
Beleidsterrein NT2 expertisegroep  

Plan en Do: 

Wat gaan we doen en wat willen we 

bereiken? 

De expertisegroep NT2 is in augustus 2020 van start gegaan. De 

groep bestaat uit 5 leden; twee docenten vanuit de ISK, twee 

medewerkers van het SWV VO Delflanden en één extern lid 

vanuit de ITTA.  
Het doel van de expertisegroep NT2 is het ondersteunen van 
scholen in het ontwikkelen van NT2 beleid en het ontwikkelen van 
een passend begeleidingsaanbod voor anderstalige leerlingen 
binnen het SWVVO Delflanden.  

 

Doelen/gewenste resultaten 2021-2022: 
- NT2 leerlingen met een taalachterstand krijgen op de 

scholen van voortgezet (speciaal) onderwijs passende 
begeleiding.  

- De expertise op het gebied van onderwijs aan 
leerlingen met een NT2 achtergrond wordt op de 
scholen van voortgezet onderwijs vergroot. 

- Binnen de verschillende scholen is er een vast 
aanspreekpunt voor wat betreft NT2.  

- De VO-scholen formuleren beleid ten aanzien van NT2.  
- De basisscholen en de scholen van voortgezet (speciaal) 

onderwijs binnen de regio Delflanden werken met 
elkaar samen op het gebied van passende begeleiding 
voor leerlingen met een NT2 achtergrond.  

- Binnen de scholen van het samenwerkingsverband 
wordt kennis en expertise op het gebied van NT2 beleid 
en NT2 begeleiding met elkaar gedeeld, in de vorm van 
lerende netwerken of intervisiegroepen.  

- De scholen van primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs in de regio Delflanden kunnen de 
Expertisegroep NT2 raadplegen, wanneer zij worden 
geconfronteerd  met een NT2 leerling wiens 
schoolresultaten niet overeenkomen met het (eerder 
afgegeven) schooladvies. 

- De doelgroep NT2 binnen ons samenwerkingsverband 
krijgt structureel aandacht. 

- Binnen de scholen van het samenwerkingsverband  
wordt taalachterstand van NT2 leerlingen dusdanig 
aangepakt dat leerlingen zich naar potentie kunnen 
ontwikkelen en terechtkomen in het onderwijsniveau 
dat het beste bij hen past.  

 

Activiteiten 2021 – 2022: 

De expertisegroep vergadert twee keer per maand twee uur. 

Afhankelijk van het onderwerp dat besproken moet worden, zal 

de samenstelling van de groep worden bepaald. In deze 

vergaderingen en binnen de taakuren van de leden van de groep 

zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd; 
- De externe expertise van de ITTA zal ingezet worden 

voor een gefundeerde formulering van NT2 beleid. Op 
basis van de input van het ITTA, beschreven literatuur en 
good practice zal de expertisegroep NT2 begin 
november een informatiebijeenkomst voor alle scholen 
organiseren. Dit heeft als doel om de visie en het beleid 
t.a.v. anderstaligen leerlingen onder de aandacht te 



brengen en zal voor de scholen een eerste opstap zijn 
naar het formuleren van eigen beleid binnen de school.  

- Het bieden van ondersteuning bij formuleren van beleid 
op het gebied van NT2.  

- Bekendheid van de expertisegroep NT2 binnen het SWV 
VO genereren; maken van folder, informatie verstrekken 
middels de website van het SWV VO Delflanden en het 
actief benaderen van VO scholen door de leden van de 
expertisegroep.  

- De expertisegroep NT2 heeft een uitvoerende taak als 
het gaat om het formuleren van een passend school- en 
begeleidingsadvies bij de overstap PO/VO I(SK/VO). 
Activiteiten daar bijbehorend; afnemen van TOA-
toetsen binnen de ISK, op basis van leerlingdossier 
formuleren van een passend schooladvies en het 
bieden van handelingsadviezen en het verstrekken van 
ondersteunend materiaal.  

- Inzet van ambulante begeleiding door de 
expertisegroep aan de scholen t.b.v. passend onderwijs 
aan anderstalige leerlingen.  

- Organiseren van leernetwerken en 
intervisiebijeenkomsten.  

  

Kwaliteitsinstrumenten: 

Hoe/wat gaan we meten 

- Tussentijdse evaluaties binnen de expertisegroep 

betreffende het traject PO/VO.  

- Tevredenheidsmeting uitzetten bij de PO-scholen die 

een traject hebben doorlopen met de expertisegroep 

NT2.  

- Monitoren van ontwikkeling in taalverwerving bij PO 

leerlingen middels digitaal programma DISK.  

- Evalueren van de beoogde doelstellingen 

- Monitoren van uitrol NT2 beleid middels 

intervisiebijeenkomsten 

Check: 

Wat hebben we bereikt? 

Aan het einde van het schooljaar is er beleid geformuleerd t.a.v. 

onderwijs aan anderstalige leerlingen binnen het VO en is er 

voor alle anderstalige leerlingen een plek binnen de VO-scholen.  

Toelichting bij resultaat  

Act: 

Wat wordt het vervolg/hoe borgen we 

en wat levert input voor het nieuwe 

jaarplan? 

Praktische uitvoering van het geformuleerde beleid uitrollen en 

waar nodig bijstellen  

 


