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From: mhoek@blikopwerk.nl <mhoek@blikopwerk.nl> on behalf of Blik op Werk | | Dienstverlener

<dienstverlener@bli kopwerk.nl>

Sent: Tuesday, April 10, 2018 10:01:44 AM

To: Karwan Kocher <k.kocher@live.nl>

Subject: Re: Vrijstelling

Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw reactie.

Blik op Werk doet echter geen beoordelingen met betrekking tot de competentie eisen
NT2 en ONA.
Wij kunnen derhalve geen besluit nemen of u al dan niet recht heeft op een
vrijstelling.

lk heb de competentie eisen NT2-docent en ONA begeleider voor u bijgevoegd.

Aan de hand van deze formulieren kunt u zelf bepalen of u voldoet aan de
competentie eisen zoals door Blik op Werk worden gesteld.

lndien u nog vragen heeft verneem ik die graag.
Een fijne dag toegewenst.

Ir4et vriendelijke groet,

Mariska van den Hoek

Servicedesk

ffi Blik op Werk
Postbus 2707 3500 GS Utrecht
030 291 60 25

De Servicedesk is op--l4elLdegen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur.

De informatie in dit bericht is uitsluilend bestemd voor de geadresseerde. Blijf op de hoogte met de Blik op Werk Nielrwsbriel en de Blik op

Werk Nieuwsbrief lnburgeren.

https://mail.google.comimaiUu/O?ik=3605179bdo&view=pt&search=all&permthid=thread-F/o3A1645129027766357341&simpl=msgJ%3A1645129 1t2
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Op 9 april 2018 om 21:57 schreef Kanrvan Kocher <k.kocher@live.nl>:

Geachte meneer/ mevrouW

lk ben NT2-docenten ikwil graag oNA- opleiding gaan volgen. lk heb ongeveer 1 jaar jaa r ervaring
als NT2- docent en ik heb daarnaast 10 jaar ervaring als docent van universiteit in lrak. lk ben ook op
dit moment bezig met PHD- onderzoek aan de universiteit van Wageningen. lk heb sinds 2017 een
stoel aan de universiteit van Wageningen. De hiervoor vereiste bewijzen kan ik overleggen.

Mijn vraag is of ik vrijstelling kan krijgen voor blok A die Pedagogische, didactische en coachende
vaardigheden bevat. Want volgens mij beschik ik al over deze vaardigheden.

lk hoop u hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groeten,

Karwan Kocher

Logic lnsight

Studiebegeleiding en Sociaal- Maatschappelijke activiteiten

2 attachments

rl competenties ONA begeleider (1).xlsx
78K

:l Toetsingsformulier competenties NT2-docent.pdf
249K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3605179bd0&view=pt&search=all&permthid=thread-fo/o3A1645129027766357341&simpt=ms9-f%3A1&5129 2t2



Gompetenties ONA Docent begeleider
a-

Kennis van de (ontwikkelingen in de) Nederlandse (regionale)arbeidsmarkt, van het

en de eisen die stellen

Kennis van in en
van gang van

verschillende en normen voor een CV/sol I icitatiebrief .

Kunnen toeleiden naar de arbeidsmarkt

minimaal 3 2010

Gespreksvaardigheid en contactuele eigenschappen voor de

omgang met verschillende taal- en opleidingsniveaus (laag,

midden en hooq opgeleid) van de inburgeraars

Omgaan met interculturele verschillen, deze benoemen en

betrekken in de begeleiding.
vermogen voor van

ook met tot afscheid van het oude

voor groepen met verschillende

Ondersteunen van inhoudelijke leerprocessen,
taalvenruerving/NT2 in het bijzonder.

Coachen van individuele activeri

Wanneer u van een van de bovenstaande onderdelen geen of onvoldoende bewijs kunt aantonen, dan is bijscholing noodzakelijk.

Goedgekeurde modules zijn te volgen bij ONAportaal, ONAtrainiers en Capabel Hogeschool. Bij deze organisaties kunt u bijscholing volgen.

LET Op: Dit formulier met daarbij uw relevante bijlagen dient alleen om competenties aan te tonen. Rechten m.b.t. vrijstelling

voor enige vorm van opleiding kunnen hieraan NIET worden ontleend.

Vereiste competenties Diploma/certificaat
bewiis middels diploma e/o certificaat bewiis middel s arbeidscontracUgetuigsch rift etc

nuod

A. Toeleiden tot de arbeidsmarkt

in het met verschillende taalniveaus 1en van de

C. Pedaqoqische, didactische en coachende vaardigheden

taalniveaus



. BLI(

frtk
Toetsing competenties NT2-docent
Versie 1.1 14-12-2017

lntroductie
Taalaanbieders met het Blik op Werk (aspirant-)Keurm erk dienen ervoor te zorgen dat 80% van de

lessen lnburgering en NT2 worden verzorgd door docenten die in het bezit ziin van volgens de

Wet BIO relevante, beroepss pecifieke competenties. Deze competenties worden aangetoond

door diploma's of certilicaten, zoals bUvoorbeeld van een PostHBO-opleiding tot NT2-docent of

een EVC-certificaat, behaald in 2005 of recenter. Maar ook eerdere diploma's, certificaten of

bevoegdheden kunnen m eetellen.

Aan de hand van het formulier op de volgende pagina kunt u vaststellen of u binnen het kader van

het Blik op Werk Keurmerk beschouwd wordt als competent NT2-docent. Blik op Werk hoeft

hierover niet geihformeerd te worden; U dient het ingevulde formulier tezamen met de betreffende

diploma's, certificaten of andere relevante stukken tijdens een Blik op Werk-audit aan de auditor te

overleggen.

Werkt u voor een (as pirant-)keurmerkhouder? Dan kunt u het ingevulde formulier met bijlagen aan

uw werkgever/opdrachtgever overleggen zodal deze aan diens verplichtingen jegens Blik op Werk

kan voldoen.

LET OP: Dit formulier met daarbij uw relevante bijlagen dient alleen om competenties aan te

tonen. Rechten m.b.t. vrijstelling voor enige vorm van opleiding kunnen hieraan NIET

worden ontleend.

Postbus 2707 3500 GS Lnrecht Churchilllaan 11 030-291 6025 blikopw erk.nl KvK 27245045



De toetsing
Blik op Werk beschouwt u als competent NT2-docent, indien u aantoonbaar beschikt over 66n van
de hieronder aangegeven combinaties van opleidingen, bevoegdheden, nascholing en
werkervaring:

o opleiding of certificaat uit rubriek 1

o bevoegdheid uit rubriek 2 + nascholing uit rubriek 3
r nascholing uit rubriek 2 + bekwaamheid uit rubriek 4

Bij verworven diploma's, certificaten, veruvorven bekwaamheden of bevoegdheden van voor 2005
is ALTIJD werkervaring zoals vermeld onder rubriek 5 vereist.

. B{ilHd

Itt[-r

Dient aangetoond te worden middels het diploma of certificaat. Aantoonbaar (Ja/Nee)

PostHBO diploma NT2-docent (behaald vanaf 2005)

certificaat Competent Docent NT2 (EVC-certificaat zoals ingesteld door de

BVNT2)

Dient aangetoond te worden middels het diploma of getuigschrift. Aantoonbaar (Ja/Nee)

onderwijsbevoegdheid 1e graad

onderwijsbevoegdheid 2e graad

bevoegd he id basised ucatie ( betreffe nde het vak Nede rl ands)

Dient aangetoond te worden door het diploma of certificaat. Een

bewijs/ce rtifi caat van de e I name is N I ET vol doe nde.
Aantoonbaar (Ja/Nee)

NT2-specialisatie (als onderdeel van studie of aangetoond door los certificaat)

Dient aangetoond te worden middels het diploma of getuigschrift. Aantoonbaar (Ja/Nee)

bevoegdheid basiseducatie (betreffende het vak Nederlands als Tweede Taal)

PostHBO diploma NT2-docent (behaald v66r 2005)

Dient aangetoond te worden door contract(en), verklaring(en) of
getuigschrift(en)van (ex-)werkgevers. Vermelding in het cv is NlETvoldoende

Aantoonbaar (Ja/Nee)

ln de laatste 5 jaar ten minste 2.080 lesuren als NT2-docent gegeven (ca. 8

uur per week)

Fostbus 2707 3500 GS Lltrecht Churchilllaan 11 030 - 291 6025 blikopw erk.nl KvK 27285045

1. NT2-opleidingen / certificaten

2. Verworven bevoegdheden

3. Training / nascholing

4. Overige bekwaamheden

5. Werkervaring
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Adams Universal Mail- Fwd: Vrijstelling ONA

Hilal AUA <hilal@adamsuniversal.com>

Fwd: Vrijstelling ONA
1 message

Karwan Kocher <k.kocher@live.nl> Thu, Sep 19,2019 at 8:22 PM
To: "hilal@adamsuniversal.com" <hilal@adamsuniversal.com>

From: Sazan Melko <sazan@compiti.nl>

Sent: Saturday, April 14, 2018 2i26:17 PM

To: Karwan Kocher <k. kocher@live. nl>

Subject: Re: Vrijstelling ONA

Je mag deze email als een bevestiging beschouwen, maar als er een formulier of iets
anders laat maar weten.
Gr
Sazan

Op 14 april 2018 om 13:33 schreef Karwan Kocher <k.kocher@live.nl>:
Beste Sazan,
Het is erg leuk om te horen. Zal ik daarvoor een bevestiging of bewijs ontvangen of mag ik deze e-
mail als bevestiging beschouwen? MvG, Karwan

Outlook voor Android downloaden

From: Sazan Melko <sazan@compiti.nl>

Sent: Friday, April 13, 2018 10:57:34 PM

To: Karwan Kocher

Subject: Re: Vrijstelling ONA

Punt c gaan we goed kuren.
Gr
Sazan

Op 10 april 2018 om 18:59 schreef Karwan Kocher <k.kocher@live.nl>:
Beste Sazan,
Wil je kijken of ik alle competenties die voor ONA nodig zijn, moet hebben. De docente van ONA
(Son,la van Schwab) vindt dat ik niet alle competenties nodig heb bijv, de competenties die bij C
worden genoemd, omdat ik werkervaring heb als docent zowel bij Compiti als bij de universiteit
van Zakho. Wel moet ik vrijstelling voor krijgen. Dat is mogelijk als de werkgever mijn bewijzen
goedkeurt die ik door ervaring heb verkregen.

lk hoor het graag.....

https://mail.google.com/maiUu/0?ik=3605'179bd0&view=pt&search=all&permthid=thread-F/o3A1645129049293587362&slmpl=msg-f%3 A1645129... 112
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Outlook voor Android downloaden
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