Wat is NLvaardig?
Bij NLVaardig leert de cursist niet in een groep, maar werkt individueel (thuis) met een
elearning-programma aan zijn taalvaardigheid. De cursist kan dus zijn eigen tijd en plaats
inruimen voor zijn studie. Het programma is gebaseerd op materiaal van ETV en is ontwikkeld
door Cinop in samenwerking met ETV.
Begeleiding vindt plaats door een professionele docent op afstand (via wekelijks
skypecontact) en daarnaast door een vrijwilliger ter plekke. De docent heeft de regie over het
traject, de vrijwilliger helpt de cursist met het programma, met het oefenen van bepaalde
onderdelen en met het taalcontact.

Voor wie is het bedoeld?
NLVaardig (gebaseerd op materiaal van ETV) is bedoeld voor:
 lager opgeleiden. Voor hoger opgeleiden is het programma te uitgebreid en verloopt
de taalverwerving te traag;
 cursisten die niet in staat zijn om naar groepslessen te gaan (bijvoorbeeld werk,
zorgtaken, fysieke beperkingen);
 cursisten die de beschikking hebben over hardware/ internet en liefst skype;
 en misschien het allerbelangrijkste: cursisten die gemotiveerd zijn om de taal te leren!

De pilot NLvaardig
Eind 2013 besluit de gemeente Amsterdam een pilot te starten met NLvaardig. Voor de pilot
werft de gemeente vrijwilligers: geslaagde oud-cursisten staatsexamen NT2 II. Zij krijgen een
korte training in het omgaan met het programma en met de cursist. Ook docenten worden
getraind. Begin 2014 start de werving van deelnemers voor dit programma. Het blijkt lastiger
dan gedacht. Veel cursisten met een lage opleiding en laag taalniveau kunnen geplaatst
worden in het reguliere aanbod óf de cursisten kiezen voor een extensiever groepsaanbod
wat niet direct gericht is op taalverhoging. De pilot loopt nog tot eind 2014 maar een aantal
punten komen in de tussentijdse evaluatie naar voren. Het organiseren van de intake is
arbeidsintensief en volgens de docenten maken sommige cursisten wel grote sprongen
vooruit. Daarnaast is een ding is duidelijk: het werven van oud-cusisten Staatsexamen NT2 II
als taalcoach is een schot in de roos!
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