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Vervolgopleiding na NT2 A1 

Voorafgaand aan uw eerste cursusdag hebben wij al besproken wat uw leerdoel 
is. Als uw leerdoel het behalen van de inburgeringscursus is, kunt u direct na het 
afronden van het NT2 A1 niveau doorstromen naar A2 niveau. Wanneer u wenst 
te gaan werken zullen wij u adviseren door te gaan tot NT2 B1 en hiervoor ook 
een NT2 Staatsexamen af te leggen. Het B1 niveau wordt vaak door werkgevers 
vereist. Tevens biedt het NT2 B1 niveau u de beste mogelijkheden voor uw 
toekomst.  
 

Overige informatie 
U krijgt bij onze taallessen les in kleine groepen van maximaal 14 cursisten. 
Groepen tot maximaal 20 personen zijn geoorloofd door het Blik op werk  
keurmerk, echter heeft dit niet direct onze voorkeur.  
Mocht dit toch voorkomen, zullen wij er zorg voor dragen dat er altijd een extra 
persoon in de klas aanwezig is ter ondersteuning van de docent, omdat wij op die 
manier de aandacht voor de cursist willen waarborgen.  
 

Duo 

Wij kunnen samen met u een aanvraagformulier invullen voor cursusgeld bij 
DUO.  
 

Startdata A1 niveau 
Dinsdag 1 September en dinsdag 9 februari 2021 

 
Wilt u een vrijblijvende kennismakingsafspraak inplannen?   
Bel  085-0021500. Of stuur een e-mail naar info@ocetc.nl 
 

Opleidingscentrum ETC   
Kantoren: 
Noordenweg 2   
2984 AG  Ridderkerk  
Cypresbaan 3 
2901 LT  Capelle aan den Ijssel 
Tel.nr. 085-0021500 / 085-0021503 
Info@ocetc.nl 
www.ocetc.nl 

 



Opstapcursus richting Inburgeringsexamen A1 niveau 
Om deel te kunnen nemen aan deze NT2 A1 taalcursus, dient u het beginners-

niveau A0 te hebben afgerond of over de taalkennis behorend bij het A0 niveau  

te beschikken. Ons motto is altijd “leren met plezier”. Dit geldt ook voor onze taal-

cursussen. Wanneer u start bij Opleidingscentrum ETC vanaf A1, nemen altijd 

eerst een taalniveau toets af. Zo weet u zeker dat u over het juiste startniveau 

beschikt waardoor de taallessen ook leuk en leerzaam voor u zijn.  

NT2 A1 niveau is een eerste opstap richting het inburgeringsexamen NT2 A2. 

Een nieuwe taal leren is moeilijk daarom zult u thuis ook moeten kunnen 

oefenen. Hiervoor krijgt u niet alleen het juiste lesmateriaal in boekvorm maar 

kunt u ook online oefenen. Wanneer u de Nederlandse taal kunt verstaan, lezen,  

spreken en schrijven kunt u actief deelnemen in onze samenleving.  

Met de cursus NT2 A1 niveau kunt u zich goed voorbereiden op het niveau NT2 

A2 (A2 niveau heeft u nodig voor uw inburgeringsexamen NT2).  

 

Doelgroep 
De cursus NT2 A1 is bedoeld voor volwassenen cursisten van buitenlandse 

herkomst, die inmiddels beschikken over het A0 niveau of een Alfabetiserings-

cursus hebben afgerond.  

Studievorm (deeltijd) 
Deeltijd, 20 weken, 3 x per week klassikale lessen van 3 uur. De lessen die in 

augustus/september starten zijn op: Dinsdagmiddag, woensdagochtend en  

vrijdagochtend.   

 

De lestijden zijn: 9.00 uur – 12.15 uur  (inclusief een kwartier pauze) en van 

13.00 uur – 16.15 uur (inclusief een kwartier pause). 

Duur 
Het resultaat van de cursus hangt af van uw inzet tijdens de klassikale les en  

thuis. Om het beste resultaat te kunnen behalen is het belangrijk dat u veel 

oefent. U leert de betekenis van zo’n 1500 Nederlandse woorden en korte zinnen 

schrijven. Mocht uw leertempo heel hoog liggen, waardoor u de kennis van A1 

sneller onder de knie heeft dan uw medecursisten. Dan is het geen enkel problem 

om tijdens deze lessen te starten met de A2 methode, zodat de door u ingekochte 

lesuren goed worden besteed.   

 

Leslocatie 
Cypresbaan 3 te Capelle aan den Ijssel, Thomsonlaan 67 Den Haag en  

Noorderweg 2 te Ridderkerk (hoofdkantoor).  

 

Sector 

Educatie & Participatie 
 

Startdata 
U kunt zich het hele jaar aanmelden voor deze cursus. Tijdens het vrijblijvende 
kennismakingsgesprek wordt besproken wanneer u precies met de cursus kunt 
starten.  De cursussen starten bij minimaal 6 cursisten.  
Startdata: U kunt het hele jaar instromen.  
 

Cursusgeld 
Het cursusgeld wat u per cursus 20 weken betaalt bedraagt € 2.595,-.  
Deze cursus is vrij van BTW. Dit cursusgeld is inclusief lesmateriaal NT2 A1 
niveau, schrijfmateriaal, tussentijdse toetsen, koffie en thee.   
 

Onderwijsbenodigdheden 
U dient thuis zelf over een computer of laptop te beschikken voor het maken van 
uw huiswerk en oefeningen. Indien nodig kan er altijd gekeken worden welke  
mogelijkheden hiervoor zijn vanuit uw gemeente of een fonds/stichting.   
 

Aanmeldprocedure 
U kunt zich via het digitale inschrijfformulier aanmelden voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek of een e-mail sturen naar info@ocetc.nl. U kunt natuurlijk 
ook altijd bellen voor het maken van een vrijblijvende afspraak.  
Tel.nr. 085-0021500.  
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