PROFIEL NVT DOCENT
CARIBISCH GEBIED
ALGEMENE COMPETENTIES
Interpersoonlijke competenties, Pedagogische competenties,
Vakinhoudelijke en didactische competenties. Organisatorische
competenties, Samenwerking met collega’s, Samenwerking in de
werkomgeving, Reflectie en zelfmotivatie

EILANDSPECIFIEKE
COMPETENTIES:
CURRICULUMONTWIKKELING
de docent is in staat om interculturele programma’s te ontwikkelen en
werkt samen met andere taal- en vakdocenten. Hij voelt zich
verantwoordelijk voor de inhoud, communicatie, cognitie en cultuur.
De docent helpt leerlingen bij het ontwikkelen van vaardigheden om
de juiste informatie te kunnen vinden

SELECTIE VAN
LEERMATERIALEN
de docent is in staat om passende leermaterialen te selecteren en aan
te passen en biedt een variëteit van authentieke leermaterialen aan,
die passen bij het niveau van taal van de leerlingen.

TOETSING EN EVALUATIE
de docent is in staat opdrachten en toetsen te ontwikkelen die de
voortgang van de leerling meten, zowel op taal- als op vakgebied en is
in staat om te determineren of bij onderprestatie, de taal of het vak de
oorzaak is.

DIDACTISCHE BENADERING:
De docent gebruikt onderwijskundige benaderingen die taalproductie
stimuleren, evenals interactie in de klas en maakt gebruik van
taalontwikkelende strategieën. De docent maakt de leerlingen bewust
van de talige aspecten van het vak.

TAALVAARDIGHEID:
de docent heeft tenminste niveau B2, en bij voorkeur C1 van het
ERK voor alle vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken)

KENNIS VAN ‘CIC”
(Content and language integrated learning in the Caribbean): de docent
is in staat om de specifieke aspecten van taalontwikkelend leren in te
zetten.

AFFINITEIT HEBBEN MET DE REGIO
MOTIVEREND.
STRESSBESTENDIG
ZORGEN VOOR EEN VEILIG KLIMAAT WAARIN LEERLINGEN ZICH
IN HET NEDERLANDS DURVEN TE UITEN
EEN NETWERK BINNEN EN BUITEN ONDERHOUDEN OF OPZETTEN
BEREID ZIJN KENNIS TE DELEN OM ZO CONTINUÏTEIT TE
WAARBORGEN
OPEN VOOR VERNIEUWINGEN IN HET ONDERWIJS EN IS BEREID
OM AANGEBODEN WORKSHOPS EN TRAININGEN TE VOLGEN OM
EIGEN DIDAKTISCHE VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES TE
ONTWIKKELEN,

OPLEIDING: BIJ EEN DOCENT NEDERLANDS: BIJ VOORKEUR EEN OPLEIDING NVT/ NT2 OF TENMINSTE EEN
SPECIFICATIE NVT/NT2 AFGEROND

