NT2-docentenopleiding Vrije Universiteit 2021 - 2022
Q&A

Ben ik toelaatbaar tot de NT2-docentenopleiding?
Met een afgeronde hbo/wo-opleiding: via de voorbereidingscursus of direct (zie de
brochure).
Zonder afgeronde hbo/wo-opleiding: niet.
Kan ik al beginnen met de opleiding als ik mijn huidige opleiding nog niet helemaal heb
afgerond?
Dat kan, de afronding is dan bij voorkeur voor 1 september 2021, maar zeker voor 1
januari 2022.
Wanneer en hoe kan ik me inschrijven?
Vanaf 1 februari 2021, via de in de brochure beschreven procedure.
Hoe vindt toewijzing plaats van de beschikbare plaatsen?
Via loting, in februari te verrichten.
Staan er mensen op de wachtlijst van vorig jaar?
Nee, wij hanteren geen wachtlijsten.
Kan ik nu al op de wachtlijst / me nu al aanmelden?
Aanmelding voor de volgende jaargang of aanmelding eerder dan 1 februari is niet
mogelijk.
Is er een open dag / voorlichtingsdag?
Nee. In plaats daarvan zijn er informatie-/intakegesprekken in februari en maart.
Deze worden alleen gevoerd met cursisten die zijn ingeloot. U wordt daarvoor
uitgenodigd.
Hoeveel plaatsen zijn er?
34 in Amsterdam, 34 in Zwolle (vier groepen).
Kan ik vrijstellingen krijgen / onderdelen los volgen / de opleiding op afstand / in deeltijd
volgen?
Nee, dat is niet mogelijk.
Moet ik de voorbereidingscursus doen; wat houdt die cursus in?
Zie de brochure voor een antwoord op deze vragen.
Wanneer begint de volgende opleiding?
In de eerste week van september 2022. Heeft u een onderwijsbevoegdheid
(lerarenopleiding, pabo, pdg, bko) dan kunt u beter de opleiding doen die in januari
2022 start.
Is een lerarenbeurs mogelijk?
Nee, die wordt voor dit type opleidingen helaas niet verstrekt. Het loont soms wel de
moeite om bij DUO een zgn. Lerarenbeurs Korte Scholingstrajecten aan te vragen.
Regelt de VU stageplaatsen?
Nee, dat doen de cursisten zelf. We proberen te helpen als dat nodig is.

Wat zijn de precieze eisen aan de stage?
In het kort:
•

Minimaal 175 onderwijsuren (dus incl. voorbereiding, nabespreking, observeren, assisteren,
toetsen, individueel begeleiden en het lesgeven zelf); dat is ongeveer een dag per week in de
periode november-mei.

•

Aan een groep of meer groepen volwassen NT2-leerders (eventueel deels ISK).

•

Er moet een begeleider beschikbaar zijn (die u kunt raadplegen, uw contactpersoon binnen de
instelling is, adviezen kan geven en die af en toe feedback geeft). Het liefst een gecertificeerde,
maar in elk geval een ervaren docent. We vragen één maal aan de begeleider hoe de stage
verloopt, ergens halverwege het traject.

•

De inhoud van de ‘praktijkopdrachten’ staat niet van tevoren vast, maar hangt af van uw
leerdoelen. Die gaat u zelf formuleren.

•

U neemt hoe dan ook enkele lessen van uzelf op en laat die zien aan uw medecursisten/begeleider.

•

Periode: half oktober-begin mei, met het zwaartepunt in januari-april.

•

Wat u eerder doet kan interessant zijn voor uw ervaring als docent maar kan niet meetellen als
‘stage-uur’.

Hoe zijn de arbeidsmarktperspectieven?
Momenteel goed. Maar: het betreft voornamelijk freelance-werk, nauwelijks vaste
banen. De uurtarieven variëren nogal en de arbeidsomstandigheden ook.
Is de opleiding bedoeld voor ISK-docenten?
Nee, maar als u al een bevoegd docent bent, wordt het certificaat daar wel
geaccepteerd. Er nemen jaarlijks enkele ISK-docenten aan de opleiding deel, en die
zijn er tevreden over. Maar het certificaat is met name bedoeld voor het
volwassenenonderwijs.
Heb ik als BO-docent iets aan de opleiding?
Nee.
Kan ik met de certificaten aan een MBO werken?
Alleen tijdelijk of op zzp-basis. Anders is een zogenaamd PDG nodig (te behalen via
een aanvullende opleiding).
Wat is de taaleis voor niet-moedertaalsprekers van het Nederlands?
Boven taalniveau B2.

