INFORMATIE TAALCURSUS NIVEAUVERHOGING A2 NAAR B1
Op 8 april 2019 start Talent voor Taal in samenwerking met FOX AOB de CURSUS
NIVEAUVERHOGING A2 NAAR B1, een cursus gericht op de voorbereiding op het
Staatsexamen Programma I.
Het diploma Staatsexamen NT2 I geeft de mogelijkheid om:
- een beroepsopleiding op MBO-niveau te gaan volgen;
- te voldoen aan de inburgeringsplicht.
Cursus
Periode
Startdatum
Einddatum
Aantal lessen
Aantal uren
Lesduur
Frequentie
Dagdelen
Cursusmateriaal

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Zelfstudie-uren
Docenten
Kosten
Doelstelling
Doelgroep
Eisen voor deelname
Locatie

:
:
:
:
:
:
:

Niveauverhoging A2 naar B1
28 weken
8 april 2019
19 december 2019
54
162
3 uur per les, 6 uur per week
2 dagdelen per week
maandagmiddag en donderdagmiddag van 13.00 uur-16.00 uur
Het lesmateriaal bestaat uit een erkende lesmethode gericht op
het Staatsexamen Programma I
10-15 uur per week
Corintha Apon en Tanja Verhaegen (gecertificeerde NT2-docenten)
€. 1.995,00
Niveauverhoging A2 naar B1
Midden/Hoogopgeleide anderstaligen
A2 niveau (bijvoorbeeld inburgeringsexamen behaald)
FOX AOB, Fransstraat 16 in Voorburg

De docenten, Corintha en Tanja, zijn zeer ervaren en geven met enthousiasme de cursus. De
lessen zijn afwisselend en interactief, je werkt regelmatig in groepjes en oefent en spreekt
met andere cursisten. We verwachten wel dat je de lessen goed voorbereidt en dat je tijd
reserveert om het geleerde in de praktijk te oefenen.
Mocht je na afloop van de training meer les willen volgen, dan kunnen we een
examentraining aanbieden.
AANMELDEN
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden?
Corintha Apon, Talent voor Taal, info@talentvoortaal.nl
M 06 48861056
Op woensdag 20 maart 2019 is er een open inloop bij FOX AOB, Fransstraat 16 te Voorburg.
Tussen 11.00 uur en 13.00 uur krijg je alle informatie over de cursus.
Als je je hebt aangemeld voor de cursus maken we een afspraak voor een intakegesprek en
een toets.

