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Certificering NT2 bij Alsare ontwikkeling en advies 
 

Alsare ontwikkeling en advies vindt het van het grootste belang dat alleen professionele 

NT2-docenten ingezet worden op taalcursussen voor anderstaligen binnen de 

volwasseneneducatie.  

Om dit aan de opdrachtgevers te kunnen garanderen, heeft Alsare ontwikkeling en advies, 

een certificeringstraject voor ervaren taaldocenten ontwikkeld. De vraag naar ervaren en 

gekwalificeerde NT2-docenten is groot. Veel docenten hebben wel veel ervaring in het NT2-

onderwijs, maar hebben helaas niet de post hbo NT2-opleiding gevolgd. Deze ervaren 

docenten kiezen er vaak voor om in hun eigen tempo een certificeringstraject te doorlopen. 

Dit kan bij Alsare ontwikkeling en advies in Rotterdam. 

De certificering is erkend door Blik op Werk. 

 

Indien u geïnteresseerd bent in dit certificeringstraject dan volgt u de volgende procedure. 

1. U meldt zich aan voor een eerste kennismakingsgesprek bij info@alsare.nl onder 

vermelding van ‘Certificering NT2-docent’. U stuurt uw cv met uitgebreide motivatie 

waarom u het certificeringstraject wil doorlopen mee. 

2. U wordt binnen 10 werkdagen uitgenodigd voor een gesprek met de assessor. Dit 

gebeurt alleen als uw cv als voldoende wordt beoordeeld om het certificeringstraject 

succesvol te doorlopen. Het gesprek vindt plaats op het hoofdkantoor van Alsare in 

Rotterdam (Linker Rottekade 292, 3034 CV). 

Indien uw cv onvoldoende aanknopingspunten biedt, dan krijgt u per mail een 

gemotiveerde afwijzing toegestuurd. U wordt dan geadviseerd om de post hbo NT2-

opleiding te gaan volgen.  

3. Geeft het gesprek met de assessor voldoende aanknopingspunten om met de 

certificering te starten, dan tekent u een overeenkomst voor het certificeringstraject. U 

krijgt dan ook direct een factuur van € 1.050,-. Deze factuur dient u te betalen voordat 

met het vervolg van het traject gestart wordt. 

4. Het vervolg van het certificeringstraject kent de volgende fases 

A. Invullen van de 360 graden feedback competentieformulieren 

✓ Door de docent zelf 

✓ Door opdrachtgever/leidinggevende van de docent 

✓ Door collega van de docent 

B. Vullen van het portfolio op basis van benoemde competenties 

C. Gelegenheid om 2 keer deel te nemen aan portfoliobegeleidingsbijeenkomsten 

van elk 2 uur. Deze bijeenkomsten worden maandelijks georganiseerd in 

Rotterdam. 

D. Beoordeling van het portfolio. De docent ontvangt hier een rapportage van 

waarna het portfolio, indien noodzakelijk, verder aangevuld kan worden. 
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E. Op het moment dat het portfolio akkoord is, wordt de docent uitgenodigd 

voor een assessment. Onderwerpen van het assessment zijn 

✓ Uitkomsten 360 graden feedback competentielijsten 

✓ Gevuld portfolio 

✓ Lesobservatie door een onafhankelijke assessor. 

F. Indien noodzakelijk volgt er nog een 2e assessmentgesprek. 

G. Certificaatuitreiking. 

 

Aanmelden 

U stuurt een mail aan info@alsare.nl onder vermelding van ‘Aanmelding certificering NT2-

docent’. In die mail zet u ook uw naw-gegevens en u stuurt uw cv mee. 

Wij nemen dan binnen 10 werkdagen contact met u op. 
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