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Naam:
Debbic WAIST

afstudeenichting
Nederlands

nkgebieden:
taalkude
leuerhnde
taalbehccning
dra,rnatiscltc wrming
al genuru b c rocpsvw rbe rc idi n g

en afstudeenichting:
Wshnde

vakgebieden:
algebra
analyse
computerkunde
geschiedenis van de wishtnde
lincaire algebra
meetkunde
modellen
numerieke wiskunde
probleemoplossen
stotistiek
vakdidacriek I
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Certificaat

Radboud fflfllr Languages

expertisecentrum vaar taal en communicatie

Eekwaam NT2-docent

Ondergetekende verklaart dat Debbie Walst heeft deelgenomen aan de
opleiding tot docent NT2, verzorgd door Radboud in'to Languages in Nijmegen, in de
periode van maart 2018 tot en met januari 2019. De opleiding voldoet aan 'de algemene
kenmerken voor NT2-docentenopleidingen' van de BVNT2,

De totale studiebelasting (inclusief praktijkdeel) bedroeg ongeveer 620 uur:

120 uur voor plenaire bijeenkomsten + bestuderen van literatuur;
260 uur voor het uitvoeren van verwerkingsopdrachten, observeren van lessen,
deelnemen aan intervisiebijeenkomsten, mentorgesprekken, en samenstellen yan
het portfolio;
240 uur voor state/werk in het NT2-onderwifs.

De deelnemer heeft voldaan aan de presentieplicht (minimaal 80% van de lessen gevolgd)

Nijmegen, februari 2019
Drs. L Zijlmans, co6rdinator Nascholing

www.into.nl Radboud Universiteit iS

Eind resultoot: gesloogd



Resultaten

1. Doelgroepen en leergangen

2. lnterculturelecommunicatie

3. Alfabetiseringen laagopgeleiden

4. Spreekvaardigheid

5. Luistervaardigheid

6. Woordenschaten leesvaardiglreid

7. Grammatica

8. Schrijfvaardigheid

9. Toetsing

10. lntervisieverslagen

1 1. Observatieverslagen

12. Video-opdrachten

13. Praktijkverslag

14. Eindreflectie
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Portfolio

Video en eindgesprek
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