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Inleiding 
 

Binnen het Veluws College Cortenbosch wordt het protocol Nederlands tweede taal 

leerlingen (NT2-leerlingen) gehanteerd om leerlingen die Nederlands als tweede taal 

hebben, zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het doel van het protocol is dat de NT2-

leerlingen de taal zo leren beheersen, dat zij kunnen functioneren op hun eigen 

cognitieve niveau. Dit doen we door faciliteiten toe te kennen en door de leerlingen extra 

begeleiding te geven. De inhoud van deze faciliteiten en begeleiding wordt hieronder 

beschreven.   

Wanneer ben je een NT2-leerling? 
NT2-leerlingen zijn leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben. Deze leerlingen 

kunnen zowel in Nederland als in het buitenland geboren zijn. Leerlingen die minder dan 

6 jaar onderwijs hebben genoten in Nederland, hebben de NT2-status. Deze leerlingen 

komen in aanmerking voor de faciliteiten en begeleiding die hieronder worden 

beschreven. Als in het vervolg van het protocol wordt gesproken over een NT2-leerling, 

wordt hiermee een leerling die minder dan 6 jaar onderwijs heeft gevolgd in Nederland 

bedoeld. Als leerlingen 6 jaar of langer onderwijs in Nederland hebben genoten, dan 

vervalt de NT2-status. 
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Faciliteiten   
 

Extra tijd 
De NT2-leerling heeft recht op extra tijd tijdens het maken van toetsen en examens. 

Deze extra tijd is gelijk aan de maximale extra tijd die leerlingen met dyslexie krijgen. 

(maximaal 25%). Als extra tijd niet mogelijk is kan er gekozen worden voor het 

aanbieden van een verkorte toets. Er moet dan vooraf worden aangegeven welke 

opdrachten er worden weggelaten. Voor de verkorte toets gelden dezelfde regels als bij 

dyslectische leerlingen. De leerling schrijft een ‘’N’’ boven de toets, zodat docenten weten 

dat de leerling gebruik mag maken van extra tijd.  

Woordenboek 

De leerling mag gebruik maken van een Nederlands verklarend woordenboek en een 

woordenboek (Moedertaal-Nederlands). De leerling heeft recht op het gebruik van een 

woordenboek gedurende de periode dat de leerling minder dan zes jaar onderwijs heeft 

genoten in Nederland. Het woordenboek mag worden gebruikt tijdens lessen, toetsen, 

schoolexamens en Centraal examens (indien de leerling minder dan 6 jaar onderwijs 

heeft genoten). De leerling is verantwoordelijk voor het aanschaffen en meebrengen van 

de woordenboeken.  

Begeleiding  
De NT2-leerling komt, indien nodig, in aanmerking voor extra begeleiding vanuit de 

ondersteuning. Er wordt in overleg met leerling en ouders door de mentor en 

orthopedagoog een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. In dit OPP worden de 

sterke en zwakke kanten van de leerling en de onderwijsbehoeften besproken. Op basis 

hiervan wordt de begeleiding vormgegeven. NT2-leerlingen die starten in het eerste 

leerjaar wordt een groepsgewijze ondersteuning van 8 weken geboden gericht op het 

vergroten van de woordenschat. Deze begeleiding wordt na afloop geëvalueerd en op 

basis hiervan wordt de verdere begeleiding (indien nodig) vormgegeven. De begeleiding 

van NT2-leerlingen uit leerjaar 2, 3 en 4 is gericht op het vergroten van de woordenschat 

en het zelfstandig kunnen benutten van hun capaciteiten. De precieze vorm van de 

ondersteuning wordt afgestemd op de specifieke hulpvragen van de leerlingen. De 

begeleiding van de NT2-leerling wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan. Dit 

plan wordt minimaal één keer per schooljaar geëvalueerd.  
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Organisatie  
Binnen het management van het Veluws College Cortenbosch valt de 

verantwoordelijkheid voor NT2-leerlingen bij de orthopedagoog. De orthopedagoog is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het NT2-beleid. Daarnaast hebben docenten, 

mentoren, leerlingen en ouders een rol in de begeleiding van de NT2-leerlingen.  

Taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen   

 

De Orthopedagoog   

 is verantwoordelijk voor het opzetten en aansturen van het beleid voor NT2-leerlingen 

 overlegt met de ISK-scholen over de instroomleerlingen en onderhoud hierover 

contact  

 organiseert een ‘’stagemoment’’ (3 dagen) voor de leerlingen van de ISK-scholen die 

volgend schooljaar willen instromen op het Cortenbosch, om zo de overstap goed 

vorm te geven.  

 evalueert samen met de ondersteuningscoördinator het NT2-beleid 

 voert samen met de desbetreffende teamleider het intakegesprek met een nieuw 

aangemelde NT2-leerling  

 screent de dossiers van de nieuw aangemelde brugklasleerlingen op mogelijke NT2-

problematiek 

 begeleid de NT2-leerling of stuurt een lid van het ondersteuningsteam hiervoor aan  

 behartigt de belangen van de NT2-leerlingen 

 ziet er samen met de NT2-leerling op toe dat hij/zij de compenserende en 

dispenserende maatregelen krijgt die hem toekomen 

 is aanspreekpunt voor mentoren, docenten, ouders en leerlingen m.b.t. NT2 

 communiceert alle veranderingen en nieuwe afspraken duidelijk met alle betrokkenen 

en legt dit vast in SOM.  

 

De Ondersteuningscoördinator 

 heeft een overzicht van alle leerlingen met de NT2-status en past dit (zonnodig) aan  

 evalueert samen met de orthopedagoog het NT2-beleid  

 

De Teamleider 

 Informeert de orthopedagoog over (tussentijdse) aanmelding van NT2 leerling op 

school 

 Voert samen met de orthopedagoog het intake gesprek van de NT2-leerling  

 

De Mentor 

 is eerste aanspreekpunt voor de leerling, ouders en de vakdocenten 

 monitort de leerresultaten van de leerling 

 signaleert leerproblemen en meldt dit bij de orthopedagoog  

 

 De Vakdocent 

 houdt zich aan de afspraken die gemaakt zijn voor NT2-leerlingen, deze zijn terug te 

vinden in SOM.  

 geeft indien nodig extra ondersteuning in de les en helpt de leerling met het gebruik 

maken van de faciliteiten 

 bespreekt toetsen na met de leerling 
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 signaleert het als het niveau in de les te hoog is voor de leerling en meldt dit bij 

mentor 

 houdt zich aan afspraken die gemaakt zijn met de leerling 

 

De Leerling  

 hij/zij zet zich maximaal in om te leren 

 zorgt ervoor dat hij/zij kan beschikken over de afgesproken faciliteiten 

(woordenboeken, noteert een ‘’N’’ boven de toets)  

 meldt zich bij mentor wanneer hij/zij vindt dat de begeleiding niet goed verloopt 

 

De Ouders  

 moedigen hun kind aan en ondersteunen waar nodig 

 luisteren naar de signaleren van hun kind en bespreken die zonnodig met de mentor  


