Post-hbo NT2
specialist

Word een
gecertiﬁceerd
NT2-docent!

Overtref jezelf!

Het doel van dit post-hbo nascholingstraject NT2 is
om de aankomende en ervaren
leerkrachten/docenten die werken met of lesgeven
aan anderstalige nieuwkomers toe te rusten met
actuele kennis en vaardigheden om zelfstandig als
NT2-leerkracht/-docent te werken.

h.m.lobker@hr.nl
C.H.van.Rossum@hr.nl

Jij ook?

RegisterLeraar Certiﬁcering voor NT2-docent :

Cyriel van Rossum & Lenneke Löbker

Wij gunnen alle
leerlingen binnen
het Rotterdamse
onderwijs excellente
taalbewuste
leerkrachten en
docenten.

Wat houdt het in?
De post-hbo-opleiding voor de NT2-bekwaamheid
kent een studiebelasting van 680 uur. De NT2bekwaamheid wordt afgerond met een digitaal
dossier waarin de leerkracht bewijsvoering opneemt
voor de NT2-bekwaamheidseisen. Dit dossier wordt
vanaf het begin opgebouwd en aan het eind van de
opleiding ingeleverd ter beoordeling.

Wat levert het op?
De beschrijving van dit scholingstraject bevat:
• een ook op de Rotterdamse situatie toegesneden
eenjarige post- hbo-opleiding voor een NT2bekwaamheid
• een netwerktraject met intervisie en digitale
ondersteuning, zodat na aﬂoop van het traject het

Taal is overal
Taal is overal, alles is taal; zeker binnen het
onderwijs. Taal binnen de zaakvakken, anderstalige
nieuwkomers, talige rekenopdrachten, uitleg
begrijpen; je komt in het onderwijs niet om taal
heen. Daarom is een doordacht NT2 taalbeleid
voor de anderstalige nieuwkomers noodzakelijk.

NT2 taalspecialist
Rotterdam is altijd een stad geweest die ruimte
bood en biedt voor nieuwkomers van buiten.
Hierdoor heeft de stad, én het Rotterdamse
onderwijs, een goede basis aan expertise en
faciliteiten om kinderen en (jong) volwassenen met
een andere taalachtergrond zo snel en goed
mogelijk bekend te maken met de Nederlandse
taal en cultuur, zodat zij kunnen doorstromen
binnen het onderwijs en zich verder kunnen
ontwikkelen als Rotterdammer. Taalvaardigheid is
dé voorwaarde voor (school)succes.

Hoe doe je dat?
Op dinsdagmiddag/-avond word je
ondergedompeld in de wereld van de anderstalige
nieuwkomers, het taalonderwijs, taalbeleid en
resultaten van wetenschappelijk onderzoek binnen
enkele van deze gebieden. Als antwoord op de vraag
van de gemeente en de schoolbesturen heeft de
Hogeschool Rotterdam de krachten gebundeld,
vanuit de overtuiging dat de HR over veel expertise
en ervaring beschikt om leerkrachten en docenten
op te leiden of bij te scholen in het kader van de
reeds bestaande en bekende LAN-klassen, ISK
scholen of onderwijs aan volwassen statushouders.

ROWANnetwerk duurzaam en zelfstandig kan
blijven bestaan. Al vanaf de start zullen de ervaren
docenten hierin stevig gepositioneerd en betrokken
worden. Naast de hierboven omschreven manieren
van formeel leren, is informeel leren een zeer
krachtig middel. Ook dit is opgenomen in het
scholings- en netwerktraject.

“Word een gecertiﬁceerd NT2-docent!”
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