Cursussen Nederlandse taal
als tweede taal
U woont in Nederland en u wilt de Nederlandse taal zo goed
mogelijk leren. ROC Nijmegen geeft cursussen Nederlandse taal
op alle niveaus. Overdag en ‘s avonds.
Tijdens een intake stellen wij uw taalniveau vast en maken we
een persoonlijk trajectplan. In de lessen maken we gebruik van
een taalmethode met een computerprogramma. U kunt ook
thuis via internet met dit programma werken.
U werkt
– in uw eigen tempo;
– op uw eigen niveau.
U kunt elk moment starten!

Life is…

jezelf blijven
ontwikkelen

Wij bieden
de volgende
cursussen aan
Beginnerscursus voor anderstaligen

Inburgering

U leert Nederlands lezen, schrijven, spreken
en begrijpen en u maakt kennis met de
Nederlandse samenleving. Er is een aparte
groep voor mensen die moeten alfabetiseren.

Tijdens een inburgeringstraject leert u
lezen, schrijven, spreken en luisteren in de
Nederlandse taal en bereidt u zich voor op het
centrale inburgeringsexamen. Slaagt u voor
het inburgeringsexamen of het Staatsexamen
NT2 dan voldoet u aan uw inburgeringsplicht.

Gevorderdencursus Nederlands voor
anderstaligen

Als u verplicht moet inburgeren dan moet u
zelf of uw werkgever de cursus betalen.
U kunt hiervoor bij de overheid geld lenen.
Informatie over deze lening vindt u op de
website van DUO: inburgeren.nl

U spreekt de taal maar u wilt uw niveau
Nederlands verhogen. U wilt graag
beter functioneren op uw werk of in uw
dagelijks leven.

Staatsexamen NT2 I of II
U verhoogt uw niveau en bereidt zich voor
op het Staatsexamen NT2 programma I of II,
zodat u uw kansen vergroot om in Nederland
te werken of een opleiding op mbo, hbo of
universitair niveau te volgen.

Sahra uit Irak:
→ “Het ROC heeft nieuwe deuren voor mij
geopend, nu kan ik mijn werk beter doen
en met mijn kinderen Nederlands spreken.”

Cursussen Nederlandse taal als tweede taal

Kosten
De kosten van uw traject zijn
afhankelijk van de duur van het traject.

Meedoen
in Nederland!

Wie betaalt de cursus?
– Uw gemeente. U betaalt zelf
een eigen bijdrage van € 45
per cursusjaar;
– Uw werkgever. Informeer of uw
werkgever de cursus wil betalen;
– Uzelf. U kunt in termijnen betalen.
Bent u inburgeringsplichtig, dan kunt
u betalen uit uw eigen DUO-lening.

Locaties
Nijmegen (ROC Locatie Marterstraat)
Wijchen (’t Mozaïek)
Beuningen (Rijstveld)
Groesbeek (Op de heuvel)

Life is…

elkaars taal
spreken

Informatie en aanmelden
024 – 890 4024
educatie@roc-nijmegen.nl
roc-nijmegen.nl

Beginnerscursus voor anderstaligen,
Staatsexamen NT2 I of II,
Inburgering

roc-nijmegen.nl

