
Ria stond niet meteen te juichen toen haar 
voormalige adjunct-directeur haar vorig 
jaar vroeg de post-hbo NT2-opleiding te 
gaan volgen. “Ik dacht: op mijn leeftijd  
[54 jaar, red.] nog een studie volgen? Na 
wat wikken en wegen heb ik toch besloten 
de opleiding vorig jaar maart te starten.  
Ik stond nog maar net voor de taalklas en 
had totaal geen ervaring met anderstaligen. 
Ik kon dus wel wat handvatten gebruiken.”

Lesson Study
Tijdens de opleiding wordt er ook gebruik-
gemaakt van Lesson Study. Lesson Study  
is een gestructureerde, integrale methode 
waarbij een groep leerkrachten samen een 
les ontwikkelt. 
 
Ria: “Ik kende het al van mijn vorige school. 
Je gaat dan samen met anderen uit je 
groep een les voorbereiden. In mijn geval 
waren we met z’n drieën. We hebben 
samen een onderdeel gekozen uit blok 2  
en 3. Deze ga je uitvoeren op beide 
scholen. Na de uitvoering op de eerste 
school vindt een evaluatie plaats, waarna 
de les herschreven en aangepast op de 
tweede school gegeven wordt. Zo ontstaat 
een betere, effectievere les. 

Vanwege de coronaregels op het moment 
van uitvoering, moesten we de eerste les 
opnemen en tijdens de tweede les hebben 
we online meegekeken gedurende de les. 
Niet ideaal, maar wel effectief. Door het 
met elkaar maken, bespreken en uitvoeren 
van een les ga je veel dieper in op de stof 
en literatuur en haal je er zelf veel meer uit 
dan wanneer je alleen werkt.

Door de vluchtelingenstroom uit Oekraïne is lesgeven aan 
anders talige kinderen actueler dan ooit. De post-hbo-opleiding 
Leraar NT2 stoomt je klaar om als NT2-specialist jouw kennis 
over te brengen op deze nieuwkomers. We spreken Ria van 
Nieuwenhuizen, leerkracht in de taalklas van de Oranjeschool, 
over de NT2-opleiding van het HCO. 
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‘ Wat we aanbieden 
voor nieuwkomers,  
is veel belangrijker  
dan ik dacht’

De opleiding doe je voor jezelf en het is  
de bedoeling dat jij ervan leert en laat  
zien wat je kunt. Maar met elkaar aan een 
opdracht werken, geeft andere inzichten 
naast je eigen visie op een opdracht. Ik had 
de Lesson Study liever bij alle opdrachten 
gedaan: je leert er zo veel van!”

Andere kijk op NT2-onderwijs 
Ria: “De methode om klanken aan te leren 
– ‘zeg maar na’ – is op zich erg eentonig en 
vond ik bijna saai. Door de opleiding heb ik 
wel de essentie van het leren en aanleren 
van klanken ingezien. Ik ben de klanklessen 
actiever gaan inzetten en heb ze uitgebreid 
met coöperatieve werkvormen. Ook heb 
ik een ‘klankhoek’ ontwikkeld waarin 
kinderen zelf nog met de klanken kunnen 
oefenen met een Talking-wall, een klankrad, 
spiegeltjes en andere klankspellen. Alles 
wat we in de klas aanbieden voor nieuw-
komers, is veel belangrijker dan ik dacht. 
Het volgen van deze opleiding heeft mij 
een stevige basis gegeven om het onder-
wijs aan NT2-leerlingen te verbeteren en  
te kunnen aanpassen als dat nodig is.”

Online vs. offline 
De opleiding werd door corona voor-
namelijk digitaal gegeven. Ria: “Uiteraard 
had dat zo z’n voordelen, maar toch ook 
nadelen: het scheelt reistijd, maar je mist 
interactie. Toch hebben we elke maand wel 
een les gehad bij het HCO op locatie. Dat 
was fijn. Je spreekt elkaar dan makkelijker 
dan bij een onlinebijeenkomst. Helaas was 
er ook uitval van docenten. Hun lessen 
werden opgevangen door andere collega’s. 
Superfijn dat er vervangers waren, maar 

voor hen was het wel een uitdaging om  
de koppeling naar de praktijk te maken. 

NT2-opleiding: zeker doen!
Ria: “Deze opleiding zou eigenlijk voor alle 
collega’s goed zijn om te doen. Niet de hele 
opleiding misschien, maar zeker de basis. 
Veel collega’s begrijpen niet wat er in de 
taalklas gebeurt. De NT2-didactiek zou  
een goede aanvulling zijn voor collega’s op 
scholen waar taalklassen zijn of waar veel 
nieuwkomers zitten. Na de opleiding heb  
je een veel bredere basis. Je weet beter 
waarom een nieuwkomer wel of niet tot 
leren komt. Je hebt meer handvatten om  
ze tot leren te brengen. Gezien de nieuw-
komers uit Oekraïne zou traumasensitief 
lesgeven ook een waardevolle toevoeging 
zijn aan de opleiding.” 
 

NT2-specialisten
De aandacht voor het onderwijs in 
Neder lands als tweede taal aan  
anders taligen is de laatste jaren sterk  
toegenomen en daarmee ook de vraag 
naar NT2-specialisten. In de opleiding 
draait het om basiskennis, basisvaardig-
heden en basishoudingen die iedere 
NT2-leraar in het primair onderwijs  
nodig heeft. De opleiding NT2-specialist 
combineert de theorie met de praktijk, 
zodat je het geleerde direct in de les  
kunt toepassen. De opleiding is bestemd 
voor leerkrachten met een pabo-diploma. 

Wil je meer weten? 
Scan de QR-code voor meer informatie. 
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