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Workshop: Inburgering

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

De inburgeringscursus is geen gemakkelijke zaak. U dient veel
te weten over Nederland, de geschiedenis, de cultuur,
staatsinrichting en meer. Daarnaast is het noodzakelijk om de
Nederlandse taal redelijk te beheersen.

Ons cursus systeem
Met ons systeem duurt het ongeveer 30 uur om genoeg te
kennis te hebben om de inburgeringscursus te doen. U dient
echter wel al over basiskennis van de Nederlandse taal te
beschikken. (Niet verplicht)

Ten eerste is het dan makkelijker om de cursus en het examen
te volgen. Daarnaast maakt het uw verblijf in Nederland
aangenamer. Wij verzorgen alleen deze cursus voor gemeentes!

Programma opzet
 •  Compleet lespakket 'Naar Nederland' 
 •  Goede opleiding die opleidt tot een hoger taalniveau 
 •  Uitgebreide Studiewijzer met alle informatie 
 •  Examenwijzer met alle informatie over het examen 
 •  Uitstekende begeleiding 
 •  De cursus wordt in 10 talen aangeboden

Resultaat

Na de cursus voor inburgeringsplichtige kunt u een beperkt
aantal vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die
betrekking hebben op de directe, persoonlijke levenssfeer en op
de allereerste levensbehoeften; en alleen in direct contact met
Nederlandssprekenden die gewend zijn te converseren met
anderstaligen, wanneer zij langzaam en duidelijk spreken.

<h1>Voor gemeentes (altijd groepsprijzen)</h1>
We maken in overleg met u een programma, gebaseerd lessen
voor gemeentes (maximaal 10 cursisten). Door deze
kleinschalige aanpak garanderen wij persoonlijke begeleiding.

Als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding, vraag dan bij
uw gemeente naar de mogelijkheden! Veel gemeentes
vergoeden de cursus voor 100%.

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 22-05-2023


BV&T staat voor:

In de workshop vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten 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 docent/trainer als zeer
prettig ervaren.

De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):

Vanaf: € 2759,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten: p.p. zichtbaar op offerte!

In-company vanaf: 1 t/m .. deelnemer(s)

Uw doelstelling: wordt vooraf besproken

Aantal dagen /  dagdelen: 10 (2 uren per dag)

Openinschrijving (per persoon):

Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw

praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact

met u op.

Kosten: €695,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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