
Protocol NT2-leerlingen en anderstaligen 

 
Inleiding 
Binnen het Agnieten College Zwartsluis wordt het protocol NT2-leerlingen en 
anderstaligen gehanteerd om leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben, zo 
goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het doel van het protocol is dat de NT2-
leerlingen en anderstaligen de taal zo leren beheersen, dat zij kunnen functioneren 
op hun eigen cognitieve niveau. Dit doen we door faciliteiten toe te kennen en/of door 
de leerlingen extra begeleiding te geven.  
 
Wanneer wordt er gesproken over een NT2-leerling? 
NT2-leerlingen zijn leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben. Deze 
leerlingen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland geboren zijn. Leerlingen 
die minder dan 6 jaar onderwijs hebben genoten in Nederland, komen in aanmerking 
voor de faciliteiten en/of begeleiding die hieronder worden beschreven.  
Als in het vervolg van het protocol wordt gesproken over een NT2-leerling, wordt 
hiermee een leerling die minder dan 6 jaar onderwijs heeft gevolgd in Nederland 
bedoeld. Als leerlingen 6 jaar of langer onderwijs in Nederland hebben genoten, dan 
vervalt de NT2-status. 
 
 
Faciliteiten tijdens (Centraal) School Examen voor NT2-leerling die korter dan 6 jaar 
Nederlands onderwijs hebben genoten: 
1.  De NT2-leerlingen hebben recht op extra tijd, maximaal 30 minuten.  

Let op: Bij dyslexie én NT2 kan 2x verlenging worden gegeven in de vorm van 
verdubbeling van extra tijd.  
 

2.  De NT2-leerlingen mogen gebruik maken van een woordenboek 
(Nederlands-Nederlands is toegestaan). 

 

Mogelijke begeleiding 

Op het Agnieten College Zwartsluis wordt handelingsgericht gewerkt. Dit betekent 

dat er samen met ouders en leerling wordt bekeken welke ondersteuning er nodig is. 

In overleg kunnen aanpassingen in aantal vakken en lesstof gedaan worden.  

Op het Agnieten College Zwartsluis worden bij alle NT2-leerlingen bij de warme 

overdracht gekeken naar welke hulp deze leerling nodig heeft. De faciliteiten en de 

begeleiding wordt in het OPP vastgelegd. 

 

Faciliteiten en mogelijke ondersteuning zijn: 

1. De anderstalige leerlingen hebben recht op 25% extra tijd bij het maken van 
toetsen. 

 
2. De anderstalige leerlingen mogen gebruik maken van een woordenboek 

NL/NL, moedertaal/NL, NL/moedertaal, digitaal woordenboek of 
beeldwoordenboek. De anderstalige leerlingen zijn verantwoordelijk voor het 
aanschaffen en meebrengen van de woordenboeken.  



 
3. Er zijn buddy’s aan de anderstalige leerling gekoppeld. 
 
4. De anderstalige leerlingen gaan een keer per week naar het KWT-uur NT2. 
 
5. De Support ondersteunt de anderstalige leerlingen bij het maken en leren van 

het huiswerk. 
 
6 De docent geeft anderstalige leerlingen extra uitleg als dit nodig is. 
 
7. De docent is terughoudend in het geven van leesbeurten aan anderstalige  

leerlingen.  
 

8. De anderstalige leerlingen kunnen gebruik maken van de 
voorleesmogelijkheid op de iPad tijdens het leren en bij toetsen.  
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