
INBURGERING  

       
 

INBURGERING (verplicht/vrijwillig) / Nederlands als 2e Taal 
  
Voor wie?  

 
Zowel voor diegenen die verplicht moeten inburgeren, als voor diegenen die dit vrijwillig willen doen.  
 
In samenwerking met ROC A12 geven wij cursussen NT2 (Nederlands als Tweede Taal) voor 
analfabeten, laag, gemiddeld en hoogopgeleiden. Je krijgt les in een kleine groep, zowel overdag als 
’s avonds, in jouw eigen tempo op jouw eigen taalniveau. 
 
Vanaf 2013 moet je de inburgeringscursus zelf regelen en betalen. Betaling kan eventueel in termijnen 
of je kunt een lening met lage rente afsluiten via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs),  
zie: www.inburgeren.nl  
 
Om jouw huidige taalniveau en leervermogen vast te kunnen stellen, nemen wij standaard een intake 
en een toets af in groepsverband. Wij kunnen eventueel ook een individuele uitgebreide diagnose 
afnemen. Na de intake/toets stellen wij een persoonlijk cursusaanbod op met een kostenoverzicht.  
 

Alfabetisering  

 
Deze cursus is bedoeld voor diegenen die niet gealfabetiseerd zijn in het Latijnse alfabet. Aan het eind 
van deze cursus heb je het startniveau van de inburgeringscursus. De nadruk ligt op lezen en 
schrijven.  
 
Je krijgt 6 uur les per week, thuisstudie 10 uur per week, gemiddelde duur 60 weken, cursus wordt niet 
afgesloten met een examen. 
 
Totaalpakket: € 5.000,--- (incl. lesmateriaal en intake/toets). 
 

Inburgering  

 
Deze cursus is bedoeld voor diegene die al basiskennis heeft van het Nederlands en gealfabetiseerd 
is in het Latijnse alfabet. 
 
Het inburgeringsexamen toetst jouw kennis van de Nederlandse taal en van de Nederlandse 
samenleving. Het examen bestaat uit vijf onderdelen. Als je voor alle onderdelen slaagt, krijg je het 
inburgeringsdiploma.  
 
De cursus bestaat uit:  
- Lezen en schrijven (individueel in jouw eigen tempo)  
- Spreken en luisteren (in de groep onder begeleiding van de docent),  
- Kennis van de Nederlandse samenleving (KNS), maakt deel uit van de inburgeringscursus, maar je 
kunt ook zelfstandig de lesstof doorlopen met behulp van het boek ‘Kijk op Nederland’ of “Bagage”.  
 
In de lessen maken we gebruik van een taalmethode met een computerprogramma.  Deze is 
afgestemd op jouw leervermogen en taalniveau. Wij adviseren jou om ook thuis via internet met dit 
programma te werken.  
 
Laag-/midden opgeleiden: Je krijgt 6 uur les per week, thuisstudie 10 uur per week, duur 60 weken,  
totaalpakket: € 5.000,--- (incl. lesmateriaal, intake/toets en 1 x examen). 
 
Hoog opgeleiden: Je krijgt 3 uur les per week, thuisstudie 10 uur per week, duur 60 weken, 
totaalpakket: € 2.750,--- (incl. lesmateriaal, intake/toets en 1 x examen). 
 

http://www.inburgeren.nl/


INBURGERING  

 

Staatsexamen I/II  

 
Deze cursus is bedoeld voor diegenen die hun taalniveau willen verhogen, de Nederlandse taal al 
redelijk beheersen of verwachten snel een hoog taalniveau te kunnen bereiken. In plaats van een 
inburgeringsexamen kan je kiezen voor het Staatsexamen. Als je dit haalt, dan hoef je geen 
inburgeringsexamen te doen.  
 
Alle taalvaardigheden worden behandeld: lezen, schrijven, spreken en luisteren. 
Er zijn twee soorten Staatsexamens: 

 Staatsexamen I: toetst of je voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op 
mbo-niveau.  

 Staatsexamen II: toetst of je voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op 
hbo- of universitair niveau. 
  

Het Staatsexamen bestaat uit vier onderdelen: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Als je voor alle 
onderdelen slaagt, krijgt je het diploma NT2 I of II.  
 
Voor meer informatie; neem contact met ons o. 
 

In snel tempo Nederlands leren (0-A2, A2-B1, B1-B2) 

 
Deze cursus is bedoeld voor diegenen die een opleiding hebben op HBO- of universitair niveau. Alle 
taalvaardigheden worden behandeld: Lezen, schrijven, spreken en luisteren. We werken in groepen 
per taalniveau. Het eindniveau kan taalniveau A2 (inburgering), B1 (staatsexamen I) of B2 
(Staatsexamen II) zijn met of zonder examen. 
 
Deze cursus wordt op maandag en woensdagavond in Wageningen gegeven. (2 x 1 ½ uur per week) 
Inschrijven voor minimaal 10 weken, het lesmateriaal dien je dan zelf aan te schaffen. 
 
Voor meer informatie; neem contact met ons op. 
 

Zelfstudie 

 
Je moet rekening houden met zelfstudie. Hoeveel uur is helemaal afhankelijk van de jou gekozen 
opleiding. 
 

Start 

 
Je kunt op meerdere momenten in het jaar starten. 

 
Locatie 

 
ROC A12; Ede, Barneveld of Wageningen. 
 

Contact en aanmelden 

 

 
www.upgrade.nu  
Reehorsterweg 90 
6717 LG  Ede 
Tel.: 0318-830396 
info@upgrade.nu  
 

http://upgrade.nu/autogeenlassen-nil-niveau-1/
mailto:info@upgrade.nu

