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1. Verwachte aanvangscompetenties
a. De algemene toelatingsvoorwaarden zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling.
De cursist moet in het bezit zijn van een bachelordiploma.
b. Specifieke toelatingsvoorwaarden

c. De docent wenst ook de aandacht te vestigen op het belang van de volgende
aanvangscompetenties
Onderwijservaring is een pluspunt, maar geen absolute noodzaak.

2. Doelstellingen
a. Plaats van het opleidingsonderdeel in de opleiding
Niet van toepassing
b. Competenties uit het competentieprofiel en geëvalueerde competentieniveau
Niet van toepassing

c. Kerndoelen van het opleidingsonderdeel
De NT2-lesgever (in opleiding):
- kan de leerplannen interpreteren en er zijn lessen bij doen aansluiten;
- leert door het analyseren van geobserveerde NT2-lessen essentiële stappen in het
didactisch proces te onderscheiden;
- kan doelen adequaat formuleren en leerstof selecteren en ordenen naar moeilijkheidsgraad;
- observeert negen NT2-lessen en wijdt aan elk van die lessen een omstandig verslag conform
de richtlijnen;
- maakt voor elke NT2-les die hij zelf geeft een omstandige lesvoorbereiding conform de
richtlijnen;
- blikt in een reflectieverslag kritisch terug op de stageperiode en het eigen didactisch
handelen.

3. Leerinhoud
- Activiteiten en opbouw van een les.
- Formulering van doelen.
- Selectie en ordening van leerstof naar moeilijkheidsgraad.
- Een lesvoorbereiding maken.
- Kenmerken van goede werkvormen.
- Differentiëren en omgaan met heterogeniteit.
- Toetsen en evalueren van taalvaardigheid.
- Observatie- en actieve stage in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

4. Leertrajecten en onderwijsmethoden
Dit modulair programma (vijftien sessies van telkens drie uur) biedt een praktijkgerichte opleiding
voor lesgevers die Nederlands als tweede taal willen onderwijzen aan anderstalige volwassenen.
Gebaseerd op de didactiek van het volwassenenonderwijs leren de cursisten aangepaste
lesmaterialen kiezen en werkvormen gebruiken. Er wordt uitgegaan van situaties en problemen die
NT2-lesgevers effectief tegenkomen in de praktijk. De cursisten worden door de voorgelegde
probleemsituaties, het concrete voorbeeldmateriaal, de videofragmenten, de interactieve
opdrachten, de achtergrondliteratuur, ... aangezet tot exploratie en (zelf)reflectie, tot
samenwerking en discussie. Op die manier doen de cursisten leerervaringen en inzichten op. Die
inzichten worden getoetst waar we ingaan op de didactische consequenties van de meest recente
ontwikkelingen op het gebied van de tweedetaalverwerving.

5. Studie- en verwerkingstijd
Studiepunten1
Contacturen
Studeertijd en examen
Overzicht opdrachten/stages

3
11
Observatie- en actieve stage (9u + 9u)

6. Evaluatiemodaliteiten
Eerste zittijd
Aan de postgraduaatopleiding is geen examen verbonden. De evaluatie gebeurt permanent
(participatie aan de lesactiviteiten, presentaties voor de groep ...) én op basis van een portfolio dat
de cursist samenstelt en indient uiterlijk op 30 mei 2018 voor 16u30. Portfolio’s die na dit tijdstip
worden ingediend, worden niet meer aanvaard.
Het portfolio bestaat uit de volgende drie delen:
- persoonlijke lectuur (selectie, analyse, commentaar)
- bij de lesthema’s aansluitende opdrachten
- observatie- en actieve stage
Samenstelling van de totaalscore:
Activiteit in de les: 20%
Persoonlijke lectuur: 20%
Opdrachtenverwerking: 30%
Stage: 30%
Deze totaalscore wordt verrekend naar de verschillende opleidingsonderdelen:
taalverwervingsproces; instrumenten en materiaal en werkvormen binnen NT2-onderwijs; aanpak
van specifieke problemen in de NT2-leergroepen; taalbeschouwing, woordenschat-en
taalvaardigheidsonderwijs, lesorganisatie en cursusontwikkeling.
Een onvoldoende op het opleidingsonderdeel ‘Praktijkcomponent’ is niet tolereerbaar en leidt dus
steeds tot het niet-slagen voor de opleiding.
Tweede zittijd
Idem eerste zittijd.

1

Studiepunt wordt gebruikt om de studieomvang van elke opleiding of elk opleidingsonderdeel uit te drukken. Het
is een internationaal aanvaarde eenheid die overeenstemt met 25 à 30 uren voorgeschreven onderwijs-, leer- en
evaluatieactiviteiten.

7. Studiemateriaal
Verplicht studiemateriaal
‘Tussen taal en wereld’: multimediaal lespakket, ontwikkeld door het Steunpunt NT2, Leuven.
Aanbevolen studiemateriaal
Overig didactisch materiaal
Overig didactisch materiaal

8. Flexibiliteit
Niet van toepassing.

