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Wat is NT2?
Nederlands als tweede taal, of kortweg NT2, is het vak waarin je Nederlands geeft
aan anderstaligen. Het verwerven van de Nederlandse taal bij kinderen of
volwassenen staat hierbij centraal.

Doel
Deze praktijkgerichte opleiding richt zich
op lesgevers die Nederlands als tweede
taal willen onderwijzen aan anderstalige
volwassenen.

Aanpak
Je leert lesmaterialen kiezen en
werkvormen gebruiken. In de lessen gaan
we uit van situaties en problemen die
NT2-lesgevers effectief tegenkomen in de
praktijk. De opleiding opent ongetwijfeld
deuren om, afhankelijk van je achtergrond,
aan de slag te gaan als leraar NT2!

Exploratie en reflectie
De voorgelegde probleemsituaties, het
concrete voorbeeldmateriaal, de
videofragmenten, de interactieve
opdrachten, de achtergrondliteratuur, ...
zetten aan tot exploratie en (zelf)reflectie,
tot samenwerking en discussie. Daarnaast
breng je in het kader van deze opleiding
een bezoek aan het Huis van het
Nederlands, hét centraal infopunt rond
NT2 voor anderstaligen.

Stage
In deze opleiding doe je veel meer dan
enkel les volgen. Voor het praktische luik
van de opleiding observeer je 9 lesuren
en geef je zelf ook 9 uren les in een
Centrum voor Volwassenenonderwijs naar
keuze. Naast deze stage wordt ook jouw
bijdrage in de lessen en het portfolio dat
je individueel samenstelt geëvalueerd.

Doelgroep
Toekomstige, beginnende en ervaren
lesgevers, vormingswerkers en vrijwilligers
die Nederlands als tweede taal willen
onderwijzen aan volwassen anderstaligen.

Lesgevers
Vera Bochar, docente aan Odisee, en
verschillende gastdocenten.

Programma
Het programma is opgebouwd uit 4
opleidingsonderdelen en een
praktijkcomponent.
1. Het taalverwervingsproces
• Doelstellingen en historiek van NT2
• Motivatie en kenmerken van de
doelgroep
2. Instrumenten, materiaal en
werkvormen binnen het NT2-onderwijs
• Kennismaken met tal van interactiebevorderende werkvormen
• Inzicht verwerven in het
organisatorisch aspect van het
coöperatief werken
3. Aanpak van specifieke problemen in de
NT2-leergroepen
• Leerbehoeften van anderstalige
volwassenen en consequenties voor
de cursusopbouw
• De rol van vooropleiding en
cognitieve vaardigheden bij het leren
van een tweede taal

4. Taalbeschouwing, woordenschat- en
vaardigheidsonderwijs, lesorganisatie en
cursusontwikkeling
• Grammaticaonderwijs: expliciet en
impliciet leren
• De plaats van woordenschat in het
taalvaardigheidsonderwijs
5. Praktijkcomponent
• Observatie- en actieve stage in een
Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Op www.odisee.be/gpv vind je meer info
over deze opleidingsonderdelen in de
ECTS-fiches.

Praktische informatie
Verloop

Meer info

Het postgraduaat Leraar Nederlands voor
anderstaligen omvat 20 studiepunten en
loopt over één academiejaar. Het
programma telt 15 opleidingsdagen en
loopt van 20 september 2017 t.e.m. 2 mei
2018. De lessen gaan telkens door op
woensdag van 14u tot 17u.

Voor meer informatie over de inhoud kun
je terecht bij Laura Demunter
(laura.demunter@odisee.be).

Inschrijven voor het postgraduaat kan op
basis van een bachelor- of masterdiploma.

Kostprijs
Het postgraduaat kost 950 euro,
cursusmateriaal en een drankje
inbegrepen. Odisee is als
opleidingsverstrekker erkend door de
Vlaamse Gemeenschap voor
opleidingscheques en is een erkend
dienstverlener voor de KMO-portefeuille.

Locatie
De lessen vinden plaats op campus
Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Je
vindt de wegbeschrijving naar de campus
op www.odisee.be.

Of breng een bezoek aan onze infostand
op campus Brussel op 24 juni 2017 van
9u30 tot 13u. Schrijf je hiervoor vlug in via
mail naar gpv@odisee.be.

Inschrijven
Inschrijven voor het postgraduaat kan
online via www.odisee.be/gpv. Klik
daarvoor bij het postgraduaat op
‘inschrijven’ om je aanvraagdossier te
starten. Je ontvangt hiervoor per mail een
vragenlijst. De programmacoördinator van
het postgraduaat zal je aanvraag
onderzoeken op basis van de
toelatingsvoorwaarden. Na goedkeuring
van je aanvraagdossier krijg je meer
informatie om de inschrijvingsprocedure af
te ronden. Wij aanvaarden maximum 25
inschrijvingen.

Getuigschrift
Wie deze opleiding volledig volgt en
slaagt, ontvangt het
postgraduaatgetuigschrift.

www.odisee.be/gpv
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Voorwaarden

Voor administratieve inlichtingen kun je
terecht op het secretariaat van het
Groepscentrum Permanente Vorming:
tel: 02-609 37 37 - e-mail: gpv@odisee.be

