
 
 

 
 
 
 
 
 
Hogeschool Utrecht biedt NT2-ondersteuning voor ISK’s en VO 
De HU biedt diverse professionaliseringstrajecten aan voor ISK- en NT2-docenten. Let op: tijdens de 
coronacrisis wordt het volledige NT2-aanbod van de HU online verzorgd via Microsoft Teams. 
 

- Postbacheloropleiding Docent NT2  
- Postbacheloropleiding Docent NT2 specialisatie ISK 
- Training en begeleiding op maat voor ISK-teams (in company) 
- Module NT2 voor startende ISK-docenten 
- Taalgerichte didactiek voor vakdocenten ISK / docenten VO 
- Master Educational Needs – Expert in Nieuwkomersonderwijs: begeleiden van leerlingen met 

een vluchtelingenachtergrond 
- Workshops voor NT2-docenten 
- Begeleiden van nieuwkomers op school – korte postbachelor cursus  

 
Postbacheloropleiding Docent NT2  
Tijdens deze éénjarige, duale opleiding ontwikkelt u zich tot startbekwaam NT2-docent voor (jong-) 
volwassenen. Vele ISK-docenten volgden deze opleiding al aan de Hogeschool Utrecht. Met het 
certificaat (naast een onderwijsbevoegdheid pabo of tweedegraads) kunt u lesgeven aan een ISK én 
in de volwasseneneducatie NT2 (inburgering). 
 
Postbacheloropleiding Docent NT2 specialisatie ISK 
Sinds 2019 bieden wij deze specialisatie van de reguliere opleiding tot Docent NT2 aan. Tijdens deze 
éénjarige, duale opleiding staat de doorstroom naar het reguliere onderwijs centraal, met speciale 
aandacht voor de eisen die dat onderwijs aan uw ISK-leerlingen stelt. Daarom maken schoolse 
vaardigheden, de vergelijking van het ERK met de Referentieniveaus van Meijerink en taalgericht 
vakonderwijs onderdeel uit van het programma. Tijdens de bijeenkomsten ervaart u het effect van 
activerende didactiek, werkvormen en ICT-tools, waarmee u veel inspiratie opdoet voor uw eigen 
lessen.  
Met het certificaat Startbekwaam NT2-docent voor (jong)volwassenen kunt u (met een 
onderwijsbevoegdheid pabo of tweedegraads) lesgeven op een ISK, in het praktijkonderwijs en mbo-
entree maar ook in de volwasseneneducatie NT2 (inburgering). 
 
Workshops voor NT2-docenten 
Hogeschool Utrecht organiseert elk voor- en najaar workshops over actuele, gevarieerde NT2-
onderwerpen. Een greep uit het aanbod: activerende didactiek in de alfaklas, escape the classroom, 
samenwerking met vakdocenten, uitspraak en verstaanbaarheid.  
Alle workshops zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.  
 
Meer informatie en/of een maatwerkaanbod? 
Mail naar centrumarchimedes@hu.nl  
 
 

https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/opleiding-docent-nt2
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/docent-nt2-voor-isk-docenten
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/master-educational-needs-deeltijd/carriereperspectief
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/nascholing-en-workshops-voor-nt2-docenten?utm_source=shorturl&utm_medium=nt2-nascholing
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/begeleiden-van-nieuwkomers-op-school
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/opleiding-docent-nt2
https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/docent-nt2-voor-isk-docenten
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