
Cursus Inburgering NT2 A1 tot C2

www.bvtopleiding.nl - 088-7744333

BV&T opleiding & advies 

Cursus informatie
Een inburgeringscursus is geen gemakkelijke zaak.
U dient als immigrant veel te weten over
Nederland, waaronder de Nederlandse
geschiedenis, cultuur en staatsinrichting.
Daarnaast is het ook nog eens noodzakelijk om de
Nederlandse taal redelijk te beheersen.

Ons cursussysteem
Met ons systeem duurt het ongeveer 30 uur om
genoeg te kennis te hebben voor het
inburgeringsexamen. Daarbij hoeft u niet per se al
basiskennis van de Nederlandse taal te
beschikken. Onze inburgeringscursus maakt het
gemakkelijker om het examen af te leggen.
Daarnaast maakt een inburgeringscursus uw
verblijf in Nederland aangenamer. U leert
hiermee de Nederlandse || meer info zie
website.

Programma
» compleet lespakket Nederland
» goede opleiding die opleidt tot een hoger
taalniveau
» uitgebreide Studiewijzer met alle informatie
» examenwijzer met alle informatie over het
examen 
» uitstekende begeleiding.

Resultaat
U kunt een beperkt aantal vertrouwde woorden
en basiszinnen begrijpen die betrekking hebben
op de directe, persoonlijke levenssfeer en op de
allereerste levensbehoeften. U kunt
Nederlandssprekenden, die gewend zijn om te
praten met anderstaligen, verstaan wanneer zij
langzaam en duidelijk spreken. Dit ligt echter aan
wat uw niveau vooraf aan deze
inburgeringscursus is. Naast de Nederlandse taal
heeft u ook de Nederlandse cultuur en
geschiedenis geleerd. U kunt het
inburgeringsexamen nu veel gemakkelijker halen.

Maximaal resultaat
In de training Inburgering NT2 A1 tot C2 vormt
~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en
rollenspelen vormen de basis van al onze
trajecten. Door de unieke juiste match, sluit de
onderwerpen in de training direct aan bij uw
dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer
resultaat na de training. U zult de omgang met de
trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze cursus Inburgering NT2 A1
tot C2 bepalen wij met u het startniveau door
middel van een doelstellings of intake gesprek.
Ook bespreken wij het beoogde eindniveau met
u. Tevens bestaat de mogelijkheid om het niveau
van een gehele afdeling of organisatie te laten
bepalen of functieprofielen te voorzien van
kenniseisen. Hiervoor heeft BV&T een unieke
gouden formule ontwikkeld.

Investering

In-Company per groep:

Deelnemersprijs pp:

Maatwerk:

Dag(delen) / uren per sessie:

1890,-

75,-

altijd

10 / 2

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze
dienstverlening aan u. Onze trainer zal met u
samenwerken om de Inburgering NT2 A1 tot C2
in te zetten hoe, wanneer en waar u het nodig
hebt. De agenda wordt bijvoorbeeld met onze
trainer persoonlijk afgestemd.
BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld:
training, gecombineerde leerontwerpen, training
voor trainers, onderzoeken (medewerker-
tevredenheid) workshops, coaching (persoonlijk
of per team) en w.v.t.t.k.

Wenst u deze aanbieding of andere training? Mail voor meer informatie fgboerman@bvtgroep.com.
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