8 en klas 1, 2 en 3 van het Voortgezet Onderwijs) 

hebben geen Nederlandse les tijdens schooluren, maar kunnen na schooltijd werken aan een  

(online) programma voor VO-Nederlands, waarbij we het Nederlandse curriculum volgen. 

Het werk dat de leerlingen insturen, wordt nagekeken en van commentaar / suggesties 

voorzien door onze gekwalificeerde docent VO-Nederlands. De docente komt bovendien 

iedere week twee uur naar de ISA om samen met deze leerlingen aan de programma’s te 

werken. Deze vorm van onderwijs wordt ook wel ‘blended learning’ genoemd.     

 

Vanaf Grade 10 (klas 4 van het Voortgezet Onderwijs) kunnen de leerlingen op onze school 

het pre-IB* programma volgen via Stichting IBID (www.stichtingibid.org). Dit programma 

vormt een uitstekende voorbereiding op het ‘school supported self taught Dutch A’ (SSST**) 

programma dat de IB leerlingen als Standard Level vak kunnen kiezen voor hun diploma. 

Ook dit SSST Dutch A programma kan worden gevolgd via de stichting IBID.  Onze docent 

werkt ook voor de Stichting IBID en blijft de begeleider van de leerlingen als ze door willen 
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stromen naar deze programma’s. De leerlingen die het pre-IB programma volgen, zijn 

welkom tijdens de naschoolse les. De IBDP-lessen*** vallen onder schooltijd. 

 

De ISA biedt de mogelijkheid aan IB-students om het Dutch B programma te volgen op 

school.  

 

Ons NTC-VO onderwijs heeft als doelstelling om de leerlingen bij terugkeer naar Nederland 

zo veel mogelijk aansluiting te laten vinden bij het Nederlandse onderwijs (Doel 1 

leerlingen). Leerlingen die niet van plan zijn terug te stromen in het reguliere Nederlandse 

onderwijs, maar wel de mogelijkheid willen open houden tot vervolgonderwijs in Nederland, 

kunnen worden voorbereid op een internationaal certificaat Nederlands (Doel 2 leerlingen). 

 

Het hierboven genoemde pre-IB programma kan ook gebruikt worden ter voorbereiding van 

Dutch B of een certificaat Dutch van Cambridge University. 

 

 

*       pre-IB: Een voorbereidend jaar voor het Diploma Programma van het International  

        Baccalaureate (IB) (grade 10) 

 

**     SSST: School Supported Self Taught. Een term van het IBO (International  

        Baccalaureate Office). Elke leerling van het IB-programma (zoals dat o.a. aangeboden  

        wordt op de ISA voor grade 11 en 12 leerlingen) heeft het recht om de moedertaal te  

        kiezen als één van de vakken. Voor leerlingen wiens moedertaal niet onderwezen wordt 

        als vak op school, is er de mogelijkheid om het vak via een tutor van buiten de school 

        te volgen. De stichting IBID biedt deze begeleiding aan voor het vak Nederlands als  

        moedertaal. 

 

***   IBDP-lessen: Internationaal Baccalaureate Diploma Programma: het vak Nederlands  

       als moedertaal als examenvak (grade 11 en 12) 

 

 

De mogelijkheden hiervoor zijn als volgt: 

 

Tabel voor Nederlands onderwijs op de ISA vanaf grade 10 (IBID biedt de mogelijkheid aan 

grade 9 leerlingen om een tweejarig programma te volgen ter voorbereiding van het IB 

Dutch A programma): 

 

Grade Cursus Verantwoordelijke 

organisatie 

Leidt op tot 

 

 

 

 

Grade 10 (S4) 

 

 

 

 

 

Pre IBDP 

 

 

 

 

Stichting IBID 

Dutch A  

(School supported 

self taught) 

Dutch B  

(aangeboden door 

de school als IB-vak) 
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internationaal  

certificaat  

van Cambridge  

University 

Grade 11 (S5) IB1 Dutch A Stichting IBID  
Vervolgopleiding in 

Nederland IB1 Dutch B* ISA 

Grade 12 (S6) IB2 Dutch A Stichting IBID 

IB2 Dutch B* ISA 

 
*Het is mogelijk dat universiteiten of hbo-opleidingen een eigen toets afnemen om taalvaardigheid te testen. Leerlingen die 

de bovenstaande certificaten met goed gevolg hebben afgelegd, zullen over het algemeen geen probleem hebben met een 

dergelijke instaptoets.  

 

De leerlingen hebben, door de grootte en samenstelling van de groep, onderwijs op maat. 

Elke leerling heeft een andere achtergrond. We streven ernaar om elke leerling zo goed 

mogelijk de ruimte te geven om de Nederlandse taal verder te ontwikkelen op zijn of haar 

niveau.  

Ondanks de grote heterogeniteit van de groep houden we een aantal gezamenlijke 

activiteiten. Het bespreken van de Nederlandse actualiteiten, boekpresentaties, 

woordenschatspelletjes en dergelijke worden met de hele groep gedaan. Aan het VO-

programma zijn kosten verbonden. Na inschrijving wordt de rekening naar de ouders 

gestuurd. 

 

    

 
 

3.2.1 Organisatie van het onderwijs NTC-VO* 

   
Voor onze naschoolse groep leerlingen zijn er 35 weken beschikbaar in het schooljaar. De 

leerlingen van grade 6-9 hebben twee uur les na school en werken daarnaast minimaal één 

uur per week aan opdrachten. Er zijn dan nog 5 weken over waar de leerlingen 3 uur per 

week aan het programma werken onder begeleiding van de docent. Hiermee wordt voldaan 
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aan de minimale eis van het Ministerie van Onderwijs van 120 uur per jaar, maar deze uren 

geven nog geen garantie dat de leerling hetzelfde niveau houdt als leeftijdgenoten in 

Nederland. Voor onze doel 1 leerlingen is het van groot belang om naast deze lessen zoveel 

mogelijk blootgesteld te worden aan de Nederlandse taal. Gelukkig zijn daar nu ook talloze 

mogelijkheden voor. Op onze school is een bibliotheek met Nederlandse boeken en het 

internet biedt veel kijk- en luistermateriaal voor leerlingen van middelbare schoolleeftijd.  

              

Voor de leerlingen van de Pre-IB en IB* programma’s in grade 9-12 geldt dezelfde eis van het 

ministerie van Onderwijs. Het programma gaat er dan ook vanuit dat de leerling drie uur per 

week serieus werkt aan de opdrachten.   

                                         

Alle leerlingen krijgen aan het begin van het jaar een studieplanner. Daarin staat wat er 

wekelijks van ze wordt verwacht. De leerlingen kunnen hun werk op elk moment inleveren, 

maar elke week is er een vaste  inleverdag waarop het werk binnen moet zijn. Het is van 

belang dat leerlingen zich aan deze dagen houden, om een goed verloop van het programma 

te kunnen garanderen. 

 

 

Afkortingen: 

                                    VO:      Voortgezet Onderwijs  
                                    IB:         Internationaal Baccalaureaat 

 

 

3.2.2 Methoden voor het NTC-VO 

   
Voor het programma in grade 7-9 gebruiken we de methode ‘Leswijs’. Bij de methode hoort 

een elektronische inlogcode die leerlingen toegang geeft tot een ruime hoeveelheid extra 

oefenmateriaal. 

 

De school maakt veel gebruik van de educatieve site ‘Nieuwsbegrip’, waarin nieuwsartikelen 

omgezet zijn tot lesmateriaal. Door een selectie van nieuws te maken die direct met 

Nederland te maken heeft, blijven onze leerlingen op de hoogte van wat er in Nederland 

gebeurt.   

           

De Pre-IB leerlingen en SSST IB leerlingen krijgen een map met lesmateriaal van de Stichting 

IBID. Daarnaast gebruiken de IBID-leerlingen de methode ‘Laagland’ voor literatuur. Voor 

het SSST Dutch A programma lezen de leerlingen een literatuurlijst van 10 boeken. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hanneke Klep. Contactgegevens vindt u 

in hoofdstuk 9.       

3.3 Stimuleren van de Nederlandse taal thuis   
 

U woont met uw kind in het buitenland waardoor uw kind meertalig opgroeit. U heeft 

ervoor gekozen om de Nederlandse taal en cultuur te blijven stimuleren en daarom volgt uw 

kind NTC-onderwijs, waar onder andere aandacht wordt besteed aan lezen, spelling en 

woordenschat. Echter, de tijd die uw zoon of dochter op de Nederlandse afdeling 

doorbrengt is minimaal vergeleken met kinderen op een basisschool in Nederland. Voor 
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Nederlandse kinderen in het buitenland geldt dat – doordat ze een dagschool bezoeken 

waar in een andere taal wordt lesgegeven – de Nederlandse woordenschat bijna altijd 

achterblijft bij die van hun leeftijdgenootjes in Nederland. Juist door ook thuis aandacht te 

blijven besteden aan spreken en (voor-) lezen in het Nederlands, vergroot u de 

woordenschat van uw kind. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In veel gevallen heeft uw kind ook leeswerk en/of huiswerk van de dagschool. Toch pleiten 

wij ervoor om tijd en aandacht te blijven houden voor het lezen van Nederlandse boeken. 

 

De Nederlandse afdeling beschikt over een grote collectie Nederlandse jeugdliteratuur, die 

geïntegreerd is in het bestand van de ISA bibliotheek. Leerlingen en ouders kunnen daar zelf 

Nederlandse boeken lenen.  

 

Naast het lezen en voorlezen zijn er nog andere manieren om thuis de Nederlandse taal te 

bevorderen. Het samen kijken naar Nederlandse DVD’s, luisteren naar (en meezingen met) 

Nederlandse CD’s, kinderen regelmatig laten e-mailen met familie in Nederland, het 

Nederlandse nieuws / jeugdjournaal volgen (bijv. via www.uitzendinggemist.nl ). 

Een abonnement op een Nederlands tijdschrift is niet alleen leuk; het bevordert het  

leesplezier en vergroot de woordenschat.  

 

 
 

 

http://www.uitzendinggemist.nl/
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4. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school 
 

4.1 Leerlingvolgsysteem    
 

Het bieden van goede zorg aan onze leerlingen staat centraal in ons onderwijs. Als de 

leerlingen zich prettig en gesteund voelen, is dit een stimulans voor hun leerprestaties. 

Onderwijs op maat is dan ook een vereiste. Op die manier kunnen we bijdragen aan een 

ononderbroken ontwikkelingsgang van onze leerlingen. 

Op de NTC-afdeling wordt voor de voortgangstoetsing deels gebruik gemaakt van methode-

gebonden toetsing*. Het beoordelen van de prestaties is hierbij vooral een middel, om te 

zien wat de leerling van de lessen opsteekt en om te bepalen hoe we hem bij zijn leerproces  

optimaal kunnen ondersteunen. Dit geldt voor de leerlingen van de groepen van de 

Elementary School, maar ook voor de leerlingen in Grade 6 (Groep acht) en ook onze 

leerlingen in het VO-onderwijs krijgen regelmatig methodegebonden toetsen. 

 
Daarnaast is er voor alle leerlingen sprake van niet-methodegebonden toetsing*. Hiervoor 

maken we voor de basisschool gebruik van het Cito Leerling- en OnderwijsVolgSysteem   

(Cito-LOVS) en de AVI toetsen voor lezen. Samen met het Protocol Leesproblemen en  

Dyslexie vormt dit de basis van ons Leerlingvolgsysteem. De toetsen worden op 

verschillende momenten in het schooljaar afgenomen. De resultaten over de gehele 

basisschoolperiode zijn weergegeven in een grafiek, een soort groeicurve van leerresultaten.  

Deze groeicurve wordt ook besproken tijdens de oudergesprekken. Ook de leerlingen van 

Grade 6 (Groep 8) worden getest met de toetsen van het Cito Leerling- en 

Onderwijsvolgsysteem. Voor een overzicht van de methodegebonden toetsen en de 

momenten waarop deze worden afgenomen verwijzen wij naar het toetsrooster (zie bijlage 

3). 

 

 

* Methodegebonden toetsen: dat zijn toetsen die de kinderen toetsen op de stof  
          die ze in de lessen uit de methodes uitgelegd hebben gekregen in de klas. 

 

          Niet-methodegebonden toetsen: Deze toetsen staan los van een methode. Een  

          bekend voorbeeld van deze toetsen zijn de toetsen van CITO en de AVI-leestoets. 

          Grofweg gaan ze uit van het kennen en kunnen van bepaalde zaken op een bepaalde  

          leeftijd. De uitslagen worden landelijk gewogen. 

 

 

De landelijke normering van zowel het Cito-LOVS als de AVI-toetsen stelt ons als NTC-

afdeling in staat de resultaten van onze leerlingen te vergelijken met het niveau van de 

leerlingen die basisonderwijs in Nederland volgen. De leerlingen worden getoetst op het 

niveau waarop zij les krijgen. Richting 1-leerlingen zijn daarin vergelijkbaar met de 
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Nederlandse situatie. De R2- (en R3-) leerlingen doen ook aan alle Citotoetsen volgens het 

toetsrooster mee. De scores worden gebruikt om vooruitgang te meten en om de 

didactische leeftijd van een leerling op een bepaald leerstofonderdeel vast te stellen. Voor 

R1-leerlingen die een D of E score halen op de Cito-LOVS toetsen stellen we een 

handelingsplan* op. Voor R2- (en R3-leerlingen) met een aangepast programma volgen we 

dezelfde weg. Het plan wordt bijgesteld aan de hand van de scores van de Citotoetsen. 

 

 

*     In een handelingsplan staat concreet beschreven welke doelen de school nastreeft met 

      een leerling. Hierbij gaat het om leer- en/of gedragsproblemen. Ook staat erin op welke 
      manier de doelen behaald worden. De afspraken over de aanpak van de leerling worden 

      doelgericht geformuleerd. Een goed handelingsplan stelt de onderwijsbehoeften van het  

      kind centraal. In een handelingsplan wordt eerst de beginsituatie beschreven, dan de  

      aanpak en tenslotte de evaluatie. Ook staat altijd de termijn genoemd, dus hoelang er  

      aan dit plan gewerkt wordt. In een goed uitgewerkt handelingsplan staat ook wie erbij 

      betrokken zijn en welke hulpmiddelen ingezet worden. 

 

Leerlingen die naar het NTC-VO overstappen krijgen aan het begin van Grade 7 (S1) / eind 

van Grade 6, een niet-methodegebonden toets van Diataal. Met deze toets wordt het begin-

niveau van de leerling bepaald. Daarnaast worden de leerlingen van Grade 7, 8 en 9 in april / 

mei met Diataal getoetst. Aan de hand van de resultaten kan de leerkracht bepalen of de 

leerlingen op de ingeslagen weg door kunnen gaan, of dat er een andere route moet worden 

gekozen. 
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De studievorderingen en het welbevinden van de leerlingen worden regelmatig besproken. 

De NTC-rapportage maakt deel uit van het algemene rapportagesysteem op ISA (een 

uitgebreidere beschrijving van de NTC-rapportage vindt u in hoofdstuk 6.2).  

Als de NTC-leerkracht of de ouders / verzorgers behoefte hebben aan een tussentijds 

gesprek kan daarvoor altijd een afspraak worden gemaakt. 

 

4.2 Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften   
 

In de zorg voor onze leerlingen maken wij onderscheid tussen preventieve en curatieve zorg. 

 

Preventieve zorg vindt plaats door de inschatting van de Nederlandse taalvaardigheid van 

leerlingen. Bij binnenkomst wordt met behulp van het intakeformulier en de gegevens uit het 

leerlingdossier van de vorige school de NTC-richting bepaald en worden de leerdoelen 

vastgesteld.  

 

Curatieve zorg betreft doorgaans de groep leerlingen die moeite heeft om de vastgestelde 

doelen te halen. Bijstelling van het programma is dan noodzakelijk. In dat geval verricht de 

leerkracht nader onderzoek en stelt een handelingsplan op. Ook kinderen die opvallend   

hoger presteren dan de norm krijgen een aangepast programma.  

 

De NTC afdeling werkt nauw samen met het ‘Student Support Team’  (SST) en de afdeling 

‘English as an additional Language’ (EAL) van de ISA. Eerst moet vastgesteld worden of het 

gaat om een taalprobleem, een leerprobleem of dat het probleem ligt in de meertaligheid. Er 

kan ook sprake zijn van een combinatie van deze problemen.  

 
Indien nodig kunnen er ook externe onderzoeken plaatsvinden. Op de website van Stichting 

NOB staan bureaus vermeld die dit kunnen doen.  

 http://www.stichtingnob.nl/ouders/terugkeren-naar-nederland/voorbereiding-op-school.aspx   

 

4.3 Vertrek naar een andere school   

 
Als een leerling de NTC-afdeling verlaat, krijgen de ouders in aanvulling op de ISA-  

rapportage de volgende documenten van de NTC-afdeling mee: 

 

• Onderwijskundig rapport.  

• De resultaten van de Citotoetsen (PO) of de Diataaltoetsen (VO). 

• Een afschrift van het laatste NTC-rapport. 

• Eventueel andere relevante gegevens, zoals handelingsplannen en / of aangepaste  
           programma’s.  

• Schriftelijk werk van de leerling. 
 

Over de gehele wereld zijn er ruim 200 scholen die onderwijs verzorgen dat zich richt op 

volledig Nederlands dagonderwijs of enkel op de Nederlandse taal- en cultuur (NTC). Als u 

zoekt naar een andere Nederlandse school of NTC-afdeling elders in de wereld, kunt u 

gebruik maken van “de Scholenzoeker” op de website van de stichting NOB. 

 

http://www.stichtingnob.nl/onderwijs/scholenzoeker.aspx 

http://www.stichtingnob.nl/onderwijs/scholenzoeker.aspx
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5 Leerkrachten    
 

Er zijn twee leerkrachten werkzaam op de NTC-

afdeling; Bert Smits (volledig bevoegd voor 
Basisonderwijs) en Hanneke Klep (1ste graads 

bevoegd Voortgezet Onderwijs). Zij hebben 

allebei een ruime ervaring op scholen in 

Nederland en in het buitenland. De NTC-

leerkrachten zijn in dienst van de International 

School Aberdeen en vallen onder het 

personeelsbeleid, zoals dat geldt voor alle ISA-

leerkrachten.  

 

De NTC-leerkrachten maken ook deel uit van 

het ISA onderwijsteam en nemen derhalve deel 

aan de vergaderingen, trainingen en projecten 

van de ISA. 

 

 

 

 

 

Net als in vele andere beroepen is het ook voor 

onderwijsgevenden van belang dat zij de 

ontwikkelingen binnen het onderwijs volgen en 

aandacht schenken aan vergroting van hun 

deskundigheid. Hiertoe worden de NTC-

leerkrachten in staat gesteld bijscholingscursussen in 

Nederland en daarbuiten te volgen. Daarnaast 

nemen zij ook deel aan door de ISA georganiseerde 

bijscholingsactiviteiten.  

 

Er kunnen redenen zijn op grond waarvan de 

leerkracht niet aanwezig kan zijn, zoals ziekte of het 
volgen van cursussen. In een voorkomend geval zal 

vervanging door de ISA worden geregeld, om te 

voorkomen dat leerlingen vanwege afwezigheid van 

de leerkracht de NTC-les moeten missen.  
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6 Ouders    
 

6.1 Belang van betrokkenheid van ouders 
 
De ISA voert een beleid dat erop gericht is om veel ouders op een zinvolle manier bij het 

onderwijs te betrekken en in te zetten. Bij binnenkomst in het gebouw is er ‘The Street’, een 

ruimte waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.  

 

Op de ISA is een zeer enthousiaste ‘Parent-Teacher-Organisation’ (PTO), waar Nederlandse 

ouders actief bij betrokken zijn.  

 

Ouders worden altijd uitgenodigd bij evenementen die door de Nederlandse afdeling 

worden georganiseerd. Twee keer per jaar verzorgen de Nederlandse kinderen een 

assembly op de ISA waar de ouders ook voor worden uitgenodigd. Tijdens de 

Kinderboekenweek worden ouders uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende 

activiteiten rond het thema van dat jaar. In de bibliotheek staat een flinke verzameling 

Nederlandse boeken voor alle leeftijden, waar u als ouder kosteloos gebruik van kunt 

maken. De collectie wordt regelmatig aangevuld met nieuwe edities.  

 

6.2 Informatievoorziening aan ouders en rapportage   
 

Als school willen wij de ouders graag op de hoogte houden van schoolzaken, het onderwijs 

dat wij bieden en van de voortgang van hun kind. Van de ouders/verzorgers wordt verwacht 

dat zij vertrouwen hebben in het onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar is 

de basis voor een goede communicatie.  

 

Informatiebijeenkomst 

 

Aan het begin van het schooljaar wordt een algemene  

informatiebijeenkomst georganiseerd over het NTC-onderwijs. Tijdens deze gelegenheid 

wordt door de leerkrachten uitleg gegeven over de manier van werken, de materialen en 

methoden die gebruikt worden, enz. Materialen en lesboeken liggen dan ter inzage. Ouders 

van kinderen die in de loop van het schooljaar instromen, krijgen deze informatie bij het 

intake-gesprek*. 
 

 

*  Een intake-gesprek is een gesprek over het kind dat school en ouders na de  

aanmelding hebben. Het doel ervan is elkaar te informeren, elk vanuit de eigen situatie 

(school c.q. thuis). Binnen het VO is hiervoor het vervolggesprek. 

 

 

Nieuwsbrief 

Minimaal drie keer per jaar krijgen alle ouders een nieuwsbrief met daarin informatie over 

het schooljaar en evenementen die we in de groepen hebben gehad. Via tekst en foto’s 

wordt u op de hoogte gehouden van het Nederlandstalig onderwijs. 
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E-mail 

Wij houden u via regelmatige e-mails op de hoogte van de activiteiten van de Nederlandse 

afdeling. Een paar keer per schooljaar sturen we e-mails met daaraan gehecht informatieve 

artikelen over actuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld “Meertaligheid” of  “Het belang van 

lezen”. Ook sturen wij e-mails om te communiceren over huiswerk, bibliotheekboeken, 

absenties enz.  

 

Op verzoek kan meer uitgebreide informatie worden verkregen, zowel mondeling als 

schriftelijk. Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leerkrachten en leerlingen en 

specifieke vertrouwelijke stukken liggen alle documenten ter inzage bij ons. 

 

Rapportage 

De studievorderingen en het welbevinden van de 

leerlingen worden regelmatig besproken. Zoals 

eerder vermeld maakt de NTC-rapportage deel 

uit van het algemene rapportage-systeem op ISA. 

In de periode van de ISA ‘Parent – Teacher’ 

bijeenkomsten nodigen de NTC leerkrachten de 

ouders uit voor gesprekken rondom die 

vorderingen. 

 

Preschool 

Rapportage: 3x keer per jaar (2x mondeling, 1x 

schriftelijk). De ouders van de kinderen van 
Preschool worden twee keer per jaar uitgenodigd 

voor een gesprek. Alle kinderen krijgen aan het 

eind van het schooljaar (in juni) een schriftelijk 

verslag mee naar huis. Dit verslag wordt als een 

bijlage toegevoegd aan het ISA-rapport.  

 

Kindergarten 

Rapportage: 4x keer per jaar (2x mondeling, 2x 

schriftelijk). De ouders van de Kindergarten-

leerlingen krijgen twee keer per jaar een 

schriftelijk verslag toegestuurd over de ontwikkeling en vorderingen van hun kind en worden 

twee keer per jaar voor een oudergesprek uitgenodigd. De schriftelijke verslagen gaan in 

januari en juni mee, tegelijk met de rapporten van de Elementary School. De rapportage is 

gebaseerd op de informatie van de observatieverslagen, die door het jaar heen gebruikt 

worden (beginnende geletterdheid).  

 

Grade 1 – Grade 5 

Rapportage: 6x keer per jaar (2x mondeling, 4x schriftelijk). De kinderen van Grade 1 – 

Grade 5 krijgen vier keer per jaar een beoordelingsrapport mee naar huis. Dit 

beoordelingsrapport wordt toegevoegd aan het ISA rapport en wordt per post verstuurd 

naar de ouders. Op dit rapport staat een klein verslag van de onderwerpen die in ons 

cultuuronderwijs aan bod zijn gekomen. Daarnaast is er in het tweede en vierde rapport een 

onderwijskundig verslagje geschreven over elk kind. Daarnaast worden de ouders twee keer 

per schooljaar uitgenodigd voor een gesprek.  
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AVI-scores 

De AVI-scores worden als beheersingsniveau op het rapport vermeld. 

 

Grade 6 

De leerlingen van Grade 6 hebben vier schriftelijke rapportages per jaar. Daarnaast zijn er 

nog twee mondelinge rapportages. Verder is er, indien gewenst, regelmatig (e-mail)- contact  

tussen de leerkracht en de ouders. 

 

Grade 7-9 

De leerlingen van Grade 7-9 krijgen twee schriftelijke rapportages per jaar. Tijdens het 

schooljaar worden de ouders twee keer uitgenodigd voor een oudergesprek (een vervolg-

gesprek 4-6 weken na het begin van het schooljaar (zie bijlage 1) en een oudergesprek naar 

aanleiding van het eerste rapport). Daarnaast is er, indien gewenst, regelmatig (e-mail)-

contact tussen de leerkracht en de ouders. 

 

Grade 9-12 

De leerlingen van Grade 9-12 die het Dutch Pre-IB of het IB-programma volgen, krijgen 

tweemaal per jaar een rapportage in de vorm van een schriftelijk verslag. Voor een 

tussentijds gesprek kan altijd een afspraak worden gemaakt. 

 

                           
 

Website 

De ISA heeft een website met daarop een eigen pagina voor het NTC-onderwijs;                                                                       

www.isa.aberdeen.sch.uk 

Hierop kunnen ouders veel informatie vinden al ruim voordat ze naar de ISA komen. 

 

http://www.isa.aberdeen.sch.uk/
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In een jaar dat de Inspectie van het Onderwijs onze NTC-afdeling heeft bezocht, geven wij 

de ouders inzicht in de conclusies van de inspectie. Conclusies van eerdere bezoeken 

kunnen ouders downloaden vanaf de site van de Inspectie van het Onderwijs     

                                                 www.onderwijsinspectie.nl  

Het laatste inspectiebezoek was in oktober 2015 en de rapporten zijn terug te vinden op de 

site van ISA.                http://www.isa.aberdeen.sch.uk/dutch.htm   

 

6.3 Klachtenregeling   
 

Voor Nederlandse scholen in het buitenland is een klachtenregeling door de Stichting NOB 

ontwikkeld en deze is door de Inspectie van het onderwijs goedgekeurd. Deze regeling, de 

‘Klachtenregeling Nederlands onderwijs in het Buitenland’, ligt ter inzage bij de NTC-

afdeling.  

 

Bij een klacht wordt er altijd een stappenplan gevolgd. Dat plan ziet er als volgt uit: 

 

Stap 1     De klager neemt de klacht rechtstreeks op met degene over wie de klacht gaat.    

                Daarnaast kan ook contact opgenomen worden met de adviescommissie. 

 

Stap 2     Als beide partijen geen bevredigende oplossing voor het probleem kunnen vinden,  

                dan wordt de directeur van de Elementary school (Mr. Don Newbury) of de  

                directeur van de Middle en High School (Mr. Angus Carmichael) ingeschakeld.  

                Deze kan overigens ook al in de eerste stap bij de kwestie worden betrokken,  

                maar alleen met instemming van beide partijen.  

 
Stap 3     Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan  

                worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Het bestuur 

                zal dan, in voortdurend overleg met de directeur, de kwestie onderzoeken en via  

                deze weg tot een oplossing proberen te komen. 

 

Ook kan worden beslist om de aan de school verbonden vertrouwenspersoon in te 

schakelen. Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen nagaan of de klacht door 

bemiddeling bevredigend kan worden opgelost. Momenteel is Mrs. DeGraw, een van de 

school counsellors, onze vertrouwenspersoon. Contactgegevens vindt u in hoofdstuk 9. 

 

Mocht de aard van de klacht afhandeling in onderling overleg niet mogelijk maken of heeft de 

afhandeling niet naar tevredenheid plaatsgevonden, dan kan een beroep worden gedaan op 

de Landelijke klachtencommissie van de Vereniging van Bijzondere Scholen. Contactgegevens 

vindt u in hoofdstuk 9. 

 

Voor klachten die betrekking hebben op zaken als seksuele intimidatie kunt u ook terecht bij 

de speciaal hiervoor aangestelde Vertrouwensinspecteur (‘ISA School Counsellor’). 

Contactgegevens vindt u in hoofdstuk 9. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.isa.aberdeen.sch.uk/dutch.htm
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7 Kwaliteitszorg 
 

 

           
 

7.1 Kwaliteitszorgbeleid 
 

Kwaliteitszorg is de wijze waarop de leerkrachten, de leden van de Advisory Committee en 

het management van ISA op hoofdlijnen de kwaliteit van het onderwijs analyseren, 

verbeteren en evalueren.  

 

Voorbeelden daarvan: 

• Presentatie van de NTC afdeling naar het Algemeen Bestuur van ISA. 

• Het overleg van het team met de leden van de AC, minimaal 4 keer per jaar. 

• Het vastleggen van de notulen van dit overleg en de vertaling daarvan voor het  

management team van de ISA. 

• Klassenbezoek door de directeur en de evaluatie van dit bezoek. 

• Doorspreken van de CITO en Diataal resultaten met het management van ISA. 

• Doorspreken van het Activiteitenplan met het management van ISA. 

• Verbeteringen doorvoeren aan de hand van het rapport van de onderwijsinspectie. 

 

Schoolverbeteringsplan: 

 

Kwaliteitsbeleid leggen wij vast in een Schoolverbeteringsplan. Aan het eind van ieder 

schooljaar evalueren wij de aandachtspunten van het Schoolverbeteringsplan. Een verslag 

hiervan nemen wij op in de schoolgids. Hieronder vindt u het verslag van de 

aandachtspunten van het afgelopen schooljaar. 
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7.2 Evaluatie Schoolverbeteringsplan 2017 – 2018. 
 

De hieronder genoemde verbeterpunten (in blauw) zijn voortgekomen uit de gegevens die 

wij hebben verkregen uit het zelfevaluatie-instrument van de Stichting NOB (april 2014), de 

ouderenquête (april 2014 en april 2016), de aanbevelingen van de inspectie (okt. 2015) en 

van de Stichting NOB (april 2015). Ook de evaluaties van de gegevens verkregen uit het 

Cito-Leerlingvolgsysteem en Diataal zijn gebruikt. 

 

• Invoeren van de nieuwe taalmethode Lijn 3, voor de leerlingen van 

           groep 2 en 3. 

 
De nieuwe taalmethode voor de leerlingen van groep 4 – 8 is helemaal ingevoerd. 

 

We zijn het afgelopen jaar verder gegaan met de invoering van de nieuwe taalmethode Lijn 3 

voor lezen en schrijven, voor de kinderen in groep 2 en 3. 

Zoals bij elke invoering van zo’n nieuwe methode blijft het belangrijk om verder te kijken 

naar verbeteringen / uitbreidingen / andere toepassingen, die zo’n nieuwe en aangepaste 

methode te bieden hebben. Ook deze totale methode is een grote verandering gebleken, 

maar de kinderen werken er met veel plezier aan. 

 

• Implementeren van de verandering van de rapporten voor rapport 2 en 4. 

 
Het afgelopen schooljaar is dat nu compleet ingevoerd en komt met meer individueel  

gerichte informatie voor elk kind. De reacties zijn positief. 

 

• Bekijken van mogelijke veranderingen / aanpassingen voor NTC binnen  

grade 6 / groep 8 en hoger. 
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7.3 Verbeterpunten voor de periode 2018 – 2019. 
 

De diagnose is aangegeven in blauw. 

 

• Voortgaande implementatie van de nieuwe taalmethode Lijn 3, voor de  

leerlingen van groep 2 en 3 en de taalmethode Taal Actief 4, voor de  

leerlingen van groep 4 – 8. 

 

• Voortgaande implementatie van de verbeteringen binnen de rapportage. 

 

• Mogelijkheden voor Nederlands binnen grade 6 / groep 8 en hoger verder  

bekijken en waar nodig aanpassen en verbeteren. 

  

• Bijwerken van de volledige NTC administratie. 
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8 Resultaten van het onderwijs  
 

                    
 

Resultaten NTC-PO 

 

Om op een objectieve manier uitspraken te kunnen doen over de vorderingen van een 

leerling maakt het NTC Onderwijs gebruik van niet-methodegebonden toetsen. Deze 

toetsen worden afgenomen binnen het Cito Leerling- en OnderwijsVolgSysteem (LOVS)*, 

waarmee de leerresultaten van elk kind individueel over de hele basisschoolperiode te 

volgen zijn. Op deze manier toetsen wij ook ons onderwijs aan het gemiddelde van de 
Nederlandse basisscholen. De gegevens van de Cito-toetsen zijn niet alleen op 

leerlingniveau, maar ook op groeps- en schoolniveau te volgen. 

 

 

*       Volgens de wet moet elke school de vorderingen van leerlingen volgen. Het  

        Leerlingonderwijsvolgsysteem (LOVS) is een hulpmiddel om kinderen tijdens hun hele  

        basisschooltijd in hun ontwikkeling te volgen. Dit gebeurt met behulp van toetsen.  

        Door de vorderingen van elk kind in het oog te houden, kan het onderwijsprogramma  

        zo goed mogelijk op de leerling worden afgestemd. Bovendien kan de school snel  

        ingrijpen als  er iets mis dreigt te gaan. Ook kan een school kijken hoe haar leerlingen  

        scoren ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 

 

Wij nemen de volgende niet-methodegebonden toetsen af binnen ons Cito Leerling- en  

OnderwijsVolgSysteem (LOVS), (zie ook bijlage 3 ‘Toetsrooster’): 
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• Taal voor Kleuters (Cito) 

• Avi en DMT leestoetsen 
          (Deze toetsen hebben alleen betrekking op de technische leesvaardigheid en                    

           geven dus geen inzicht in de mate waarin de lezer begrijpt wat hij leest). 

• Spelling (Cito) 

• Woordenschat (Cito) 

• Begrijpend Lezen (Cito) 

 

De gemiddelde resultaten van de Citotoetsen op het gebied van Spelling, Woordenschat en 

Begrijpend Lezen laten zien dat de leerlingen over het algemeen goed presteren. Door de 

jaren heen is te zien dat schommelingen plaatsvinden en daarom blijft het van groot belang 

om in de gaten te houden dat alle onderdelen constant veel geoefend worden. 

 

      Spelling 

 

Citoscores medio  

2014 

medio 

2015 

medio 

2016 

medio 

2017 

medio 

2018 

A/B  67 % 55 % 64 % 78 % 33 % 

C 33 % 27 % 18 % 11 % 50 % 

totaal A/B/C 100 % 82 % 82 % 89 % 83 % 

D/E (onvoldoende) 0 % 18 % 18 % 11 % 17 % 

 

 

Woordenschat 

 

Citoscores medio  

2014 

medio 

2015 

medio 

2016 

medio 

2017 

medio 

2018 

A/B  69 % 82 % 58 % 60 % 66 % 

C 16 % 9 % 25 % 30 % 17 % 

totaal A/B/C 85 % 91 % 83 % 90 % 83 % 

D/E (onvoldoende) 15 % 9 % 17 % 10 % 17 % 

 

De extra tijd die besteed is aan Spelling en Woordenschatuitbreiding komt uit de tijd die  

wordt normaal gesproken aan Begrijpend Lezen besteed. Onze leerlingen krijgen op de  

ISA ook leesstrategieën aangeboden, die toegepast kunnen worden bij het verwerken van  

teksten in hun moedertaal.  
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Begrijpend lezen 

 

Citoscores medio 

2014 

medio 

2015 

medio 

2016 

medio 

2017 

medio 

2018 

A/B  75 % 82 % 75 % 71 % 100 % 

C 25 % 18 % 25 % 29 % 0 % 

totaal A/B/C 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

D/E (onvoldoende) 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
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Resultaten NTC-VO 

 

Diataal 

 

Diataal Tekstbegrip 2012 2013 2014 2015 2016 

aantal leerlingen 3 4 7 7 3 

A/B  33% 75% 57% 14 % 33 % 

C 0 % 0% 14% 57% 67 % 

totaal A/B/C 33 % 75% 71% 71% 100 % 

D/E (onvoldoende) 66% 25% 29% 29 % 0 % 

 

Diataal Woorden-

schat 

2012 2013 2014 2015 2016 

aantal leerlingen 3 4 7 7 3 

A/B  33% 50% 58% 43 % 0 % 

C 0 % 25% 14% 29% 33 % 

totaal A/B/C 33 % 75% 72% 72% 33 % 

D/E (onvoldoende) 66% 25% 28% 28% 67 % 
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9 Namen en adressen   
 

Onze NTC-afdeling maakt deel uit van een groter netwerk. Hieronder vindt u de  

contactgegevens van personen en instanties, die onze NTC-afdeling ondersteunen. 
 

International School of Aberdeen 

Pitfodels House 

North Deeside Road 

Cults, Aberdeen AB15 9PN  

Schotland 

Tel:     +44 1224 730300 

E-mail:     admin@isa.aberdeen.sch.uk 
 

NTC-leerkracht en coördinator PO 

Bert Smits  

Tel:     +44 1224 730300 

E-mail :     bsmits@isa.aberdeen.sch.uk 
 

NTC-leerkracht en coördinator VO 

Hanneke Klep 

Tel:     +44 77 38617655 

E-mail:     hklep@isa.aberdeen.sch.uk 
 

Voorzitter NTC Advisory Committee 

Marc Bevaart 

Tel: +44 77 48637502 
E-Mail: marc@bevaart.co  
 

ISA School Counselor 

Valerie DeGraw 

Tel:     +44 1224 730300 

E-mail:     vdegraw@isa.aberdeen.sch.uk 
 

Head of Education Services Shell International 

Henk van Hout 

Shell International – The Hague 

Tel:     +31 70 3772428 

E-mail:     henk.vanhout@shell.com 
      
Stichting NOB 

Parkweg 20a 

2271 AJ Voorburg 

Tel:     + 31 70 386 66 46 

Website:      www.stichtingnob.nl  

E-mail:     info@stichtingnob.nl 
  
Stichting IBID 

Postbus 51170 

1007 ED Amsterdam 

Tel:     +31 630082326  

mailto:admin@isa.aberdeen.sch.uk
mailto:bsmits@isa.aberdeen.sch.uk
mailto:hklep@isa.aberdeen.sch.uk
mailto:marc@bevaart.co
mailto:vdegraw@isa.aberdeen.sch.uk
mailto:henk.vanhout@shell.com
mailto:info@stichtingnob.nl
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Website:     www.stichtingibid.org/ 

E-mail:     info@stichtingibid.org 
 

Inspectie van het Onderwijs, afdeling Buitenland 

Postbus 88 
5000 AB Tilburg 

Website:     www.onderwijsinspectie.nl  

E-mail:     buitenland@onderwijsinspectie.nl 

Tel:     +31 (0)77 46 56 767 
 

Vertrouwensinspecteur  

(voor meldingen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; lichamelijk geweld; grove pesterijen;  

extremisme en radicalisering) 

Rijksinspectiekantoor Utrecht 

Tel:     +31 (0)30 670 6001 

Website:     www.onderwijsinspectie.nl  

Zoek op ‘vertrouwensinspecteurs’ 
 

Landelijke Klachtencommissie Vereniging Bijzondere Scholen  

(voor klachten van ouders en scholen die de schoolinterne klachtenprocedure al doorlopen hebben) 

Postbus 95572  

2509 CN Den Haag 

Tel:     +31 70 331 52 26  

Website:     www.vbs.nl  

E-mail:     LKC@vbs.nl 
  
Outpost Aberdeen 

Shell UK Ltd. 

Tel:      +44 1224 884733 

E-mail:      Outpost.aberdeen@shell.com 
 

Adres Consulaat Aberdeen: 

29 Albyn Place 

Aberdeen AB10 1YL 

+44 1224 259350 

Website:     www.nlconsul-aberdeen.org.uk 

E-mail:      nlconsulab@jcca.co.uk 
 

Nederlandse Vereniging Aberdeen (NVA) 

Website:    www.nvaberdeen.com 

Kopij naar:      koekenzopie@googlemail.com 

 

 

 

 

mailto:info@stichtingibid.org
mailto:buitenland@onderwijsinspectie.nl
http://www.vbs.nl/
mailto:LKC@vbs.nl
mailto:Outpost.aberdeen@shell.com
mailto:nlconsulab@jcca.co.uk
mailto:koekenzopie@googlemail.com
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Bijlage 1 Aannamebeleid  

 
1. TOELATINGSCRITERIA 

 

Het Nederlandse Taal- en Cultuuronderwijs wordt op de International School of Aberdeen 

aangeboden aan leerlingen van de ISA die Nederlands als moedertaal hebben. De NTC-

afdeling richt zich in haar onderwijsaanbod primair op de NTC-Richtingen 1 en 2 (zie 

hoofdstuk 2.4, Aannamebeleid voor R3). 

R1 betreft leerlingen die het niveau hebben van leeftijdsgenoten in Nederland. 

R2 betreft leerlingen met een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdsgenoten in 

Nederland. 

R3 betreft leerlingen met een achterstand van meer dan twee jaar.  

In het Voortgezet Onderwijs (VO) bieden wij onderwijs aan voor Doel 1 en doel 2 

leerlingen: 

Doel 1 betreft leerlingen die het niveau hebben van leeftijdgenoten in Nederland en een 

Nederlands eindexamen kunnen doen. 

Doel 2 leerlingen werken toe naar een certificaat voor Nederlands als tweede taal. 

 

De doelstellingen voor de NTC-richtingen 1 en 2 (Doel 1 en Doel 2) bepalen de volgende 

toelatingscriteria : 

• Het NTC-onderwijs is toegankelijk voor leerlingen waarvan het Nederlands de 

moedertaal is en waarvan tenminste één van de ouders thuis Nederlands spreekt. 

• Het onderwijsaanbod richt zich op leerlingen uit alle groepen van de ISA. In het ISA-

systeem is dat Preschool / Kindergarten (groep 0-1-2) - Grade 12 (VO 6). 

• Bij aanmelding wordt aan de hand van onderwijskundige gegevens van de vorige 

school bepaald of de leerling in de richting R1 of R2 wordt geplaatst (zie hoofdstuk 

2.4, Aannamebeleid voor R3). Is die informatie niet beschikbaar of niet voldoende 

duidelijk, dan wordt het Nederlands taalniveau vastgesteld naar aanleiding van een 

gesprek met het kind en met behulp van schriftelijke toetsen.  

• Bij aanmelding wordt tevens bepaald in welke groep het kind wordt geplaatst. In 
principe is dit de groep waarin het kind op grond van leeftijd en/of schoolloopbaan   

thuis hoort. 

• Bij leerachterstanden, lichamelijke of onderwijskundige problemen wordt uitgebreide 

informatie van de ouders gevraagd. Door de leerkracht wordt zorgvuldig bekeken of 

aan de specifieke behoeften van de leerling kan worden voldaan. Uiteindelijk beslist 

de leerkracht, in overleg met het hoofd van de Elementary School of de leerling 

wordt toegelaten tot het NTC-onderwijs. 

• Ouders moeten bereid zijn het gebruik van het Nederlands optimaal te stimuleren 

door thuis Nederlands te spreken met het kind, veel in het Nederlands voor te 

lezen, evt. fouten in het Nederlands van het kind te corrigeren en toe te zien op het 

maken en/of leren van het huiswerk. 

• Bij de toelating wordt door de ouders duidelijk kenbaar gemaakt wat hun 
verwachtingen zijn t.a.v. het Nederlands van het kind. De haalbaarheid van deze 

verwachtingen wordt met de leerkrachten besproken en dit wordt ingevuld op het 

NTC-intakeformulier. Tegelijkertijd worden de verwachtingen van de school t.a.v. de 
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inzet van de ouders (huiswerkondersteuning, thuis Nederlands spreken, voorkomen 

van absentie e.d.) besproken. 

• Gedurende het hele schooljaar kunnen nieuwe leerlingen worden aangenomen. 
 

2. AANMELDINGS- EN INTAKEPROCEDURE 

 

BELANGRIJK voor NTC-PO 

Vóór van volledige deelname aan het NTC-programma sprake kan zijn, moet door de 

afdeling “English as an Additional Language” van de ISA zijn vastgesteld dat de leerling niet in 

aanmerking hoeft te komen voor extra begeleiding Engels. Is dat wel het geval, dan neemt de 

leerling deel aan het EAL-programma. Het kind kan dan gelijk aangemeld worden voor de 

NTC-lessen. Het EAL-programma omvat normaal 3 lesperioden per week en het NTC-

programma bestaat uit 5 lesperioden. In die periode kan de leerling toch gedurende twee 
lesperioden per week naar de Nederlandse les, met een aangepast programma. (Zoals 

eerder besproken binnen het deeltijdprogramma). 

 

DE PROCEDURE 

Ouders vullen – voor zover dit mogelijk is – van tevoren het NTC-intakeformulier in, dat zij 

bij inschrijving direct ontvangen samen met de Schoolgids. Op afspraak vindt een informatief 

gesprek plaats tussen ouders en NTC-leerkrachten. Het ingevulde intake-formulier is hierbij 

de leidraad. Ouders nemen naar dit gesprek, indien beschikbaar, ook het leerlingdossier van 

de vorige Nederlandse school of NTC-locatie mee. 

 

In dit dossier zijn bij voorkeur opgenomen : 

 

• het onderwijskundig rapport, met evt. toelichting in geval van remediëring in de vorm 

van een handelingsplan 

• recente toetsgegevens uit het Leerling- en onderwijsvolgsysteem 

• kopie van het laatste schoolrapport 
 

In het gesprek zoekt de school informatie over de ontwikkeling van het kind en mogelijke  

zaken waarmee rekening moet worden gehouden voor een juiste begeleiding.  

 

NTC-PO 

Op grond van de informatie uit het gesprek en de gegevens van de vorige school wordt 

vastgesteld of het hier een R1- of R2- (of eventueel R3-) leerling betreft. Is die informatie 

niet beschikbaar of niet voldoende om tot een juiste beslissing te komen, dan kan een 

observatie of toets uitkomst bieden. Dat kan bestaan uit een gesprek met het kind om een 

eerste beeld te krijgen van de mondelinge taalvaardigheid, aangevuld met een of meerdere 

toetsen op het gebied van Taalontwikkeling (Cito Taaltoets Alle Kinderen) of Citotoetsen 

op het gebied van Spelling, Woordenschat of Begrijpend Lezen.  

 

Samenvattend bepaalt de school of de leerling direct in een groep wordt geplaatst op grond 

van de voorinformatie of dat het kind pas geplaatst wordt na toetsing van het startniveau. 

Ook is het mogelijk dat het kind eerst gedurende een langere of kortere periode deelneemt 

aan een intensief EAL-programma en pas later (volledig) instapt in het NTC-programma. De 

uiteindelijke beslissing wordt ingevuld op het intake-formulier. 

 

Na vier weken wordt de definitieve plaatsing van het kind vastgesteld. 



 

     pagina 41 / 46 

 

 

 

NTC-VO 

Leerlingen die aangemeld worden voor het naschoolse NTC-VO programma, worden in 

eerste instantie ingedeeld op het niveau dat de ouders bij het intake-gesprek aangeven. Dit 

niveau (vmbo-t, havo of vwo) hangt ook af van de voorgeschiedenis van de leerling. De 

ouders worden dan 4 tot-6 weken na het begin van de lessen uitgenodigd voor een 

vervolggesprek, waarin de verwachtingen ten aanzien van het programma en het te behalen 

niveau van de leerling worden besproken. Tijdens dit gesprek wordt de definitieve leerroute 

van de leerling vastgelegd. 
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Bijlage 2  Onderzoeksmogelijkheden voor extern onderzoek 

  
Indien nodig kunnen er ook externe onderzoeken plaatsvinden in Nederland. Op de website 

van Stichting NOB staan bureaus vermeld die dat kunnen doen: 

http://www.stichtingnob.nl/ouders/terugkeren-naar-nederland/voorbereiding-op-school.aspx 

 

Individueel onderzoek kan voor, tijdens of na afloop van het verblijf in het buitenland 

plaatsvinden. Er is een uitgebreid pakket onderzoeksmogelijkheden: 

 

• plaatsingsonderzoek bij terugkeer of overgang onderwijssystemen;  

• onderzoek naar leerproblemen en meertaligheidsproblematiek;  

• onderzoek naar sociaal-emotionele, gedrags- en opvoedingsproblemen;  

• beroepskeuze / interesse. 

 

Plaatsingsonderzoek bij terugkeer of overgang onderwijssystemen 

Voor basisschoolleerlingen is dit een onderzoek naar de vorderingen in de belangrijkste 

vakken: Nederlandse taal, lezen en rekenen. Dit type onderzoek wordt aanbevolen bij 

kinderen die terugkeren naar het Nederlandse basisonderwijs, verhuizen naar een ander land 

of overstappen van / naar internationaal onderwijs. Eventueel wordt ook de mate van 

beheersing van de leerstof en / of de capaciteiten van het kind getest. 

Een volledig plaatsingsonderzoek omvat de leervorderingen, de intelligentie en de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen. Bij schoolkeuzeadvisering worden ook aan 

schoolsucces gerelateerde persoonlijkheidskenmerken onderzocht, zoals prestatiemotivatie 

en  

uitdrukkingsvaardigheid.  

 

Leerproblemen en meertaligheidsproblematiek 

Een uitgebreid onderzoek is zinvol als er sprake is van leerproblemen of 
meertaligheidsproblemen. Bij leerproblemen worden de schoolvorderingen en de 

leerstrategieën onderzocht, in combinatie met een uitgebreid psychologisch onderzoek. Bij 

meertaligheidsproblematiek wordt onder andere het niveau van Nederlandse taalbeheersing 

in relatie tot de algehele begaafdheid onderzocht. 

 

Sociaal-emotionele, gedrags- en opvoedingsproblemen 

Bij gedrags- en opvoedingsproblemen vindt er meestal een volledig onderzoek plaats. Het  

accent ligt op het verkennen van de sociaal-emotionele ontwikkeling, in relatie tot de 

voorgeschiedenis van het kind. 

http://www.stichtingnob.nl/ouders/terugkeren-naar-nederland/voorbereiding-op-school.aspx
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Bijlage 3 Toetskalender 

 

 sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun 

groep 1     * Observatielijst     * Taal voor Kleuters 

* Observatielijst 

groep 2     * Taal voor Kleuters 

* Observatielijst 

    * Taal voor Kleuters 

* Observatielijst 

groep 3  * Herfst- 

signalering 

  * Spelling LOVS 

* Woordenschat LOVS 

* DMT (1) / AVI 

 DMT 

(2) 

 DMT (3) / 

AVI 

* Spelling LOVS 

* Begrijpend Lezen LOVS 

* Woordenschat LOVS 

groep 4    * Begrijpend 

   Lezen LOVS 

* Spelling LOVS 

* Woordenschat LOVS 

* AVI / DMT 

   DMT / AVI * Spelling LOVS  

* Begrijpend Lezen LOVS 

* Woordenschat LOVS 

groep 5    * Begrijpend 

   Lezen LOVS 

* Spelling LOVS 

* Woordenschat LOVS 

* AVI / DMT 

   DMT / AVI * Spelling LOVS 

* Woordenschat LOVS 

groep 6    * Begrijpend 

   Lezen LOVS 

* Spelling LOVS 

* Woordenschat LOVS 

* AVI / DMT 

   DMT / AVI * Spelling LOVS 

* Woordenschat LOVS 

groep 7    * Begrijpend 

  Lezen LOVS 

* Spelling LOVS 

* Woordenschat LOVS 

* AVI / DMT 

   DMT / AVI * Spelling LOVS (onveranderlijk) 

* Spelling LOVS (werkwoorden) 

*Woordenschat LOVS 
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groep 8    * Begrijpend  

   Lezen LOVS 

* Spelling LOVS (overanderlijk) 

* Spelling LOVS 

(werkwoorden) 

* Woordenschat LOVS 

* AVI / DMT 

     

 

*DMT=Drie Minuten Toets lezen  *LOVS= Leerling- en OnderwijsVolgSysteem 

 

 sept okt nov dec jan feb mrt apr mei jun 

 

klas 1 

VO 

 Instaptoets  

   Diataal 

      Diataal tekstbegrip 

Diataal woordenschat 

 

 

klas 2 

VO 

        Diataal tekstbegrip 

Diataal woordenschat 

 

 

klas 3 

VO 

        Diataal tekstbegrip 

Diataal woordenschat 
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Bijlage 4 ISA Schoolkalender    

(voor een tweejaarlijks overzicht verwijzen wij u naar de website van de ISA: www.isa.aberdeen.sch.uk) 
              

                  

http://www.isa.aberdeen.sch.uk/
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Bijlage 5 Vergelijkingstabel groepen / Grades 
   

Age ISA Dutch Scottish 

3 - 4  Nursery  Nursery 

4 - 5  Pre-Kindergarten  Groep 1  Pre-School  

5 - 6  Kindergarten  Groep 2  Primary 1  

6 - 7  1st Grade  Groep 3  Primary 2  

7 - 8  2ndGrade  Groep 4  Primary 3  

8 - 9  3rd Grade  Groep 5  Primary 4  

9 - 10  4th Grade  Groep 6  Primary 5  

10 - 11  5th Grade  Groep 7  Primary 6  

11 - 12  6th Grade  Groep 8  Primary 7  

12 - 13 7th Grade klas 1 Secondary 1 

13 - 14 8th Grade  klas 2 Secondary 2 

14 - 15 9th Grade klas 3 Secondary 3 

15 - 16 10thGrade klas 4 Secondary 4 

16 - 17 11thGrade klas 5 Secondary 5 

17 - 18 12thGrade klas 6 Secondary 6 

 


