Je toekomst in Nederland begint nu!
Je bent welkom! Bel, mail of kom langs.
Dan maken we een afspraak. Voor een gratis proefles.
Of om kennis te maken.
We zitten in het gebouw van De Westwijzer:
Cortenbachstraat 70 in Helmond.
Je kunt ons bereiken op:
Telefoon: +31(0) 6 10 65 84 26
E-mail: info@werkvloertaal.nl
www.werkvloertaal.nl/inburgering

ik leer Nederlands
op A2-, B1-, of B2-niveau

ik leer over de
Nederlandse cultuur

ik oefen met de taal

ik leer over studeren
en werken in Nederland

ik loop stage

ik maak het inburgeringsexamen of
het staatsexamen 1 of 2

ik studeer

ik werk

Inburgering en staatsexamen

inburgering

Klaar voor het
inburgerings- of
staatsexamen!
“Ik kan meedoen in Nederland.”
“Mijn wereld is groter.”
“Mensen respecteren mij meer.”
“Ik verdien zelf geld.”
“Nu weet ik hoe ik moet studeren.”
Waarom Werkvloertaal?
▪ H
 et gaat om jouw toekomst. Om jouw dromen.
We maken samen een plan voor je toekomst.
▪ Jij wilt de taal leren. Je maakt je eigen keuzes.
We respecteren dat.
▪ Jij wilt werken. Wij kennen de arbeidsmarkt.
We weten waar banen zijn. En hoe je die krijgt.
▪ Je kan ook apart les volgen over de arbeidsmarkt.
Dit is de cursus ONA: Oriëntatie op de Nederlandse
Arbeidsmarkt.
▪	
Je hebt misschien diploma’s uit een ander land. Die kan je
soms gebruiken. Wij helpen met de diplomawaardering.
▪ Misschien wil je meer leren. Wij helpen je om te
kijken wat kan.

www.werkvloertaal.nl/inburgering

▪ J e wilt goed en snel leren. Bij ons kan dat:
- We hebben goede docenten. Ze hebben veel ervaring met
inburgering, staatsexamen en taalles in bedrijven.
- We geven het hele jaar les. Maar je kan wel met vakantie.
- Woensdagochtend krijg je gratis extra hulp. Bijvoorbeeld met
huiswerk. Of met oefenen op de computer.
- W il je meer oefenen? Dan helpen we met het vinden van
een taalmaatje of een taalstage.

Wanneer zijn de lessen?
Maandag, dinsdag en donderdag: ’s middags of ’s avonds.
Wil je gratis extra hulp? Dan kun je op woensdagochtend komen.

Hoeveel lessen heb je nodig?
Dat bekijken we nadat we kennis hebben gemaakt. Dan maken
we een plan. De een heeft meer lessen nodig dan de ander.

Welke cursussen kan je volgen?

Wanneer kan je starten?

Klaar voor het inburgeringsexamen
▪	
lezen, luisteren, schrijven en spreken op taalniveau A2
▪	
K NM: Kennis van de Nederlandse Maatschappij
▪	
O NA: Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

Dat kies je zelf. Je kan het hele jaar door beginnen.

Klaar voor het staatsexamen
▪	
lezen, luisteren, schrijven en spreken op taalniveau B1
▪	
K NM: Kennis van de Nederlandse Maatschappij
▪	
O NA: Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
Je kunt KNM en ONA ook apart volgen.

Kan je lenen voor de cursus?
Ja, als je na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig bent geworden.
Je kan dan een lening vragen aan DUO. Kijk op www.inburgeren.nl

Waar zijn de lessen?
In het gebouw van De Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond.

taaltrainingen

