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De Beroepsvereniging van NT2-docenten (BV NT2) is een snel groeiende beweging.
In Nederland èn in Vlaanderen. De vereniging bestaat al 7,5 jaar en heeft al meer
dan 1000 leden.
De BV NT2 heeft zich tot taak gesteld te zorgen voor een beschrijving van competenties
waarover een goede NT2-docent beschikt. Het doel daarvan is het competente
NT2-docentschap te bevorderen en de competente NT2-docent te beschermen.

www.bvnt2.org

De lerarenopleidingen NT2
Er zijn in Nederland en Vlaanderen enkele officiële Lerarenopleidingen voor
NT2-docenten. Deze opleidingen zijn onderdeel van instellingen die universitaire
en hbo-lerarenopleidingen verzorgen (Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit
Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Fontys Hogeschool en Radboud Universiteit).
Aan deze opleidingen nemen soms beginnende NT2-docenten deel, maar vaak
ook ervaren NT2-docenten die hun kennis en bekwaamheden willen verhogen.
Veel deelnemers beschikken reeds over een leraarsbevoegdheid voor voortgezet
onderwijs en mbo.
Deze NT2-lerarenopleidingen baseren zich op de vakbekwaamheden zoals die
geformuleerd zijn in het BV NT2-competentieprofiel.

De brede NT2-docent

Opmaak: Marjolein Overdevest
Druk: Klomp Grafische Communicatie, Amersfoort
Copyright: Artikelen of fragmenten van artikelen mogen worden overgenomen, mits
bedoeld voor educatieve doeleinden en mits de bron duidelijk wordt vermeld. In alle
andere gevallen is schriftelijke toestemming van het bestuur van de Beroepsvereniging
van docenten NT2 noodzakelijk.

De NT2-docent voert zijn/haar onderwijs- en ondersteuningstaken uit in verschillende
contexten in Nederland en Vlaanderen: in de inburgering, in het voortgezet onderwijs
(bij voorbeeld in internationale schakelklassen), in het volwassenenonderwijs, in het
beroepsonderwijs, in het hoger onderwijs en in vele vormen van particulier onderwijs.
De BV NT2 is zich zeer bewust van die brede inzetbaarheid van de NT2-specialist en
dat uitgangspunt heeft ook bij de ontwikkeling van het Competentieprofiel een grote
rol gespeeld. Dat komt op verschillende manieren tot uitdrukking.
Enerzijds heeft de BV NT2 zich ten behoeve van het gesubsidieerde onderwijs in
Nederland gebaseerd op de lerarencompetenties zoals die zijn geformuleerd door
SBL (Stichting Beroepskwaliteit Leraren t.b.v. de Wet BIO). Ook is gebruik gemaakt
van de Vlaamse werknota Competenties NT2 docent.
Anderzijds is nauwe aansluiting gezocht bij de doelstellingen van het Deltaplan
Inburgering in Nederland. In samenspraak met het ministerie is de specialisatie
Inburgeringsdocent nader ingevuld.
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Bewezen bekwaamheid
Ervaren en bekwame NT2-docenten kunnen het Certificaat Bekwaam NT2-docent
van de BV NT2 verwerven wanneer zij een assessmentprocedure doorlopen en een
portfolio samenstellen met een overzicht van hun opleidingen, bij- en nascholingen
alsmede een reeks van bewijsstukken van hun praktische bekwaamheid. Ook moet er
sprake zijn van aantoonbare, langdurige ervaring in de opleidingspraktijk. De genoemde
lerarenopleidingen verzorgen de assessments voor de BV NT2.
NT2-docenten die recentelijk een opleiding hebben afgesloten en voldoende bewijzen
hebben van hun praktijkervaringen (in het algemeen en op speciale gebieden) komen
ook in aanmerking voor het certificaat.

Veel civiel effect

Competentieprofiel Docent Nederlands
als Tweede Taal (NT2)
Dit competentieprofiel is opgesteld door AnneMieke Janssen-van Dieten in opdracht
van de Beroepsvereniging van NT2-Docenten in Nederland en Vlaanderen.
De docent NT2 is in staat en bereid een krachtige leeromgeving te creëren voor
niet-Nederlandstalige volwassenen en adolescenten. Daartoe beschikt hij/zij over
de volgende vakspecifieke en algemene kerncompetenties:

De BV NT2 wil graag bijdragen aan een vergroting van de vakbekwaamheid en het
aantoonbaar maken van die vakbekwaamheid in het NT2-onderwijs van de inburgering,
het voortgezet onderwijs, het mbo, het hoger onderwijs en de particuliere opleidingen.
De BV NT2 stimuleert daarom op verschillende manieren de certificering van bekwame
NT2-docenten.
De vereniging hoopt ook dat gemeenten, onderwijsinstellingen en de centrale
overheid dit initiatief oppakken en aandacht besteden aan de inzet van bekwame
NT2-docenten in opleidingen en in cursussen.

A Vakinhoudelijke competenties

Het bestuur van de BV NT2,
namens deze,
Annemieke Zevenhuijzen, voorzitter
juni 2010

A.2 Taalbeschouwer

A.1 Taalgebruiker
A.1.1 De NT2-docent laat zien een competente gebruiker van het Nederlands te zijn.
A.1.2 De docent is in staat zijn/haar taalgebruik aan te passen aan de behoeften
van leerders op verschillend niveau.

De NT2-docent laat zien dat hij/zij op de hoogte is van regels van taalgebruik en taalstructuur en deze op adequate wijze weet te hanteren.
Om te kunnen voldoen aan deze eis demonstreert hij/zij:
t LFOOJTWBOUBBMIBOEFMJOHFOFOQSBHNBUJTDIFBTQFDUFO
t PQEFIPPHUFUF[JKOWBOEFTUSVDUVVSLFONFSLFOWBOIFU/FEFSMBOET[PBMTCFTDISFWFO
in (recente) grammatica’s van het Nederlands voor gebruik in het onderwijs aan
niet-Nederlandstaligen
t PQCBTJTWBODSJUFSJBBMTOVU GSFRVFOUJFFOIBBMCBBSIFJELFV[FTIJFSVJUUFLVOOFO
maken voor leerders met verschillende achtergrond en op verschillend niveau
t NPOEFMJOHFFOTDISJGUFMJKLFQSPEVDUFOWBOMFFSEFSTUFLVOOFOBOBMZTFSFOFOPQ
CBTJTEBBSWBOJOTUBBUUF[JKOBEFRVBBUGFFECBDLUFHFWFOFOQSJPSJUFJUFOUFTUFMMFO
t /FEFSMBOETUBMJHFBVUIFOUJFLFEPFMUFLTUFOXBBSNFFMFFSEFSTJOBBOSBLJOH [VMMFO 
komen te kunnen analyseren en onderscheid te kunnen maken tussen voor de
doelgroep relevante en minder relevante aspecten
t [JKOIBBSIBOEFMFOJOEF[F[BLFOUFLVOOFOWFSBOUXPPSEFO
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A.3 Vaststeller van de beginsituatie
De docent NT2 stelt zich op de hoogte van de beginsituatie van de individuele leerders
in zijn/haar groep en is in staat zijn/haar onderwijsplanning hierop af te stemmen.
Om te kunnen voldoen aan deze eis is de docent in staat een doelgroepanalyse en
educatief ontwerp te maken, daartoe zorgt de NT2-docent gegevens te achterhalen
PBCFUSFòFOEF
t FUOJTDIFFODVMUVSFMFBDIUFSHSPOE
t UIVJTTJUVBUJF
t WPPSPQMFJEJOH
t QFSTQFDUJFWFO BNCJUJFT CFIPFGUFOFOEPFMTJUVBUJF
t UBBM MFFSHFESBH
t UBBMWBBSEJHIFJE/FEFSMBOET
t FSWBSJOHNFUMFSFOWBOBOEFSFUBMFO
FOMBBU[JFOEBUIJKEFDPOTFRVFOUJFTWPPS[JKOEJEBDUJTDIIBOEFMFOCFTFGUEPPS
BEFRVBUFCFTMVJUFOUFOFNFOJO[BLF
t HSPFQFSJOHTWPSNFO
t HFTDIJLUIFJEWBOMFTNBUFSJBBMFONPHFMJKLFBBOQBTTJOHFO
t JOUFSOFEJòFSFOUJBUJF
t FWFOUVFMFWFSXJK[JOHWBODVSTJTUFOOBBSBOEFSFHSPFQFOJOTUFMMJOHFO
A.4 Begeleider van het leerproces
De NT2-docent heeft voldoende kennis en vaardigheid op het gebied van vakinhoud
en didactiek om een krachtige leeromgeving tot stand te brengen.
Om te kunnen voldoen aan deze eis moet de docent beschikken over kennis
CFUSFòFOEF
t PQWBUUJOHFOPWFSMFSFOFOEFXJK[FXBBSPQEF[FQSJODJQFTHFSFBMJTFFSEXPSEFO
in leergangen of ander lesmateriaal
t PQWBUUJOHFOPWFSUBBMFOEFXJK[FXBBSPQEF[FUPUVJUJOHLPNFOJOMFTNBUFSJBBM
t HBOHCBSFPQWBUUJOHFOPWFSIFUWFSMPPQWBOUBBMWFSXFSWJOHTQSPDFTTFO
t NPHFMJKLFUSBKFDUFOJOFOCVJUFOEFFJHFOJOTUFMMJOH
t CFTUBBOEFNBUFSJBMFOFOUFDIOJFLFOFODSJUFSJBPNEF[FUFCFPPSEFMFO
t CFTDIJLCBSF*$5NBUFSJBMFOFOWPSNFOWBOCMFOEFEMFBSOJOHFODSJUFSJBPNEF[F
te beoordelen
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t EJWFSTFXFSLWPSNFOWPPSBG[POEFSMJKLFFOHFÕOUFHSFFSEFWBBSEJHIFEFO JODMVTJFG
buitenschoolse opdrachten en taalstages
t XFSLWPSNFOHFSJDIUPQIFUTUJNVMFSFOWBO[FMGXFSL[BBNIFJE
t EJòFSFOUJBUJFNPHFMJKLIFEFO
t CFTUBBOEFOJWFBVCFTDISJKWJOHFOFOEPFMFOWPPSHFÕOUFHSFFSEFFOPOEFSTDIFJEFO
vaardigheden
t TQFDJöFLFQSPCMFNFOEJF[JDILVOOFOWPPSEPFOCJKEFWFSXFSWJOHWBOBG[POEFSMJKLF
vaardigheden en de wijze waarop deze aangepakt kunnen worden
t GFFECBDLTUSBUFHJFÑO
t GBDUPSFOEJFIFUPOEFSXJKTMFFSQSPDFTLVOOFOCFMFNNFSFOPGCFWPSEFSFO
Op basis van deze kennis en die over zijn cursisten kan de NT2-docent:
t GVODUJPOFMFLPSUFFOMBOHFUFSNJKOEPFMFOGPSNVMFSFO EF[FOBTUSFWFOJO[JKOEJEBDUJTDI
handelen en inzichtelijk maken voor de leerders en daarbij rekening houden met
noodzakelijke deelvaardigheden
t CJKEF[FEPFMFOMFTNBUFSJBBMTFMFDUFSFOFOJOHFWBMEJUNBUFSJBBMFFOMFFSHBOHJT 
indien noodzakelijk aanvullend materiaal selecteren en ordenen
t PQBEFRVBUFXJK[FXFSLWPSNFOFOHSPFQFSJOHTWPSNFOTFMFDUFSFOFOUPFQBTTFO
t PQWFSBOUXPPSEFXJK[FHFCSVJLNBLFOWBOBVEJPWJTVFMFFOJOUFSBDUJFWFNFEJB
t FFOPOEFSXJKTMFFSTJUVBUJFDSFÑSFOXBBSJOTQSBLFJTWBOFFOHFWBSJFFSENPOEFMJOH
en schriftelijk taalaanbod gericht op volwaardige communicatie en met oog voor
betekenisonderhandeling
t FFOLMJNBBUDSFÑSFOXBBSJOUBBMQSPEVDUJFFOJOUFSBDUJFHFTUJNVMFFSEXPSEFO
t EFVJUCSFJEJOHWBOUBBMWBBSEJHIFJECVJUFOEFPOEFSXJKTDPOUFYUTUJNVMFSFO
t BEFRVBUFFODPOTUSVDUJFWFGFFECBDLHFWFO
t SFLFOJOHIPVEFONFUEFDBQBDJUFJUFOWBOJOEJWJEVFOEPPSPQBEFRVBUFXJK[F
HFCSVJLUFNBLFOWBOEJòFSFOUJBUJFUFDIOJFLFO
t [JKOJOTUSVDUJFBDUJWJUFJUFOFOJOTUSVDUJFUJKEFòFDUJFGNBOBHFO
A.5 Evaluator
De NT2-docent erkent het belang van evaluatie in het onderwijsleerproces, is in staat op
verantwoorde wijze gegevens te verzamelen over het leergedrag en de talige ontwikkeling
van leerders, deze op juiste wijze te interpreteren en op basis daarvan besluiten te nemen
aangaande planning op de korte en/of lange termijn.
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Om te kunnen voldoen aan deze eis is de docent op de hoogte van:
t EFGVODUJFWBOWFSTDIJMMFOEFWPSNFOWBOFWBMVBUJF[PBMTWPSEFSJOHFONFUFO OJWFBV
WBTUTUFMMFO EJBHOPTUJTFSFOPGFYBNFOT FOEFDPOTFRVFOUJFTEBBSWBOWPPSEFBBSE
van het evaluatie-instrument
t HFTUBOEBBSEJTFFSE DVSSJDVMVNPOBGIBOLFMJKLUPFUTNBUFSJBBMFOEFWPPSEFMFOFO
beperkingen daarvan
t DVSSJDVMVNBGIBOLFMJKLFFWBMVBUJFFOEFXJK[FXBBSPQEF[FPOUXPSQFOLBOXPSEFO
t BOEFSFBTTFTTNFOUQSPDFEVSFT[PBMTIFUCJKIPVEFOWBOFFOUBBMQPSUGPMJPFOEF
wijze waarop gesimuleerde of directe taken ontworpen kunnen worden
t EFXJK[FXBBSPQTDPSFTPQCFTUBBOEFUPFUTFOHFÕOUFSQSFUFFSEEJFOFOUFXPSEFO
t BEFRVBUFFOFFOEVJEJHJOUFSQSFUFFSCBSFCFPPSEFMJOHTDSJUFSJB
t EFSPMWBO[FMGCFPPSEFMJOHJOIFUPOEFSXJKTMFFSQSPDFTFOEFXJK[FXBBSPQNFO
daarmee omgaat
Hij/ zij laat dit zien door:
t IFUHFCSVJLWBOHFWBSJFFSEFFOWPPSIFUEPFMHFTDIJLUFUPFUTFOFOBTTFTTNFOUprocedures
t EFMFFSEFSTTZTUFNBUJTDIUFWPMHFOFOEFCFWJOEJOHFOWBTUUFMFHHFOCJKWPPSCFFME
in een cursistendossier
t EFWFSLSFHFOHFHFWFOTUFWFSUBMFOJOPOEFSXJKTJOSJDIUJOHFOPGEJEBDUJTDI
remediërend handelen
t EFJOEJWJEVFMFMFFSEFSTUFWPPS[JFOWBOJOGPSNBUJFWFGFFECBDL
t BEFRVBBUUFDPNNVOJDFSFONFUEFSEFOPWFSEFWPPSUHBOHWBOEFDVSTJTU
t IFUSFøFDUFSFOWBODVSTJTUFOPQIVOMFFSHFESBHFOUBBMWBBSEJHIFJETPOUXJLLFMJOH
te stimuleren door zelfreflectie en hen in staat te stellen op grond daarvan zelf
prioriteiten te stellen

B Algemene NT2-docentcompetenties
B.1 Pedagogische competentie
De NT2-docent geeft op een bezielende manier leiding, schept een vriendelijke coöperatieve
sfeer en zorgt voor een open communicatieve leeromgeving. Hij schept een veilig klimaat
in de klas en bevordert de emancipatie van de leerders.
Om te kunnen voldoen aan deze eis is de docent op een praktisch niveau op de
hoogte van:
t JOUFSDVMUVSFMFDPNNVOJDBUJF
t HSPFQTEZOBNJDB
t NPHFMJKLFHFWPMHFOWBOUSBVNBUJTDIFFSWBSJOHFO
t EFNPHFMJKLIFEFOFOBNCJUJFTWBOEFDVSTJTUFOFOEFUSBKFDUFOEJFEBBSUPFMFJEFO
t JT[JDICFXVTUWBOEFJNQMJDBUJFTWBOEF[F[BLFOWPPSFJHFOIBOEFMFO
en laat dit zien door:
t HPFEDPOUBDUNFUEFDVSTJTUFO
t HPFEFTBNFOXFSLJOHNFUEFMFFSMJOHFOFO[PSHFOWPPSPOEFSMJOHFTBNFOXFSLJOH
t FFOHPFEFWFOXJDIUUVTTFOTUVSJOHFOIFUHFWFOWBOFJHFOWFSBOUXPPSEFMJKLIFJE
t FFOWFJMJHLMJNBBUJOEFLMBT
t IFUUPOFOWBOSFTQFDU FFOPQFOIPVEJOHUFOBBO[JFOWBODVMUVVSWFSTDIJMMFOFO
reflectie op aspecten van de eigen cultuur
t BEFRVBBUPNHBBONFUTPDJBMF KVSJEJTDIF QTZDIPMPHJTDIFQSPCMFFNTJUVBUJFT
t [JDIUIPVEFOPQ[JKOIBBSUBBLCJOOFOIFUHSPUFSFUSBKFDU
t CFWPSEFSFOWBOBVUPOPPNHFESBHFONPUJWFSFOUPUMFSFO
B.2 Organisatorische competentie
De NT2-docent zorgt voor een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte en stimulerende
sfeer en is systematisch in het bijhouden en ordenen van gegevens.
Om te kunnen voldoen aan deze eis is de docent op praktisch niveau bekend met:
t SFMFWBOUFBTQFDUFOWBOLMBTTFONBOBHFNFOU
t PSHBOJTBUPSJTDIFBTQFDUFOWBOWFSTDIJMMFOEFTPPSUFOMFFSPNHFWJOHFOJOFO
buiten de school
t IFULXBMJUFJUT[PSHTZTUFFNWBOEFJOTUFMMJOH
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en laat dit zien door:
t PQFFODPOTFRVFOUFNBOJFSDPODSFUF GVODUJPOFMFFOEPPSEFEFFMOFNFSTHFESBHFO
procedures en afspraken te hanteren
t FFOQMBOOJOHBBOUFIPVEFOEJFCJKEFEFFMOFNFSTCFLFOEJT
t BEFRVBBUPNUFHBBONFUEFUJKE
t UF[PSHFOWPPSEVJEFMJKLFJOTUSVDUJFTFOEPFMFO
t IFUTZTUFNBUJTDICJKIPVEFOWBODVSTJTUFOEPTTJFST
t WPMEPFOBBOEFBGHFTQSPLFOQSPDFEVSFTWPPSLXBMJUFJUT[PSH
B.3 Competent in het samenwerken met collega’s
De docent NT2 is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid in het samenwerken met
collega’s en heeft voldoende kennis en vaardigheden om een professionele bijdrage te
leveren aan een goed pedagogisch en didactisch klimaat op de instelling, aan goede
werkverhoudingen en een goede organisatie binnen de instelling.

Om te kunnen voldoen aan deze eis is de docent bekend met:
t WBLUJKETDISJGUFOFOEFWPPSIFNIBBSSFMFWBOUFJOIPVEEBBSWBO
t EFPOEFSXJKTQSBLUJKLJOBOEFSFPOEFSXJKTPSHBOJTBUJFTFOBDUVFMFPOUXJLLFMJOHFO
op het gebied van inhouden, werkwijze en organisatievormen
t BDUVFMFPOUXJLLFMJOHFOJONBBUTDIBQQJKFOCFESJKGTMFWFOEJFSFMFWBOU[JKOWPPSIFU
onderwijs
en hij/zij laat dit zien door:
t QMBONBUJHUFXFSLFOBBOEFPOUXJLLFMJOHWBO[JKOIBBSCFLXBBNIFJEPQCBTJT
van een goede analyse van zijn/haar competenties
t IFUCJKIPVEFOWBOWBLMJUFSBUVVS
t IFUCF[PFLFOWBOTUVEJFEBHFO DPOGFSFOUJFTPGDVSTVTTFO
t IFUPQFOTUBBOWPPSJOGPSNBUJFWBODVSTJTUFO FODPMMFHBTFODPMMFHJBMFIVMQJOEF
vorm van bijvoorbeeld intervisie of supervisie
B.5 Competent in het samenwerken met de omgeving

Om te kunnen voldoen aan deze eis is de docent op een praktisch niveau op de
hoogte van:
t NFUIPEJFLFOWPPSTBNFOXFSLJOHFOJOUFSWJTJF
t HFÑJHFOEFPWFSMFHTUSVDUVSFOFOCFWPFHEIFEFO
t JOTUSVNFOUFOWPPSUBBMCFMFJE
en laat dit zien door:
t JOGPSNBUJFEJFWPPSEFWPPSUHBOHWBOIFUXFSLWBOCFMBOHJTUFEFMFONFUDPMMFHBT
en/of duale partners en gebruik te maken van informatie die hij/zij van hen krijgt
t FFODPOTUSVDUJFWFCJKESBHFUFMFWFSFOBBOWFSTDIJMMFOEFWPSNFOWBOPWFSMFH
t DPMMFHJBMFDPOTVMUBUJFFOJOUFSWJTJFUFHFWFOFOPOUWBOHFO
t PQFOUFTUBBOWPPSDPOTUSVDUJFWFGFFECBDLPQFJHFOGVODUJPOFSFO
t CFSFJEIFJEUFUPOFOPNBEEJUJPOFMFUBLFOPQ[JDIUFOFNFO
B.4 Competent in reflectie en ontwikkeling
De NT2-docent denkt regelmatig na over zijn beroepsopvattingen en zijn professionele
bekwaamheid. Hij/zij streeft ernaar zijn beroepsuitoefening bij de tijd te houden en te
verbeteren.
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De NT2-docent levert in het belang van zijn/haar cursisten en de instelling zijn/haar bijdrage
aan een goede samenwerking met mensen en instellingen in de context van de school.
Om te kunnen voldoen aan deze eis is de docent bekend met:
t EFMFFGXFSFMEWBOEFDVSTJTUFOFOJOIFUHFWBMWBOWPPSUHF[FUPOEFSXJKTEJFWBO
de ouders of verzorgers
t TBNFOXFSLJOHTWFSCBOEFOUVTTFOPOEFSXJKTFOCFESJKGTMFWFOPGNBBUTDIBQQFMJKLF
instellingen en weet hoe hij ervoor kan zorgen dat het binnen- en buitenschoolse
leren en de interne en externe begeleiding van zijn/haar cursisten goed op elkaar
afgestemd zijn
en hij laat dit zien door:
t PQFFOQSPGFTTJPOFMFNBOJFSJOGPSNBUJFBBOCFMBOHIFCCFOEFOUFWFSTDIBòFO
en gebruik te maken van via hen verkregen informatie
t PQFFODPOTUSVDUJFWFNBOJFSEFFMUFOFNFOBBOPWFSMFH
t [JKOQSPGFTTJPOFMFPQWBUUJOHFOFOXFSLXJK[FOBBOIFOUFWFSBOUXPPSEFOFO
zonodig aan te passen
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C Specialistische NT2-docentcompetenties
In deze rubriek worden competenties beschreven die gezien hun specifieke karakter
niet van toepassing zijn op iedere NT2-docent. Er zullen ongetwijfeld meer specifieke
competenties zijn die niet beschreven worden. Om die reden zijn er vier uitgewerkt
en verder nog enige mogelijkheden beschreven. Indien van toepassing kunnen deze
en andere specialistische competenties op analoge wijze uitgewerkt worden.
C.1 Alfabetisering
De alfabetiseringsdocent beschikt over de eigenschappen zoals beschreven in het basisprofiel, is daarenboven bekwaam in de omgang met zeer laagopgeleide leerders en
beheerst de didactiek van het aanvankelijk lees- en schrijfonderwijs.
Om te kunnen voldoen aan deze eis is de docent op de hoogte van:
t EFQSPCMFNFOEJFPOHFMFUUFSEFOFSWBSFO[PXFMJOBMTCVJUFOIFUPOEFSXJKT
t IFUWFSTDIJMUVTTFOBOBMGBCFUJTNFFOIFUCFIFFSTFOWBOFFOBOEFSTDISJGUFO
de implicaties daarvan voor het onderwijs
t WBLMJUFSBUVVSPWFSBMGBCFUJTFSJOH
t EJEBDUJFLWBOIFUBBOWBOLFMJKLMFFTFOTDISJKGPOEFSXJKT
en laat hij/zij dit zien door:
t EVJEFMJKLPOEFSTDIFJEUFNBLFOUVTTFONPOEFMJOHFFOTDISJGUFMJKLFUBBMWFSXFSWJOH 
oog te hebben voor de verschillende niveaus van mondeling taalgebruik van
DVSTJTUFOFOEBBSOBBSUFIBOEFMFOEPPSBEFRVBBUUFEJòFSFOUJÑSFO
t BEFRVBBUPNUFHBBONFUIFUGFJUEBUDVSTJTUFOOBVXFMJKLTPGHFFOFSWBSJOHIFCCFO
met elementaire studievaardigheden en schoolse conventies
t [JDIUUFIFCCFOPQEF PPLOJFUPOEFSXJKTHFCPOEFO DBQBDJUFJUFOWBOEFDVSTJTUFO
en te adviseren over hun mogelijkheden voor stages in bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen
C.2 Docent in geïntegreerde of duale trajecten (taal en beroep en taalkennisvoorziening)
De NT2-docent in een geïntegreerde taal- en beroepsopleiding (zoals ook taalkennisvoorziening in de inburgering) is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het
adequaat bevorderen van de tweedetaalontwikkeling van zijn/haar cursisten binnen
een context waarin vakinhouden centraal staan en waarbij er een samenhang en
afstemming is tussen vakonderwijs en de praktijkcomponent en de vaktaalontwikkeling.
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Hij/zij werkt dan ook intensief samen met de betrokken vakdocent(en) en praktijkbegeleiders.
Hij/zij voldoet verder aan de eisen zoals gesteld in het basisprofiel.
Om te kunnen voldoen aan deze eis is de docent op de hoogte van:
t WPSNFOWBOJOIPVEHFSJDIUUBBMPOEFSXJKT EFPOEFSMJHHFOEFQSJODJQFTFOEF
DPOTFRVFOUJFTEBBSWBOWPPSEFJOSJDIUJOHWBOIFUPOEFSXJKT
t EFJOIPVEFOEFBBSEEFQSBLUJKLDPNQPOFOUFOWBOEFPQMFJEJOHTDPNQPOFOU
van het vakonderwijs in kwestie en de wijze van denken daarin
t EFGVODUJPOFMFFJTFOEJFBBOIFUNPOEFMJOHFFOTDISJGUFMJKLFUBBMHFCSVJLJOEBUWBL
en die functioneringomgeving gesteld worden bij de uitoefening van het beroep,
zowel tijdens leerwerkstages als na afronding van de opleiding
en hij/zij laat dit zien door:
t PQFFODPOTUSVDUJFWFFOJOUFOTJFWFXJK[FTBNFOUFXFSLFONFUEFWBLDPMMFHBFO
andere duale partners
t HFNFFOTDIBQQFMJKLFEPFMFOUFGPSNVMFSFOHFLPQQFMEBBOEFWBLJOIPVEFOFOEF
praktijkcomponent
t [JDIUUFIFCCFOPQBTQFDUFO WBLXPPSEFOCJKWPPSCFFME EJFUZQJTDIPOEFSWFSBOUwoordelijkheid van de vakdocent vallen en welke zaken de taaldocent aangaan
t /5EJEBDUJFLFOVJUHBOHTQVOUFOPWFSUFESBHFOPQWBLEPDFOUFOEVBMFQBSUOFST
t JOTBNFOXFSLJOHNFUEFWBLEPDFOUFOEFQSBLUJKLCFHFMFJEFSMFTNBUFSJBBMUFPOU
wikkelen, waarbij rekening gehouden wordt met het huidige niveau of niveaus van
de cursisten, en waarin bij de opbouw rekening gehouden wordt met de uiteindelijk
te bereiken doelen
t IFUHFESBHWBOEFDVSTJTUFOJOEFXFSLQSBLUJKLUFPCTFSWFSFOFOJOTUBBUUF[JKO
praktijkgericht te evalueren
C.3 Docent in inburgeringstrajecten
De NT2-docent in een inburgeringstraject is in staat om een zorgvuldig opgebouwd
tweedetaalprogramma uit te voeren gericht op de eisen van het Inburgeringsexamen
en het Staatsexamen NT2. Hierbij sluit hij/zij aan bij de beginsituatie van de deelnemers
en het doelperspectief. Hij is in staat de voorkennis van de inburgeraar in kaart te brengen
en deze te verbinden met de educatieve behoeften van de deelnemers, in relatie tot de
beoogde maatschappelijke participatie en gemeten naar de eisen van het Inburgeringsexamen c.q Staatsexamens NT2. Hij/zij is in staat om, indien nodig, de koppeling met de
niet-talige doelstellingen van een inburgeringprogramma te bewaken. Hij/zij is in staat om
gemeenschappelijke doelen te formuleren, gekoppeld aan de praktijkcomponent van
het duale traject waarin hij/zij opereert. Hij/zij is in staat de onderdelen ‘kennis van de
13

Nederlandse samenleving’ zoveel mogelijk te integreren in het taalonderwijs en hiervoor
samen te werken met anderen. Waar nodig stemt hij/zij af en werkt samen met andere
betrokkenen, zoals de coach die verantwoordelijk is voor de praktijkcomponent en een
re-integratieconsulent.
Om te kunnen voldoen aan deze eisen moet de docent beschikken over kennis
CFUSFòFOEF
t EFFJOEUFSNFO[PBMTWBTUHFMFHEJOEFDSVDJBMFQSBLUJKLTJUVBUJFTUBBMFOLFOOJT
van de Nederlandse samenleving voor de verschillende profielen inburgeraars
(OGO, Werk, Maatschappelijke participatie en Ondernemerschap)
t IFUWFSFJTUFUBBMOJWFBVWPPSIFU*OCVSHFSJOHTFYBNFOFOEF4UBBUTFYBNFOT
NT2 voor oudkomers en nieuwkomers, verplichte en vrijwillige inburgeraars
t EFXJK[FWBOUPFUTFOWBOIFUQSBLUJKLEFFMFOIFUDFOUSBMFEFFMWBOIFU*OCVSHFSJOHT
examen
t EFEPFMHSPFQFOJOCVSHFSBBSTFOEFHSPUFPOEFSMJOHFWFSTDIJMMFOJOCFHJOTJUVBUJF
ten aanzien van taal, leerbaarheid, kennis van de Nederlandse samenleving e.d.
t MFFSXFHFOFOMFFSNJEEFMFOEJFOBBTUEFSFHVMJFSFUBBMNFUIPEFTJO[FUCBBS[JKO
voor de inburgering en voor de verbinding met de duale component
t EFXFOTFOFOWFSXBDIUJOHFOWBOEFPQESBDIUHFWFSTFOEJSFDUCFUSPLLFOFO 
i.c. de gemeente, het re-integratiebedrijf, de werkgever, het schoolbestuur,
de vakopleiding, etc
Hij/zij laat dit zien door cursussen/trajecten, inclusief praktijkgerichte ondersteunende
activiteiten, uit te voeren, die:
t QBTTFOCJKEFCFIPFGUFOFOEFNPHFMJKLIFEFOWBOEFJOCVSHFSBBST JOPWFSFFOstemming zijn met de verwachtingen van de opdrachtgevers en de eisen van de
examens
t QBTTFOCJKCFMBOHSJKLHFBDIUFVJUHBOHTQVOUFOWBOEFJOCVSHFSJOH [PBMTDPODSFUF
maatschappelijke participatie
t QBTTFOJOCSFEFTBNFOXFSLJOHTWFSCBOEFO XBBSCJKFSTBNFOIBOHFOBGTUFNNJOHJT
tussen het inburgeringsonderwijs en de praktijkcomponent en waarbij er afstemming
is tussen diverse begeleiders
t PQFóDJÑOUFFOFòFDUJFWFXJK[FWPPSCFSFJEFOPQEFWBOUPFQBTTJOH[JKOEFFYBNFO
onderdelen: het portfolio, de assessments, het elektronisch praktijkexamen, de toets
gesproken Nederlands, de toets kennis van de Nederlandse samenleving, dan wel
de onderdelen lezen, luisteren, spreken en schrijven van de Staatsexamens NT2
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C.4 Evaluatiedeskundige/beoordelaar-examinator
Het is wenselijk en nuttig voor een instelling om een specialist te hebben die verantwoordelijk is voor de evaluatieprocedures, gelet op de eisen die er in het onderwijs gesteld
worden aan evalueren.
De deskundige is iemand die:
t TQFDJBBMEBBSWPPSJTPQHFMFJE
t WFFMNFFSFSWBSJOHIFFGUNFUUPFUTJOHFOBTTFTTNFOUEBOEFHFNJEEFMEFEPDFOU
t JOTUBBUJTJOTUSVNFOUFOQSPDFEVSFTUFPOUXJLLFMFOFOUFFWBMVFSFO
t FOMFJEJOHFOUSBJOJOHLBOHFWFOBBODPMMFHBTEJFIFUVJUWPFSFOEFXFSLEPFO
C.X Andere specialistische NT2-docentcompetentie(s)
Deze rubriek heeft met opzet een open karakter. In verschillende onderwijsomgevingen
kunnen personen belast zijn met specifieke taken die inhoudelijk wel op het NT2gebied liggen, maar onmogelijk allemaal uitputtend beschreven kunnen worden in
dit document. Zo kent men in sommige instellingen de NT2-coördinator die nieuwe
collega’s opleidt en lessen bezoekt van collega’s. Men zou ook kunnen denken aan
vormen van remedial teaching die specifiek op NT2 gericht zijn, aan NT2-docenten
die collega’s begeleiden en instrueren in meertalige klassen, aan NT2-docenten die
bijzonder veel gespecialiseerde ervaring hebben verzameld voor het trainen van
hoogopgeleide anderstaligen ten behoeve van studies in het hoger onderwijs, of aan
experts in het werken met groepen ouders van schoolgaande kinderen. Kortom hier
kan een eigen invulling gegeven worden, zolang deze maar ligt op NT2-gebied.
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