
                       

 
 

 

Verslag samenwerkingsovereenkomst NT2 (NT2020) 20 juni 2018 

Om de samenwerking goed te laten verlopen en opdrachten duidelijk kunnen te 

verdelen over de verschillende begeleidingsdiensten vind je in onderstaande tabel 

een overzicht van de realisatie van de opdrachten uit de 

samenwerkingsovereenkomst NT2. 

 

Opdrachten uit samenwerkingsovereenkomst Begeleider(s) 

Het oprichten van een databank experten NT2 
inzetbaar in verschillende 
professionaliseringsactiviteiten in het bijzonder de 
masterclasses NT2; 

 

Deze werd opgericht en 
wordt beheerd door de 
partners NT2020 

Vraag van het werkveld tot centrale plaats tot delen 
materiaal uit nascholingen / lerend netwerk 
 

De verschillende 
netwerken delen het 
materiaal op een drive-
omgeving 

Het organiseren ‘Mee met de rugzak-NT2’ in 
samenwerking met PCVO Het Perspectief, CVO 
Lethas, CVO Brussel en CVO Encora; 
 

De werking met de 
verschillende CVO’s werd 
niet verdergezet. In het 
aanbod van NT2020 wordt 
expliciet aandacht 
besteed aan een 
vormingsaanbod voor 
startende leerkrachten 
NT2. 

Het organiseren van masterclasses NT2 vertrekkende 
van de prioritaire opleidingsnoden conform het GIA-
rapport en zelf uitgevoerde behoeftedetectie; 
 

Het aanbod workshops 
ingericht door NT2020 
werd in dit schooljaar 
beter afgestemd op het 
werkveld. 24 dagdelen 
vorming werden 
gerealiseerd.  
 

Het organiseren van collegiale visitaties (zowel 
stedelijke als niet-stedelijke context); 
 

Twee cycli met telkens 4 
deelnemende centra zijn 
gestart in schooljaar 2017-
2018.  
 

Vraag van het werkveld extra lerende netwerken;  

1. verlengde trajecten R1/R2 
2. lerend netwerk trajectbegeleiding (met 

nadruk gevraagd) 
3. lerend netwerk R3/R4 
 

De drie netwerken werden 

gerealiseerd in de vorm 
van 3x een 
contactmoment 
trajectbegeleiding en 
R3/R4 en 1 
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materialenbeurs 
verlengde trajecten 

Ervaringsuitwisseling Sector2-NT2; 
 

Werd gerealiseerd, 
inclusief opmaken niet 

traject in samenspraak 
met VDAB 
 

Het organiseren van praktijkonderzoek voor leraren 
NT2 als nieuwe professionaliseringsstrategie; 
 

Werd gerealiseerd door 
POV. 

Het gezamenlijk bekendmaken van het aanbod 
professionaliseringsactiviteiten via een website 
gelinkt aan de website volwassenenonderwijs: 
http://www.stuurgroepvo.be/ 

Werd gerealiseerd, 
inclusief uitbreiding 
professionaliseringsaanbod 
NT2 van de KU Leuven, 
Universiteit Gent, 
Universiteit Antwerpen, 
Thomas More, Odisee en  
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