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Over de plussen van
IJsbreker Plus
Bij de start van de
inburgeringtrajecten in 2007
maakte de sector Educatie van
ROC Gilde Opleidingen gebruik van
bestaande methodes, waaronder
IJSBREKER, NT2-FLEX EN KLEURRIJKER.
In 2010 gaf uitgeverij
ThiemeMeulenhoff Educatie de
mogelijkheid mee te werken aan
een pilot van de nieuwste versie
van IJSBREKER, de IJSBREKER PLUS.
De Afdeling Roermond ging in
september 2010 met deze
pilot aan de slag.
De pilot werd een succes.
Om nog meer ervaring met de
methode te krijgen, liet men
vervolgens een aantal deelnemers
van start gaan met IJSBREKER PLUS.
Hieronder volgt een verslag
van de ervaringen.

PERSPECTIEF
Met vreemde talen had ik nooit chemie
Ja, Engels, Frans en Duits
vond ik een kwelling
Door woordenlijst,
grammatica en spelling
Verviel ik als student tot anarchie
Maar nu vind ik veeltaligheid oké
Ik werk dan ook als leraar Nt2
Frits Criens

Educatie Roc Gilde Opleidingen
De sector Educatie van Roc Gilde
Opleidingen heeft een veelzijdig onderwijsaanbod. Allereerst zijn er de
Nt2-opleidingen voor de regio’s
Noord- en Midden-Limburg. Verder
biedt men trajecten aan voor Staatsexamen 1 en 2. Ook wordt een grote
groep analfabete deelnemers met inburgeringverplichting bediend via
aangepaste trajecten. Bovendien verzorgt Educatie lessen Nt1.

Doelgroepen
IJSBREKER PLUS is een methode voor
deelnemers die het inburgeringexamen niveau A1-A2 moeten halen.
Deze groep is niet homogeen: er bestaan o.a. verschillen in motivatie, beginniveau, leerbaarheid en studievaardigheid. IJSBREKER PLUS ondervangt
die problemen, want de methode is
onder meer gebaseerd op het ver
doorgevoerde principe van differentiatie. Daarmee komt IJSBREKER PLUS
ruimschoots tegemoet aan de individuele wensen van langzame, gemiddelde en snelle taalleerders.
Vooral voor deelnemers aan semi-intensieve groepen is gedifferentieerd
werken een noodzaak. Zij blijven gemiddeld 72 weken op school. Door
werk of andere persoonlijke omstandigheden kan niet elke deelnemer altijd naar de les komen. Dat maakt IJSBREKER PLUS voor deze groep deelnemers een ideale methode.

IJsbreker Plus versus IJsbreker,
een vergelijking
IJSBREKER PLUS is minder omvangrijk
dan het oude IJSBREKER. In vergelijking daarmee zijn alle rubrieken achter in het boek verdwenen. Het
werkboek is overzichtelijker en duidelijker. Ook de lay-out is met
mooie, rustige kleuren aantrekkelijker. Het van IJSBREKER bekende
woordenschrift is in IJSBREKER PLUS
opgenomen in het digitale deel dat
qua omvang nu het grootste gedeelte
van de methode beslaat. De term
Hoofdstuk is vervangen door Taalsituatie en dat is een betere verwoording van de inhoud.
Deel 1 van IJSBREKER PLUS heet BASISMODULE (traject 0-A1). Deel 2 is
getiteld VERVOLGMODULE WERK of
VERVOLGMODULE OGO (traject A1A2).
Ook inhoudelijk is IJSBREKER PLUS
sterk verbeterd ten opzichte van zijn
voorganger. Het digitale aanbod biedt
optimale mogelijkheid tot differentiatie. Dat kan doordat de methode is
ingedeeld naar zogenaamde proﬁelen:
proﬁel Werk, proﬁel OGO, proﬁel
Maatschappelijke participatie, proﬁel
Nieuwkomer en proﬁel Oudkomer.
Deze opzet biedt de docent de mogelijkheid voor elke cursist een individueel traject of proﬁel op maat samen
te stellen. De vervolgmodules WERK
en OGO bevatten bovendien stof
voor KNS, EPE, CP’s en examentraining, bedoeld als extra voorbereiding
op het inburgeringexamen.

voor de deelnemer stimulerend en
uitdagend omdat niemand overvraagd
wordt of een te beperkte leerstof
krijgt aangeboden. Voor de docent is
de methode een uitkomst omdat hij
op elk ogenblik van elk individueel
traject een overzicht heeft van de
voortgang en daardoor de deelnemer
sturend of stimulerend adequaat kan
begeleiden.
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Doelgroepen en werkwijze
Bij Gilde Opleidingen in Roermond
hebben we IJSBREKER PLUS ingezet in
semi-intensieve dag- en avondgroepen én in intensieve daggroepen. De
deelnemers aan de avondgroepen volgen gemiddeld zes tot negen uur per
week les, die aan de daggroepen achttien uur. 35% van de lesuren is gereserveerd voor activiteiten met de docent én 35% voor het werken aan de
computer in eigen lestijd onder begeleiding van een instructeur of docent.
De deelnemers besteden de resterende
30% van hun studietijd aan digitale

zelfstudie thuis. Als een deelnemer
geen computer heeft, bieden we de
mogelijkheid tot zelfstudie op school,
onder begeleiding van een instructeur. Al het digitale werk van de deelnemers wordt opgeslagen. Zo kan een
docent precies zien hoever de deelnemers met hun programma gevorderd
zijn, ongeacht de plek waar ze hun
digitale huiswerk maken.
Al met al betekent dat wel dat IJSBREKER PLUS een optimale leeromgeving
vraagt: computerlokalen waar ook
groepsactiviteiten kunnen plaatsvinden, zodat de docent het overzicht
kan behouden. Spreeklessen en lessen
met de docent vinden immers centraal
plaats. Bij Educatie in Roermond
hebben we die faciliteiten. Om het
maximale rendement uit IJSBREKER
PLUS te halen, hebben we bovendien
de vaste activiteiten met de docent én
de vaste digitale activiteiten structureel ingeroosterd.
Tot slot
Uiterlijk, omvang, uitstraling, gebruiksvriendelijkheid én opzet van
IJSBREKER PLUS spreken deelnemers
en docenten erg aan. Het is een ideale
methode om deelnemers, ongeacht
hun beginniveau, een gericht en gedifferentieerd traject op maat aan te
bieden waarmee ze in eigen tempo,
gestructureerd door de leerstof kunnen gaan. Er is bovendien een duidelijke tijdsplanning, een einddatum en
een einddoel. De methode werkt

Met IJSBREKER PLUS hoeft er voor
KNS geen aparte methode of lesmateriaal aangeschaft te worden
Björn van Buggenum, Docent KNS
Eindelijk één leeromgeving voor op
school en thuis (of elders)
Hub. Tonnaer, onderwijskundige
Een prima methode om gedifferentieerd te werken
Math Tuinstra, docent Nt2
Een werkbare methode, gericht op
de eindtermen van de inburgering
Riet Pampuch-Aarsen, docent Nt2,
trajectbegeleiding
We worden speciaal voor het examen voorbereid. En ik vind het heel
goed dat iedereen ook in een sneller, individueel tempo werken kan
Christine Kohn, deelneemster inburgeringcursus
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Daarnaast bevat IJSBREKER PLUS
enorm veel extra materiaal voor oefening en uitbreiding van leerstof. Dat
is natuurlijk niet voor elke deelnemer
bestemd, maar voor wie er aan toe is
biedt die stof mogelijkheden tot verdieping en verrijking. Uiteraard kunnen docenten die extra oefeningen
van tevoren klaarzetten via de docentenmodule waarmee ze ook werkbladen etc. voor spreek- en schrijfopdrachten kunnen uitprinten.
De studiewijzer die een onmisbaar
instrument was van het oude IJSBREKER is in IJSBREKER PLUS geheel vervallen. De PLUS-versie geeft in plaats
daarvan de tijdsduur van een traject
aan en resultaatbalken vertellen exact
of de vorderingen van een deelnemer
in de pas lopen met de toebemeten
tijd. Deze gegevens zijn ook voor de
deelnemers beschikbaar via het resultatenoverzicht.

Noot:
Bij het ter perse gaan van dit artikel
was nog onbekend of Gilde Opleidingen de methode IJSBREKER PLUS
in de gehele sector Educatie zal invoeren. Binnenkort neemt het managementteam daarover een beslissing. In Roermond zijn we in elk
geval enthousiast over IJSBREKER
PLUS.
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