
Dit is de title van een 
nieuwe brochure
Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

Inburgeren bij  
VluchtelingenWerk  
Oost Nederland

Op de website van VWON (www.vwon.nl) en Blik op werk (www.blikopwerk.nl) zijn de recente adresgegevens van de leslocaties te vinden. 
 

Meer weten over inburgeren bij VluchtelingenWerk? 
Bel 026 3702777 en vraag naar de administratie inburgering
Mail inburgering@vwon.nl
Kijk op www.vwon.nl

Leslocaties

Almelo
Apeldoorn
Arnhem
Barneveld

Beuningen
Culemborg
Deventer
Doetinchem

Duiven
Ede
Epe
Hardenberg

Harderwijk
Nijmegen
Overbetuwe
Raalte

Tiel
Veenendaal
Wageningen
West Betuwe

West Maas en Waal
Zutphen
Zwolle

VEENENDAAL

DEVENTER

CULEMBORG
DOETINCHEM

ARNHEM

APELDOORN

WEST MAAS 
EN WAAL

HARDERWIJK

DUIVEN

EPE

ZWOLLE

ZUTPHEN

OVERBETUWE

NIJMEGEN

TIEL

HARDENBERG

BARNEVELD

ALMELO

EDE

RAALTE

WAGENINGEN

WEST BETUWE



Zoekt u goede voorbereiding op uw inburgeringsexamen of staatsexamen? VluchtelingenWerk Oost Nederland kan 
u daarbij helpen. Dankzij onze jarenlange ervaring met vluchtelingen kunnen wij u passende taalondersteuning 
bieden. 

Professionele docenten geven in kleine klassen taalles op uw niveau. U krijgt extra ondersteuning van een 
taalcoach. Zo bereiden wij u goed voor op uw examen. 

Duur van het traject
Wij werken in modules van 13 weken. We beginnen met een intake-
gesprek en een INT2-toets.  Zo kijken we op welk niveau u kunt instromen 
en maken we een inschatting hoeveel modules u nodig heeft.
 
Lessen
Het cursusmateriaal bestaat uit les- en oefenboeken en e-learning 
modules. Het materiaal past bij uw persoonlijke leertraject. 

Verschillende leerniveaus
Wij hebben groepen met verschillende leerniveaus. In welke cursus u 
kunt instromen hangt af van het startniveau dat door de INT2-toets wordt 
vastgesteld tijdens de intake.
 
U krijgt extra individuele begeleiding binnen en buiten de klas door 
vrijwilligers. Met onze begeleiding en uw inzet, lukt het vaak om in één 
keer voor een examen te slagen.  

Zo ziet uw week eruit
8 uur per week hebt u les, verdeeld over 2 of 3 dagen. U besteedt daarnaast ongeveer 8 uur per week aan uw huiswerk en oefeningen op de computer.  
Bij de lessen zijn vrijwillige klassenassistenten aanwezig voor extra aandacht. Ook krijgt u een vrijwillige taalcoach die u buiten de les helpt met 
oefenen en spreken. Bij de alfabetiseringstrajecten krijgt u nog geen taalcoach. 

Waarom VluchtelingenWerk?
• We hebben al jaren ervaring met inburgering.
• Als u verhuist is er vaak een andere leslocatie van VluchtelingenWerk in de buurt. Zo kunt u makkelijk het traject weer oppakken.
• Verschillende niveaugroepen.
• Doordat we met vrijwillige klassenassistenten werken, kunnen we u persoonlijke aandacht geven. 
• Buiten de klas om komt een taalcoach met u oefenen, volgens de methodiek van Het begint met Taal.
• Kleine klassen van maximaal 15 personen.
• Gecertificeerde docenten.
• Persoonlijke begeleiding bij uw inburgeringsvragen.
• We gaan niet voor de winst, maar voor u.
• We hebben het Blik op Werk keurmerk Inburgering.

Type cursus / leerlijn Duur van de cursus Kosten van de cursus

Alfabetiseringscursus 1 module van 13 weken
2 modules van 23 weken
3 modules van 13 weken

1450
2750
4050

Inburgeringscursus 1 module van 13 weken
2 modules van 23 weken
3 modules van 13 weken

1450
2750
4050

Staatsexamen NT2
programma I of II

1 module van 13 weken
2 modules van 23 weken
3 modules van 13 weken

1450
2750
4050

Verlenging van traject,  
als u meer tijd nodig heeft

per module van 13 weken 1300

ONA 1 module van 12 weken 990

 
 
De prijzen zijn inclusief intake, INT2-begintoets, voortgangstoetsen, 
taalcoaching (vanaf A1 inburgering) en lesmaterialen.
Een module kost 1300 euro. Bij de start van een leerlijn betaalt u 150 euro 
extra voor boeken. Daarom kost de eerste module 1450 euro. Het 
uurtarief is 12,50 euro per uur. 

Examenkosten
Inburgeringsexamen 250

Staatsexamen NT2 programma l/11 220

Examen ONA 100

 
 
U kunt zelf een examen aanvragen bij DUO, in overleg met de docent en na toetsing. 

Methodes
Wij werken met verschillende methodes waarbij spreken en  
buitenschools leren een belangrijke rol spelen.

•  Taalcompleet Praat je mee?: met veel audiovisueel materiaal  
(Uitgeverij Kleurrijker).

•  Taalcompleet A1, A2 en B1: methode met drie boeken en een  
online omgeving (Uitgeverij Kleurrijker).

•  Taalcompleet KNM: een lesmethode over de Nederlandse  
maatschappij (Uitgeverij Kleurrijker).

•  Diglin+: opgebouwd uit verschillende oefenvormen,  
die gesorteerd zijn per vaardigheid (Uitgeverij Boom). 

• Staatsexamenroute van Boom (Opmaat/Sprong/Finale)
•  Diverse aanvullende methoden voor o.a. verdere  

schrijfontwikkeling en begrijpend lezen.
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