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Voor een goede start
 

Bent u op zoek naar een goede voorbereiding op

uw inburgeringsexamen? Bij VluchtelingenWerk

Nederland bent u aan het juiste adres.

VluchtelingenWerk Nederland begeleidt

vluchtelingen en migranten bij hun integratie,

van aankomst in de gemeente tot en met het

vinden van werk. Dankzij onze jarenlange

ervaring met vluchtelingen kunnen wij u

passende taalondersteuning bieden. 

 

Professionele docenten geven in kleine klassen

taalles op uw niveau. In de klas is ook een

begeleider aanwezig. Thuis krijgt u

ondersteuning van een taalcoach. Zo bereiden

wij u optimaal voor op het inburgeringsexamen

of het staatsexamen NT2.

Wij oefenen het Nederlands in praktijksituaties,

tijdens diverse activiteiten. Op deze manier leert

u de Nederlandse taal bij verschillende gelegen-

heden toe te passen en raakt u écht ingeburgerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ebisquas vero torepro voluptatem incid

modicient prat landae voluptatqui doluptatenit

voluptas asit qui cum et vel molori dolupitium,

quasveni ctem. Cilit aperundusci qui nectur sum

quo temhebdtrem oluptaquis everiscia in eum

qui atium repudaest ium aut iunt. Iberibus earia

nem ut autatur autaquaspit, conem re, voluptate

di rercid mi, sed eos asiti cum.  Kexplatenit opta

aut poribusam, commoluptat quia persperibus. 

Turit od eris aciur asi coreictotas expelessit

iumenis molenihil exceaque netur accum eatio

enihicita qui voluptia verupta tatur? Usdament,

ipsamus tiossit atiate volupta tendis eium quo

testios expedi doless ustia coriatia sundis a.

 

Xime nusdament, ipsamus tiossit atiate volupta

tendis eium quo testios expedi dolessustia

coriatia sundis a nobitecte voluptatum

atemporior sinusdae.  Pient qui omnitat. Ovidite

il ipient. Equid quae. 



Duur van het traject
Als u bij ons een inburgeringstraject volgt,

toetsen wij of u een kort (32 weken), middellang

(48 weken) of lang (64 weken) traject nodig

heeft.

 

Lessen
Een taalcursus bestaat uit verschillende

e-learning modules en ander lesmateriaal, dat

bij u persoonlijk past. Minimaal 8 uur per week

krijgt u klassikaal les.

Verschillende leerniveaus
Wij hebben groepen van verschillende

leerniveaus. Zo bieden wij ook het

cursusonderdeel alfabetisering aan. Door

maatwerk, extra individuele begeleiding en

natuurlijk serieuze inspanning van uw kant

streven wij er naar u in één keer te laten slagen

voor uw examen.

si dolorrore od moluptam, volupici omnihil

liquiatus autectidunt. Utening dolorestius.

Oluptatumet lantium ini bernat est, volo mos ea

volupta tusdam harum, si tem officae

laborenimet, to bera natent.
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Kosten
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer

informatie over het inburgeringstraject en de

kosten. Wij kunnen u ook helpen met de

financiële planning en afwikkeling van het

traject.

 

Waarom VluchtelingenWerk?
• Ruime ervaring met vluchtelingen;

• Bij verhuizing de mogelijkheid om het traject

zonder onderbreking in een andere regio te

vervolgen;

• Verschillende niveaugroepen;

• Persoonlijke begeleiding in de klas en thuis;

• Nederlands oefenen in praktijksituaties;

• Groeps- en individuele activiteiten tijdens het

hele traject;

• Kleine klassen;

• Professionele docenten;

• Geen winstoogmerk.

 

‘VluchtelingenWerk Nederland is dé taalaanbieder
in de regio. Wij zorgen ervoor dat vluchtelingen
en migranten écht ingeburgerd raken.’

Meer informatie
Op www.vluchtelingenwerk.nl vindt u meer

informatie over het inburgeringstraject.
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VluchtelingenWerk Nederland

Goedele Monnens

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

