Cursusaanbod
Taalschool
Stapsgewijs

Taalschool Stapsgewijs richt zich op:
• inburgeringsplichtigen;
• niet-inburgeringsplichtigen die Nederlands willen leren;
• reeds ingeburgerden die een hoger taalniveau willen bereiken.
INTAKE
In een persoonlijk gesprek worden uw eerdere scholing, uw wensen en mogelijkheden
besproken. Daarbij zal ook een toets afgenomen worden om uw huidige kennis van het
Nederlands te testen en te bepalen wat voor u een geschikt leertraject zal zijn. Daarna
doen wij u een voorstel voor een passende cursus. U wordt dan ingedeeld bij een van de
groepen van Taalschool Stapsgewijs. (Indien daar aanleiding toe is, en de mogelijkheid
er is, kan na enkele lessen een overstap naar een andere groep plaatsvinden.)
Eventueel kan met u een individueel traject worden afgesproken.
DE CURSIST CENTRAAL
Voor Taalschool Stapsgewijs zijn de volgende punten van belang:
• De persoonlijke taalontwikkeling van iedere cursist staat centraal.
• Binnen de lesgroep worden veel spreek- en luistersituaties gecreëerd. Door
samen te werken aan de Nederlandse taal, wordt de taal sneller geleerd.
• Er wordt gebruik gemaakt van eigentijdse methodes, waaronder oefeningen op
de computer en allerlei activeringsvormen op het gebied van lezen, spreken,
luisteren en schrijven. Ook wordt gewerkt met praktijkopdrachten waarbij
Nederlands met Nederlanders gesproken wordt.
• Er is direct contact met de cursist. Taalschool Stapsgewijs is een kleine school,
waar iedere cursist gekend wordt.
LESSEN ÉN ZELFSTUDIE
De lessen zijn intensief en van de cursist wordt een actieve houding verwacht. Naast de
lessen zijn ook de uren zelfstudie van belang. Gerekend moet worden op zo’n 2 – 6 uur
zelfstudie per week. Dit kan per cursus verschillend zijn.
Zelfstudie kan ook op de leslocatie plaatsvinden.
DOEL VAN DE CURSUS
De lesstof is gericht op het voldoen aan het niveau van de onderdelen van het
inburgeringsexamen of de staatsexamens (B1, B2).

Er wordt in kleine groepen les gegeven. Een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal
10 cursisten.
Binnen elke groep krijgen de cursisten op gelijk niveau les.
Instroom in een groep is alleen mogelijk wanneer de instromer het niveau van de groep
heeft. Hiervoor kunnen voorbereidende lessen gevolgd worden.
Extra ondersteuning door middel van hulplessen kan soms nodig zijn.
Bij uitval van de docent wegens ziekte wordt een vervanger geregeld of worden
vervangende lessen geregeld (bij kortdurende afwezigheid).
KOSTEN
Voor statushouders met een DUO lening zijn de kosten per les voor zowel de individuele
als de groepslessen €14 per uur. Daarnaast moet rekening worden gehouden met
kosten voor boeken en examens.
Taalschool Stapsgewijs is keurmerkhouder Blik op Werk.
Dankzij dit keurmerk bent u verzekerd van hoge kwaliteit en kunt u onder gunstige
voorwaarden een lening bij de DUO afsluiten.
Kijk voor meer informatie op https://www.ikwilinburgeren.nl
CURSUSOVERZICHT: BEGINNERS, HALFGEVORDERDEN, GEVORDERDEN
De lestijden worden in overleg met de aangemelde cursisten vastgesteld. De lessen
kunnen overdag of ’s avonds plaatsvinden, eventueel ook in het weekend.
De verschillende cursussen die aangeboden worden zijn:
Alfabetisering
A1
0 – A1
A2
A1 – A2
KNM
ONA
B1
A2 – B1
B2
B1 – B2
C1
B2 – C1
Verbetering spreekvaardigheid

maximaal 600 uur
totaal 108 uur
totaal 216 uur
totaal 20 uur
totaal 64 uur
totaal 216 uur
totaal 216 uur
totaal 216 uur
totaal 108 uur

De frequentie van de lessen kan variëren. Afhankelijk van de cursus, het aantal
deelnemers en de beschikbare tijd van docent en cursisten, wordt 1 tot 3 keer per week
lesgegeven (2 à 3 uur per les).
Wilt u beter leren rekenen? Dan is een cursus rekenen op 1F of 2F niveau mogelijk iets
voor u. (Deze cursus is niet verplicht voor de inburgering.)
Ook voor reeds ingeburgerden en niet-inburgeringsplichtigen die beter Nederlands
willen leren in verband met hun werk, studie of vanuit de wens om meer betrokken te
zijn bij de Nederlandse samenleving, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan
genoemde cursussen. De kosten hiervoor worden met u besproken.

LOCATIE
Het adres van Taalschool Stapsgewijs is: Daslook 20, 7392 AK Twello.
Lessen kunnen, onder speciale omstandigheden, ook elders worden gegeven.

