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Programma

• Het Lectoreninitiatief professionalisering 
Taalonderwijs Nieuwkomers

• Competentieprofielen van docenten
• Aan het werk: wat maakt van taalgericht 

vakonderwijs tweede-taalgericht 
vakonderwijs?



We hebben een clubje opgericht. 
Taallectoren

• Jan Berenst, NHL,  Taalgebruik & Leren
• Annerieke Boland, Ipabo, Jonge Kind
• Resi Damhuis, Marnix, Interactie en taalbeleid
• Amos van Gelderen. HR, Taal
• Martine Gijsel, Saxion, Taaldidactiek
• Rick de Graaff, Inholland, Taaldidactiek en 

Onderwijs
• Maaike Hajer, Educational linguistics, HU



en nog meer taallectoren… 
• Toni Houtveen, Geletterdheid, HU
• Anne Kerkhoff, FLOT, Taal en diversiteit
• Ron Oostdam, HvA, Maatwerk in leren en 

instructie
• Ietje Pauw, KPZ, Reflectie en Retorica
• Alex Riemersma, Fries en Meertaligheid, NHL
• Hanneke Wentink, Functionele geletterdheid, 

Saxion
• Beppie van den Bogaerde, Dovenstudies, HU



Lectoreninitiatief Professionalisering 
Taalonderwijs Vluchtelingenkinderen 



LPTN
Maaike, Saskia en Anne en:

 Jan Berenst, NH
 Ada van Dalen, Marnix
 Resi Damhuis, Taaldenkgesprekken
 Karijn Helsloot, Windesheim
 Gerrit Jan Kootstra, Windesheim
 Emmanuelle Le Pichon-Vorstman, UU
 Alex Riemersma, NH
 Annet Visser, NH



Nieuwkomers: geen nieuw thema

• Jaren ’70, ’80 ,’90: arbeidsmigratie, vluchtelingen 
Oost-Europa, enz.

• 1992-1996: landelijke coördinatie en aansturing 
door de Projectgroep NT2 o.l.v. Frans Teunissen 

• 2016:  NT2 verwaarloosd terrein, kennis lijkt 
weggevloeid uit opleidingen, overheid is 
teruggetreden, marktwerking, nagenoeg geen 
regie op aanbod en kwaliteitszorg vanuit 
opleidingen en professionalisering.



Onze zorgen ...
• Zwakke verbindingen tussen 

werkveld – opleiding –wetenschap – beleid.
• Aandacht voor NT2 in initiële opleidingen 

ontoereikend.
• Goede opleidingspraktijken blijven onbelicht en 

worden niet gedeeld.
• Bestaande (korte) post-initiële opleidingen zijn 

overtekend.
• Onduidelijkheid over (ander) nascholingsaanbod. 
• Nauwelijks kwaliteitsnormen voor onderwijs,  

opleiding en professionalisering. 



Identificatie specifieke bekwaamheden 
onderwijs vluchtelingenkinderen/NT2-leerders  

Ontwikkeling urgentie-pakket t.b.v. 
professionalisering  en opleiding 
(e-learning,  modulair) 

Structureel: integratie in BA- en MA-
opleidingen
+ Kadertraining voor opleiders   
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Waar staan we?

• Studiedag op 5 juli 2016 en 23 september 
2016

• Netwerk groeit: LOWAN, PO-raad, VO-Raad, 
ADEF, OCW, NRO, hogescholen, universiteiten, 
scholen voor vo en po, 
ondersteuningsinstellingen…

• Opdracht van PO-Raad
• Opdracht van VO-Raad
• Website 



De kern van de competenties TVN



De hamvraag voor vandaag

• Vraagt taalgericht onderwijs aan 
nieuwkomers/beginnende NT2-leerders iets 
anders van docenten dan taalgericht 
onderwijs aan leerlingen voor wie het 
Nederlands de eerste taal is/gevorderde NT2-
leerders?

• Zo ja: waar zitten verschillen? 
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