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Opleiding Docent Basisvaardigheden 

Veelgestelde vragen Module 3: NT1  

 

Waar vind ik een werk- of stageplaats?  

Vraag eens bij een roc of die mogelijkheid er is. Momenteel worden daar de meeste NT1-

cursussen verzorgd. 

 

In sommige gevallen kan ook een stageplek worden ingericht in een non-formele setting, 

bijvoorbeeld een taalhuis. Het hangt ervan af wat daar precies aangeboden wordt aan NT1-

leerders, hoe de structuur eruit ziet, doelstellingen van het aanbod, wie de begeleiding kan 

doen enz. Neem voor de zekerheid in dat geval even contact op met ITTA UvA, 

info@itta.uva.nl. 

 

Ik heb nog geen werk- of stageplaats, maar ik wil wel graag de opleiding doen. Kan dat?  

Een werk- of stageplek bij professioneel NT1-aanbod is vereist gedurende de duur van de 

opleiding, van ten minste 100 uur. U kunt wel al starten met de opleiding, ook al heeft u nog 

geen plaats. Als u maar binnen drie maanden na de start van de opleiding een werk- of 

stageplek heeft.  

 

Het is overigens niet verplicht een eigen stageplek te hebben: op één groep NT1’ers kunnen 

bijvoorbeeld twee stagiaires meelopen. Het is ook niet verplicht om één en dezelfde 

stageplek te hebben gedurende de gehele opleiding: als er maar een praktijkplek is parallel 

aan de opleidingsperiode. 

 

U kunt ook even contact opnemen met de opleider: ITTA UvA, info@itta.uva.nl. Wellicht 

kunnen we een oplossing vinden.  

 

Wie kan de praktijkbegeleider zijn en wat is de rol van de praktijkbegeleider? 

Een praktijkbegeleider is een NT1-docent met veel ervaring, die af en toe meekijkt op de 

werkplek en feedback geeft. De tijdsbesteding van deze begeleider is minimaal 1 uur per 

maand gedurende de duur van de module. Zie ook het profiel van de praktijkbegeleider op: 

https://www.itta.uva.nl/trainingen/opleiding-docent-nt1-68 

 

Ik heb nog geen praktijkbegeleider, wat kan ik dan doen? 

U kunt dit voorleggen aan de opleider: ITTA UvA, info@itta.uva.nl. Wellicht kunnen wij 

iemand voor u vinden. 

 

Moet ik naast de Module NT1 ook de Module Professionele basis volgen?  

De Module Professionele basis wordt geïncorporeerd in de Module NT1 (of een andere 

vakmodule). Er komen geen extra kosten bij om het certificaat Professionele Basis te kunnen 

behalen.  
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Is het verplicht alle modules te volgen om het certificaat docent basisvaardigheden te 

behalen?  

De certificaten van de verschillende modules hebben los van elkaar hun waarde in het 

beroepsveld. Het is niet verplicht alle modules te volgen; u kunt één of meer modules 

volgen, afhankelijk van uw behoefte en belangstelling. 

 

Wanneer worden de andere modules aangeboden? 

De modules Coaching en Digitale vaardigheden starten in 2019-2020, bij voldoende 

belangstelling. Op de start van overige modules is nog geen zicht. 

 

Wat is de status van het certificaat? De relatie met het certificaat competent docent NT2? 

De module NT1 is één van de negen officiële modules die de overheid heeft laten 

ontwikkelen voor docenten basisvaardigheden. De opleiding wordt verzorgd door een 

geregistreerde opleider en leidt tot een erkend, officieel certificaat.  

Opleiding /EVC-procedure en certificering voor NT2-docenten loopt via de door de BVNT2 

erkende lerarenopleidingen en levert een landelijk erkend certificaat op.  

Beide certificaten staan los van elkaar.  

 

Kan ik een tegemoetkoming in de kosten of een lerarenbeurs aanvragen via DUO voor 

deze opleiding? 

Dat is helaas op dit moment niet mogelijk. De kosten van de opleiding kunnen wel worden 

afgetrokken van de belasting.  

 

 

 

 

 

 

 


