Nijmegen en regiogemeenten

Nooit te oud
om te leren!

Life is…

mee blijven
doen

Cursussen voor volwassenen
Nederlands, rekenen, computervaardigheden en meer

roc-nijmegen.nl

Leren in
onze cursus
Bij ROC Nijmegen werkt u aan basisvaardigheden:
Nederlands, rekenen en computervaardigheden. Die u
kunt gebruiken als werknemer, werkzoekende, opvoeder
of vrijwilliger.
Bij ons leert u
–
–
–
–

in uw eigen tempo;
op uw eigen niveau;
wat u zelf wilt leren of moet leren;
in kleine groepen.

Henk, 38 jaar

→ “Via de computer moest ik me
inschrijven en zoeken naar vacatures.
Dat vond ik moeilijk. In de cursus
heb ik geleerd met de computer te
werken. Ik kan nu op internet vacatures
zoeken en een goede brief en CV op
de computer schrijven.”

Life is…

jezelf blijven
ontwikkelen

Irma, 48 jaar

→ “Het geeft mij een fijn gevoel dat ik
mijn kinderen kan voorlezen en dat
ik mijn kinderen op de computer
kan volgen.”

Wat leert u?
Schrijven

Rekenen

Lezen

Computer

U leert brieven, e-mail en verslagen
schrijven en formulieren invullen.

U leert mededelingen,brieven en
instructies lezen.

Spelling

U leert lastige woorden schrijven met
bijvoorbeeld d/dt, ij/ei en f/v.

U leert optellen en aftrekken, procenten
en keersommen

U leert de basis van het werken met een
computer: Windows, Internet, e-mail,
Word en internetbankieren.

Gespreksvaardigheden

U leert uw mening geven, in een groep
spreken en te solliciteren.

Life is…
Fred, 48 jaar

→ “Op mijn werk moest ik steeds
meer schrijven. Ik vond dat heel
moeilijk. In de leerplaats heb
ik geleerd hoe ik brieven moet
invullen. Ik heb vertrouwen in
mezelf gekregen. Nu ga ik weer
met veel plezier naar mijn werk.”

Cursussen
als maatwerk
We kunnen ook cursussen op maat aanbieden voor
organisaties, bedrijven en instellingen.
Van 6 tot 16 bijeenkomsten. Voorbeelden zijn:
–
–
–
–
–

Sollicitatietraining;
Vaardig als vrijwilliger;
Omgaan met geld;
Nederlands op de werkvloer;
Digitale vaardigheden.

blijven
leren

Kosten
cursussen
De gemeente betaalt de cursus. U betaalt zelf een eigen bijdrage van
€ 40,00 per cursusjaar. Een cursusbijeenkomst is 3 uur per week.

Onze lesplaatsen in Nijmegen
Hatert

Neerbosch Oost

Hazenkamp

Meijhorst

Openbare Bibliotheek
Couwenbergstraat 20
6535 RZ Nijmegen

ROC Nijmegen
Marterstraat 45
6531 KA Nijmegen

Wijkcentrum de Schalmei
Symfoniestraat 204
6544 TN Nijmegen

Vrije Academie
Meijhorst 70-39
6537 EP Nijmegen

Onze lesplaatsen in de regio
Wijchen

Groesbeek

Beuningen

Ubbergen/Ooij

’t Mozaïek
Campuslaan 6
6602HX Wijchen

Brede School de Fontein
Koningstraat 5k
6641 KS Beuningen

Op de Heuvel
Ericastraat 39
6551 VX Groesbeek

Dorpshuis De Sprong
Prins Bernhardstraat 3
6576 BB Ooij

Meer informatie
en aanmelden
Voor meer informatie, een offerte of
aanmelden, kunt u met ons bellen of mailen.
Ook kunt u op onze website kijken.
U kunt op elk moment starten
024 – 890 4024 / 0900 – 9509
educatie@roc -nijmegen.nl

roc-nijmegen.nl

