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De 14-jarige Snit (spreek uit: ‘Sienit’) uit Eritrea is pas 3 jaar in Nederland en heeft 
op Het Noordik in Vroomshoop haar NT2-certificaat behaald. ‘Dit staat gelijk aan 
niveau A2 of 1F,’ vertelt haar docent Marnix Loeve, die haar en andere leerlingen 
met een taalachterstand begeleidt. ‘Een enorme prestatie, want gemiddeld doen 
leerlingen daar twee jaar over.’

Drie jaar geleden kwam Snit met haar moeder en drie zusjes naar Nederland. Dit 
schooljaar startte ze op vmbo-basis op Het Noordik en Loeve werd haar mentor en 
begeleider. ‘Sommige leerlingen beginnen op onze school met een 
taalachterstand, zoals Snit. Deze leerlingen neem ik onder mijn hoede,’ aldus 
Loeve. 
 
Taalachterstand
Leerlingen met een taalachterstand kunnen vijf uur per week tijdens het eerste 
uur vrijwillig bij Loeve taalles volgen. Tachtig procent van de tijd werken leerlingen 
zelfstandig aan het NT2-programma in Numo. ‘Snit kwam elke dag naar de les; ze 
wilde heel graag Nederlands leren. Ze oefende wanneer ze maar kon. Als ze moest 
wachten tot haar vriendin uit was, in een tussenuur… Dat is het fijne aan Numo; 
leerlingen kunnen in hun eigen tempo op maat oefenen wanneer ze maar willen. 
Daar hebben ze mij niet bij nodig. En áls ze een vraag hebben, stellen ze die in de 
taalles.’

Veel praten
Naast oefenen in Numo wordt In de lessen van Loeve veel gepraat. ‘Taal leer je 
door veel te praten en dat doen we dan ook. We gebruiken daar de krant voor. Aan 
de hand van een artikel voeren we gesprekken over de verkiezingen, over sport en 
over andere actuele gebeurtenissen. Ik laat leerlingen bijvoorbeeld een artikel in 
eigen woorden vertellen.’

NT2-programma in Numo
Toen Het Noordik twee jaar geleden van Muiswerk Online overstapte naar Numo, 
ontdekte Loeve dat Numo ook een NT2-programma bevat. ‘Toen zijn 
NT2-leerlingen zoals Snit in Numo gaan oefenen. Ideaal, want leerlingen oefenen 
alleen wat ze nodig hebben, omdat het programma zich automatisch aanpast aan 
het oefengedrag van de leerling. Zo kunnen ze zich in hun eigen tempo en volgens 
een eigen route ontwikkelen. Daardoor kon Snit snel vooruitgang boeken en in 
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zo’n korte tijd het A2-niveau halen dat nodig is voor het NT2-certificaat. Nu kan ze 
met Nederlands gewoon meedoen met de reguliere lessen. Het enige verschil met 
andere leerlingen is dat Snit soms bepaalde woorden niet kent.’

‘Mijn meester hielp mij als ik vragen had’
‘Ik moest nog veel leren,’ vertelt Snit zelf. ‘En dat kon in Numo. Ik vond het leuk om 
erin te werken en ik heb veel geleerd. Ik verdiende veel muntjes, waarmee ik Numo 
mooier kon maken. En mijn meester hielp mij als ik vragen had. Ik ga verder met 
school en als het lukt ga ik later naar de universiteit, want ik wil dokter worden! 
Soms ben ik een beetje stil, omdat ik de taal nog niet zo goed spreek. Dan voel ik 
me verlegen. Ik moest hier wennen en veel mensen leren kennen. Maar gelukkig 
woont mijn hele familie in Nederland. In het begin had ik een vriendin hier op 
school. Zij deed ook Numo in de ochtend. Het is jammer dat zij nu niet meer bij mij 
op school zit.’

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snit en haar docent Marnix met de voortgang van Snit op de achtergrond. 
 


