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Punten van deze presentatie
● Wie zijn wij?
● Waarom geen Vliegende Brigade meer?
● Uitleg nieuwe werkwijze
● Hoe aan te melden en wat kunt u verwachten van ons?
● Ervaringen van leerkrachten en intern begeleiders met onze 

nieuwe werkwijze
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Wie zijn wij?
- Maartje Kersten, Maria Al, Hilda Filippo en Karin van Dijk
- Ruime ervaring NT2
- Eigen deel van de regio
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Waarom geen Vliegende Brigade meer?

> Traject van verandering

Belangrijke veranderingen:
> Langer ondersteuning bieden
> Meer tijd om leerkracht en intern begeleider te ondersteunen/adviseren
> De ondersteuning is er nu ook voor leerkrachten van groep 1 en 2 
> Leerkrachten handvatten bieden om te bepalen welke leerstof goed/nuttig is
> Individuele ondersteuning van leerlingen is nog mogelijk, maar niet structureel

Onderwijsondersteuners NT2



Uitleg nieuwe werkwijze
● Bredere doelgroep:

- Leerlingen vanuit de Taalklas Noordwijkerhout
- NT2 leerlingen in de kleuterklas
- Nederlands geboren kinderen met een anderstalige achtergrond, zoals bv 
arbeidsmigranten of statushouders

● Betere overgang van Taalklas naar reguliere basisschool
● Observeren en Spontane Taalanalyse (STA)
● Regelmatig contact met intern begeleider en/of leerkracht
● Zo nodig zoeken we de verbinding met de onderwijsspecialist van het SWV of 

onderwijsondersteuner
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Wat kunt u van ons verwachten?
- Wij denken graag mee over welke leerstof goed zou zijn, waarom komt deze leerling niet 

tot leren, waarom lukt het niet om vrienden te maken?
- Door middel van observatie kunnen wij zien hoe de leerling reageert op de leerkracht, 

hoe neemt hij de instructie tot zich of zijn er andere opvallende zaken die van belang zijn 
om te weten.

- Meekijken in welke materialen er al op school aanwezig zijn, vaak is er meer dan er 
gedacht wordt. 

- Aansturen onderwijsassistenten in het geven van bv. een klankles of een les 
woordenschat.

- Eventueel kunnen we contact leggen of verbeteren met ouders, om een betere 
verbinding te maken tussen school en ouders. 

- We kunnen meedenken over de inhoud van een op te stellen NT2 beleid.
- Desgewenst kunnen wij bij een OT aanwezig zijn.
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Hoe aan te melden?
- Aanmelden kan via een mail aan: onderwijsondersteunersnt2@obodb.nl 

graag kort daarbij vermelden wat de hulpvraag is, leeftijd leerling, welke 
groep en hoe lang in NL.

- Op www.onderwijsnieuwkomers.nl staat alle informatie en in de webinar, 
die ook op de site te vinden is, leggen we het uit. 
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Ervaringen uit de praktijk [1]
“Wat ik terug hoor van collega's en ook zelf ervaar is dat het met de nieuwe werkwijze veel meer samen voor het kind bezig zijn is. Voorheen 
was dit ook, maar doordat de ondersteuner nu meer beschikbaar is voor vragen, het eerste gesprek meteen met de leerkracht gevoerd is, wordt 
de begeleiding veel meer zichtbaar voor de leerkracht. De leerkracht weet ook waar de ondersteuner aan werkt en weet waar hij/zij aan gaat 
werken.

Ook het contact met externen (Kreda en/of ISK) legt de ondersteuner waardoor de lijntjes korter worden en er sneller stappen gemaakt kunnen 
worden.
De leerkracht voelt zich meer ondersteund dan voorheen, in het verleden kwam er een leerling uit de taalklas, en de overdracht was minimaal.
Doordat de ondersteuner hier nu bij betrokken is, is de overdracht ook beter gegaan.
Daarnaast ervaren de leerkrachten het als prettig dat de ondersteuner meer 'praat'tijd heeft met deze leerlingen, waardoor er ook aandacht is 
voor het gedrag van de leerling. Dit was in het verleden trouwens ook, dus dit moeten we gewoon behouden.”
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Ervaringen uit de praktijk [2]
“Door met elkaar in gesprek te zijn, kom je tot verheldering en bruikbare adviezen die goed toepasbaar zijn in de 
praktijk. 
Snelle reactie op aanvraag met in zeer afzienbare tijd een afspraak voor gesprek en observatie. Mooi aanbod van 
analyseren taalontwikkeling a.d.h.v. een geluidsopname.”

“Deze begeleiding hebben we als helpend ervaren en is ons goed bevallen. Het was echt een zetje in de rug 
waardoor we nu op eigen kracht verder kunnen met deze leerling.”
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Ervaringen uit de praktijk [3]
“ We hebben wel moeten wennen aan de nieuwe werkwijze. We vinden het individueel werken met kinderen nog steeds erg 
fijn. Maar we zijn blij dat er op school nu beweging zit in het opstellen en uitvoeren van NT2 beleid. We zijn ons er meer van 
bewust dat we er echt iets mee moeten; het is immers iets voor de lange termijn. Ook de leerkrachten weten dit nu en er wordt 
meegedacht en er gebeuren echt dingen. Er is ook uitwisseling van informatie met andere IB-ers over; zo delen we kennis en 
materialen. Het aanvragen van budgetten was veel werk maar lijkt nu zijn vruchten af te gaan werpen. We zijn nog wel 
zoekende maar vinden het fijn dat er nu met ons mee wordt gedacht.”

“De kleuterleerkrachten vinden het heel fijn dat er nu ook tijd is om met hen mee te denken wat voor de kleuters goed zou 
zijn, dit was voorheen niet.”
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