


De fractie heeft de volgende vragen:

Voor  de voorzieningen genoemd in  de Participatiewet  (met  name bijstand)  geldt  dat  de 
aanvrager  verplicht  voldoende Nederlands moet  kennen.  Deze taaleis  staat  benoemd in 
artikel  18b  van  de  Participatiewet.  Gemeenten  gaan  er  steeds  vaker  toe  over  om  te 
handhaven op deze taaleis.
Echter, er zijn en blijven altijd mensen die wel volledig geaccepteerd zijn om hier te leven en 
gebruik  te  maken  van  de  Nederlandse  voorzieningen,  maar  die  de  Nederlandse  taal 
onvoldoende  beheersen  of  zouden  kunnen  beheersen.  Deze  mensen  zouden  taalhulp 
moeten kunnen krijgen.
Als afdoende kan worden aangetoond dat een aanvrager van een voorziening de taal niet 
voldoende beheerst en niet in staat is zelf hulp in te schakelen, zou er een taalhulp bij de 
gemeente moeten kunnen worden aangevraagd.
Burger Belangen Roosendaal heeft hierover de volgende vragen aan de portefeuillehouder: 

1.Handhaaft  gemeente  Roosendaal  op  de  taaleis  (artikel  18b  Participatiewet)  bij  het 
aanvragen van voorzieningen zoals bijstand? Graag uw toelichting.
2.Biedt  gemeente  Roosendaal  bij  het  aanvragen  van  voorzieningen  taalhulp  aan  voor 
mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen? Zo ja, welke organisaties worden 
hiervoor ingezet en op welke wijze wordt deze taalhulp bekostigd?
3.Op het vlak van taalhulpen bestaan er reeds diverse (vrijwilligers)initiatieven. Is er binnen 
de gemeente Roosendaal een databank opgezet met daarin beschikbare taalhulpen? Zo 
nee, bent u bereid een dergelijke databank op te laten zetten?
4.Welke vorm van taalhulp is naar uw mening het meest doeltreffend en/of bent u bereid dit 
te laten onderzoeken? 

Namens de fractie van Burger Belangen Roosendaal, 

Selda Bozkurt

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Ja, het Werkplein Hart van West-Brabant voert namens de gemeente Roosendaal de Wet 
Taaleis uit. Bij de aanvraag van de uitkering op grond van de Participatiewet moet een 
kandidaat kunnen onderbouwen dat zij aan de Taaleis voldoen. Kandidaten dienen niveau 
1F van de Nederlandse taal te beheersen. Het is aan de kandidaat om aan te tonen of dit 
niveau beheerst wordt. Het niveau kan als volgt worden aangetoond:

a. 8 jaar Nederlandstalig onderwijs gevolgd (groep 8 basisschool);

b. Inburgeringsdiploma behaalt op niveau A2 of hoger;

c. Een ander bewijsstuk waaruit blijkt dat de Nederlandse taal voldoende wordt beheerst.



2. Ja, de gemeente Roosendaal biedt dit aan. In de gemeente Roosendaal zijn taalpunten in 
de centrale bibliotheek in Parrotia, het Gezondheidsplein Kalsdonk, wijkhuis Westrand en op 
het Werkplein

Vanuit het Werkplein Hart van West-Brabant worden kandidaten doorverwezen naar het 
Taalpunt indien ze merken dat taalniveau onvoldoende is om te participeren en stappen te 
maken dichter naar de arbeidsmarkt toe. 

In Roosendaal vormt een lokale samenwerking tussen Kellebeek College, WijZijn Traverse 
Groep en Bibliotheek VANnU de drijvende motor achter het Taalpunt. De coördinatie ligt bij 
de bibliotheek. Via het Taalpunt kan de doelgroep laaggeletterden beter worden bereikt en is 
het dus mogelijk om, afhankelijk van de vraag, in gezamenlijkheid een samenhangend 
taalaanbod voor hen te realiseren. Wekelijks vinden er taal- en digitale oefengroepen plaats. 
Opgeleide taalvrijwilligers nemen dit alles voor hun rekening. Bij het Taalpunt kan men 
terecht met iedere vraag over taal (en basisvaardigheden), men kan er informatie krijgen 
over (taal)cursussen in de buurt of er informeren naar inspirerend vrijwilligerswerk op het 
gebied van taal. Ook worden er bij deelnemers taalmeters afgenomen. Afhankelijk van de 
vraag wordt gericht doorverwezen naar partners uit het Taalnetwerk VANnU. In de bijlage de 
taalkaart, waar de partners van het Taalnetwerk op staan.

De financiering van het aanbod bij ROC en bibliotheek verloopt voor het grootste deel via de 
Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Dit zijn rijksmiddelen die Breda van het rijk voor de 
hele regio ontvangt

3. Er is in Roosendaal geen databank. Op dit moment zie ik ook geen noodzaak tot het 
opzetten van een dergelijke databank. In Roosendaal is er een goed Taalnetwerk VANnU, 
hierdoor is goed zicht is op alle initiatieven en partners. Het Taalpunt biedt ook 
trainingen voor de vrijwilligers aan, mede daardoor heeft het Taalpunt goed zicht op welke 
initiatieven er zijn.

4. Het Kellebeek College heeft Maurice de Greef gevraagd te onderzoeken hoe effectief de 
aanpak laaggeletterdheid lokaal is. Een belangrijke bevinding is de lokale samenwerking 
tussen formeel en non formeel aanbod (docent en vrijwilliger), het aansluiten bij de 
levensfase en -behoefte (gericht op werk, gezin of gezondheid) en maatwerk waar mogelijk 
(een-op-een begeleiding).

In 2019 krijgt dit onderzoek een vervolg in de Landelijke monitor Volwassenen Educatie In 
een aantal gemeenten en/of regio’s in Nederland zal een monitoring worden opgezet, 
waarmee de impact van de leertrajecten voor volwassenen in kaart wordt gebracht

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,



René van Ginderen
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TAALKAART   04/19 

DE NEDERLANDSE TAAL LEREN 

Cursussen  
Er zijn cursussen lezen, schrijven, rekenen en basiscomputergebruik. Verschillende organisaties in Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert bieden 
cursussen aan. 
 
 
Organisatie Wat voor cursus? Lesvorm Docenten Kosten Waar en wanneer Contact 

 
Bibliotheek 
VANnU 

 
Computertraining 
Klik & Tik, de basis Bedoeld voor mensen die 
nauwelijks of nog nooit (zelfstandig) met de 
computer gewerkt hebben 
 
http://www.bibliotheekvannu.nl/educatie/taal-en-
media-cursussen.html 
 
 
Computertraining 
Klik & Tik, het internet op. De cursus richt zich op 
mensen die moeite hebben om hun weg te vinden 
op internet. 
 
Digisterker. Met deze cursus leert men om beter de 
weg te vinden bij de (elektronische) overheid. In de 
cursus leert men hoe men een DigiD kan aanvragen 
en gebruiken. Enige ervaring hebt met computers en 
internet is nodig. In deze cursus leert u tegelijkertijd 
beter werken met internet in het algemeen. 
 
Taaloefengroep  
Men moet zich hiervoor eerst aanmelden 
 
 
 
 
 

 
Individueel, 
in een groep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Vrijwilligers 

 
Geen 

 
Bibliotheekvestiging 
Oudenbosch   maandag     
10:00-11:30 
Roosendaal     dinsdag        
10:30-12:00 
Rijsbergen       maandag       
9:30-11:30 
Rucphen          maandag       
9:30-11:30 
Zevenbergen  woensdag    
10:30-12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roosendaal  (centrum) 
donderdag 
 9:30-11:00 uur 
 
Rucphen 
woensdagavond van 18.30 
tot 19.45 uur 
 
Rijsbergen donderdag, 
9:30-11:00 uur 

 
www.bibliotheekvannu.nl 
 
 
Voor Oudenbosch, Roosendaal en 
Zevenbergen: 
Dominique Vissers, 0165 552080, 
d.vissers@bibliotheekvannu.nl 
Voor Rucphen en Rijsbergen: 
Marij Rokx, 0165 341789, 
m.rokx@bibliotheekvannu.nl 
 
 
 
Voor Digisterker: Ingeborg van Boven, 
0165 552080, 
i.vanboven@bibliotheekvannu.nl 
 
 
 
 
 
Ingeborg van Boven, 0165 552080, 
i.vanboven@bibliotheekvannu.nl 
 
Marij Rokx, 0165 552080, 
m.rokx@bibliotheekvannu.nl 
 
 
Marij Rokx, 0165 552080, 
m.roks@bibliotheekvannu.nl 
 

 
Kellebeek  
College 

 
Cursus Alfabetisering  
Deze cursus is bedoeld voor hen die in eigen land 
niet naar school zijn geweest of in eigen land niet in 
het Latijnse schrift zijn gealfabetiseerd. De duur van 
de cursus is afhankelijk van het beginniveau.  
De cursus alfabetisering wordt ook aangeboden aan 
Nederlanders die moeite hebben met lezen en 
schrijven. 
 
Niveauverhoging Nederlands: lezen/schrijven  
Deze cursus is bedoeld voor Nederlanders die 
moeite hebben met lezen en schrijven. Op alle 
niveaus kan gewerkt worden aan beter leren lezen 
en schrijven. 
 
Nederlands NT2 
Voor mensen die niet uit Nederland komen zijn er 
cursussen Nederlands als Tweede Taal. Op alle 
niveaus worden deze cursussen aangeboden. Het 
niveau wordt bepaald na intake. 
 
Cursus Rekenen  
Met deze cursus leert u de basisvaardigheden van 
het rekenen toe te passen in het dagelijks leven thuis 
en op het werk.  
 
Cursus Empowerment  
Op weg naar werk 
 
 

 
In kleine 
groepen 

 
Professional 

 
Op 
aan-
vraag 

  
www.kellebeek.nl 
 
Hans Franken,  h.franken@rocwb.nl 
 
Vestiging Bergen op Zoom/Roosendaal: 
Hoogstraat 126, 4702 ZW Roosendaal, T 
0165-554990 
 
Vestigingen Breda e.o.: 
Zomergemstraat 4, 4826 CW Breda. 076-
5784747 
Anna van Berchemlaan 2, 4872 XE Etten-
Leur. T 076-5784747 
De Meeren 1, 4761 SB Zevenbergen. T 

0168-329763 

 
Het Taalhuis 
Roosendaal 

 
Het Taalhuis geeft Nederlandse taalles aan 
vrouwen. 
 
Het Taalhuis hanteert vijf lesniveaus: van les aan 
analfabeten tot en met het oefenen voor het 
Staatsexamen NT2. 
Op basis van het kennismakingsgesprek bepaalt Het 
Taalhuis in welke groep u geplaatst wordt.  
  
http://hettaalhuisroosendaal.nl/taalles-fietsles.html 
 
Er is een speelkamer (begeleid) voor kinderen t/m 4 
jaar. 
 

 
Groepsles 
max. 10 
vrouwen 

 
Vrijwilligers 
(vrouwen) 

 
 2 euro 
per les 

 
Op maandag- en 
woensdagochtend van 
9.30 uur tot 11.30 uur 

 
Stichting Het Taalhuis 
Vincentiusstraat 7 (Mariadal) 
4701 LM  Roosendaal 
 
email:  
hettaalhuis@hotmail.com 
 
ma en woe 9:00-12:00 uur: 
06 24343614   
 
 
 
 

http://www.bibliotheekvannu.nl/educatie/taal-en-media-cursussen.html
http://www.bibliotheekvannu.nl/educatie/taal-en-media-cursussen.html
http://www.bibliotheekvannu.nl/
mailto:d.vissers@bibliotheekvannu.nl
mailto:m.rokx@bibliotheekvannu.nl
mailto:i.vanboven@bibliotheekvannu.nl
mailto:i.vanboven@bibliotheekvannu.nl
mailto:m.rokx@bibliotheekvannu.nl
mailto:m.roks@bibliotheekvannu.nl
http://www.kellebeek.nl/
mailto:h.franken@rocwb.nl
http://hettaalhuisroosendaal.nl/taalles-fietsles.html
mailto:hettaalhuis@hotmail.com


2 
 

 
Taalpunt 
Kalsdonk 
(Roosendaal) 

 
In het taalpunt kunt u terecht voor al uw vragen op 
het gebied van de Nederlandse taal (beter) leren, 
makkelijke boeken lezen of informatie over taal, 
leren en lezen. 
 

 
groepsles 

 
vrijwilligers 

 
gratis 

 
Roosendaal, Kalsdonk 
Iedere dinsdagochtend 
van 9:30-11:30 uur 
 

 
Taalpunt Kalsdonk 
Gezondheidsplein Kalsdonk 
Heilig Hartplein 38 (eerste verdieping 
WijZijn Traversegroep) 
Roosendaal 
 
taalpuntkalsdonk@bibliotheekvannu.nl 
 

 
Taalpunt 
Roosendaal 

 
In het taalpunt kunt u terecht voor al uw vragen op 
het gebied van de Nederlandse taal (beter) leren, 
makkelijke boeken lezen of informatie over taal, 
leren en lezen. 
 

 vrijwilligers gratis Roosendaal, centrum 
Iedere donderdagmiddag 
van 14:00-16:30 uur 
 
Op donderdagochtend 
taaloefengroep 
(aanmelden verplicht) 

Taalpunt Roosendaal 
Markt 54A 
4701 PH  Roosendaal 
0165 552080 
taalpuntroosendaal@bibliotheekvannu.nl 

 

Taalpunt 
Westrand 
(Roosendaal) 

 
In het taalpunt kunt u terecht voor al uw vragen op 
het gebied van de Nederlandse taal (beter) leren, 
makkelijke boeken lezen of informatie over taal, 
leren en lezen. 
 

  
vrijwilligers 

 
gratis 

 
Roosendaal, Westrand 
Iedere vrijdagochtend van 
9:00-11:00 uur 

Huis van de Westrand 
Sint Lucasplein 3 
4703 HZ Roosendaal 

Taalcafé 
Zevenbergen 

 
Taalcafé 
Samen Nederlands praten. Ga met elkaar in gesprek 
tijdens het Taalcafé. 
Het Taalcafé is geen cursus of training maar een 
informeel samenkomen. 
 

  
vrijwilligers 

 
gratis 

 
Zevenbergen, Moerdijk 
Iedere donderdag van 
13:30-15:00 uur 
 

Bibliotheek Zevenbergen, Kasteelweg 3, 
4761 BN Zevenbergen 
 

 
Taalpunt 
Zevenbergen 
(Moerdijk) 

 
In het taalpunt kunt u terecht voor al uw vragen op 
het gebied van de Nederlandse taal (beter) leren, 
makkelijke boeken lezen of informatie over taal, 
leren en lezen. 
 

  
 vrijwilligers 

 
gratis 

 
Zevenbergen, Moerdijk 
Iedere donderdag van 
10:00-12:00 uur 
 
Taaloefengroep op 
maandagmiddag 
(aanmelden verplicht) 
 

 
Bibliotheek Zevenbergen, Kasteelweg 3, 
4761 BN Zevenbergen 
 
taalpuntmoerdijk@bibliotheekvannu.nl 
 

 
Taalpunt 
Oudenbosch 
(Halderberge) 

 
In het taalpunt kunt u terecht voor al uw vragen op 
het gebied van de Nederlandse taal (beter) leren, 
makkelijke boeken lezen of informatie over taal, 
leren en lezen. 
 

  
vrijwilligers 

 
gratis 

 
Oudenbosch, Halderberge 
Iedere vrijdag van 14:00-
16:30 uur 

 
Bibliotheek Oudenbosch 
St Annaplein 3,4731 HN  Oudenbosch 
0165 313287 
taalpunthalderberge@bibliotheekvannu.nl 

 

Taaloefengroep  
De Schittering 

 
taaloefengroep 

  
vrijwilligers 

 
gratis 

Oudenbosch, Halderberge 
Iedere woensdagochtend 
van 9:30-11:00 
 
(aanmelden verplicht) 
 

 
Basisschool De Schittering 
Oudenbosch 
 
taalpunthalderberge@bibliotheekvannu.nl 

 

 
’t Stoofje 
Oudenbosch 

 
Ontmoetingshuis ’t Stoofje 
Iedere dinsdagmiddag en donderdagochtend 
praathuis met vluchtelingen  
Ma t/m vr inloopmiddag 13-17 uur 
 

  
vrijwilligers 

 
gratis 

 
Oudenbosch, Halderberge 
Iedere dinsdagmiddag 
13:30-14:30 en 
donderdagochtend 10:30-
11:30 praathuis met 
vluchtelingen  
 
Ma t/m vr inloopmiddag 
13-17 uur 

 
Ontmoetingshuis ’t Stoofje 
Stoofstraat 15 
4731 HW  Oudenbosch 
www.stoofje.nu 
 
0165-313 078 

 
Steunpunt De 
Mulder, 
Oudenbosch 
 

 
Anderstaligen die moeite hebben met het lezen van 
Nederlandse post en/of het invullen van formulieren 
kunnen terecht bij Steunpunt De Mulder. 

  
Vrijwilligers 
 

 
gratis 

 
Oudenbosch, Halderberge 
Iedere dinsdagmiddag van 
13:00-14:00 uur. 

 
Professor Mulderslaan 97, 4731 BS  
Oudenbosch 

 
Praathuis Oud 
Gastel 
 

 
Elkaar ontmoeten en de taal oefenen 

  
Vrijwilligers 

 
gratis 

 
Oud Gastel, Halderberge 
Iedere dinsdag van 9:30-
11:30. 
 

 
Pluspunt Oud Gastel 
Veerkensweg 13A 
4751 CR  Oud Gastel 
 

 
Humanitas 
West Brabant 
West 

 
Taalmaatje 
 
Wilt u de Nederlandse taal beter leren spreken? Wilt 
u praten over Nederlandse gewoonten en 
gebruiken?  
 
Nederlands oefenen in praktische, alledaagse 
situaties.  
 
Niet de techniek van de taal (zoals grammatica) staat 
voorop, maar het praktisch gebruik ervan (en vooral 
het zelfvertrouwen van de deelnemer). Bij 
Taalmaatjes staat uitwisseling door middel van taal 
voorop, en de manier waarop dit gebeurt, is vrij in te 
vullen door de vrijwilliger en deelnemer zelf. 
 
 
https://www.humanitas.nl/afdeling/west-brabant-

 
Individueel 

 
Vrijwilligers 

 
Geen 

 
In overleg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
taalmaatjes.wbw@humanitas.nl 
0165 59 99 36 
 

mailto:taalpuntkalsdonk@bibliotheekvannu.nl
mailto:taalpuntroosendaal@bibliotheekvannu.nl
mailto:taalpuntmoerdijk@bibliotheekvannu.nl
mailto:taalpunthalderberge@bibliotheekvannu.nl
mailto:taalpunthalderberge@bibliotheekvannu.nl
http://www.stoofje.nu/
https://www.humanitas.nl/afdeling/west-brabant-west/activiteiten/humanitas-taalmaatjes-roosendaal/
mailto:taalmaatjes.wbw@humanitas.nl
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west/activiteiten/humanitas-taalmaatjes-
roosendaal/ 
 
 
Taalcafé  
Ga met elkaar in gesprek tijdens het Taalcafé. 
Het Taalcafé is geen cursus of training maar een 
informeel samenkomen. 
 
U bent welkom om samen met mensen met een 
taalachterstand en met vrijwilligers de Nederlandse 
taal te spreken. 
Het Taalcafé is een initiatief van Humanitas West 
Brabant West (werkgroep Taalmaatjes) en 
Bibliotheek VANnU. 
 
 

 
 
 
 
Roosendaal 
Bibliotheek VANnU, 
Markt 54a, Roosendaal 
iedere dinsdagmiddag van 
14.00-15.30 uur 

 
Lucyna 
Beljaars-
Krysztofiak  

 
Nederlands leren voor Polen, Beginners 

 
Groepsles 

 
Lucyna 
Beljaars-
Krysztofiak  
 

 
Op 
aan-
vraag 

  
Amberberg 79 
4707 NR Roosendaal 
 

 
Lucyna.Beljaars@live.nl 
06 2990 0944 

 
Taalbus 

 
Een interculturele les- en ontmoetingsbus waar 
anderstaligen en Nederlandstaligen de kans krijgen 
om elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten. 
Voor anderstaligen is het de gelegenheid om 
Nederlands te oefenen. 
 
Nederlandse Taalles 
 
 

 
Individueel 

 
Docent-
vrijwilligers 

 
Taal-
strip-
pen-
kaart 
20 / 30 
€ 
Voor 
10 x les 
van 90 
min. 
Excl. 
boeken 
readers 

 
Breda, Belgiëplein 
elke donderdag van 13:00 
– 16:00 uur 
 
Zevenbergen, Westrand 
(Westrand) 
elke woensdag van 9:30 – 
12:30 
 
Etten-Leur, Concordialaan 
(Lage Banken) 
elke dinsdag van 9:00 – 
14:00 uur 
(elke woensdag van 
19:30–21:00 uur op het 
Taalbusplein) 
 

 
www.taalbus.nl 
 
Stichting Taalbus 
06 2704 3425   
info@taalbus.nl 
 

 
ebc talen 
 

 
Taalcursus Nederlands 
Inburgering 
Staatsexamen 
Opfris- en opstartcursus 
Spoedcursus 
 

 
Individueel 
of 
In groepen 

 
Professional 

 
Op 
aan-
vraag 

 
In overleg 

 
www.ebc.nl 
 
EBC Taleninstituut 
Keldermanslaan 3,  
4611 AL Bergen op Zoom 
 T: 0164 26 56 79 
 E: ebctalen@ebc.nl 
 

De Ruilwinkel 
Roosendaal 
 

 
Taaloefengroep 
Een groep voor beginners en een groep voor 
gevorderden 

 
In kleine 
groep 

 
vrijwilligers 

gratis  
Dinsdag 9:30-11:00 
 

De Ruilwinkel 
Edisonstraat 55, 4702 NB  Roosendaal 
06 3617 4697 
www.ruilwinkelroosendaal.nl 
 

 
Onderwijs-
praktijk 
Roosendaal 
 

 
Cursus Nederlands 

 
Individueel 
of in kleine 
groepen 

 
Professional 

 
Zie 
web-
site 

 
In overleg 

Onderwijspraktijk Roosendaal 
De Lind 11 
4709 RJ  Nispen 
0165 538 751 
info@onderwijsraktijkroosendaal.nl 
Ilse de Koning 
 

 
WijZijn Traverse 
Groep 

 
Voorlezen aan kinderen 2 t/m 8 jaar 
 
(Roosendaal, Bergen op Zoom, Rucphen en 
Steenbergen) 
                           
 
 
 
 

 
Individueel / 
per gezin 

 
vrijwilligers 

 
€ 10,- 
per 
voor-
lees-
seizoen 
(half 
jaar) 

 
Bij het gezin thuis. Start 
het hele jaar door. 
 

 
https://voorleesexpress.nl/locatie/roose
ndaal-eo 
 
voorleesexpress@wijzijntraversegroep.nl 

 
   

Huiskamer 
Zevenbergen 

Spelenderwijs taal oefenen  vrijwilligers gratis Donderdag tussen 11-14 
uur 

dehuiskamervanzevenbergen@outlook.com 

Kristallaan 25c 
Zevenbergen 
www.huiskamer7bergen.nl 
 

 
Ad Kuijpers 
Taalcoach 
 

 
 

  Op 
aan-
vraag 

  
Ad Kuijpers Taalcoach 
Adres: Bisschop Hopmansstraat 28  
Postcode: 4759 BE  
Plaats: Noordhoek  
Gemeente: Gemeente Moerdijk 
0168 404961 
 

 
INBURGEREN 
 
Cursussen voor buitenlanders NT2 

https://www.humanitas.nl/afdeling/west-brabant-west/activiteiten/humanitas-taalmaatjes-roosendaal/
https://www.humanitas.nl/afdeling/west-brabant-west/activiteiten/humanitas-taalmaatjes-roosendaal/
mailto:Lucyna.Beljaars@live.nl
http://www.taalbus.nl/
mailto:info@taalbus.nl
http://www.ebc.nl/
mailto:ebctalen@ebc.nl
http://www.ruilwinkelroosendaal.nl/
mailto:info@onderwijsraktijkroosendaal.nl
https://voorleesexpress.nl/locatie/roosendaal-eo
https://voorleesexpress.nl/locatie/roosendaal-eo
mailto:voorleesexpress@wijzijntraversegroep.nl
mailto:dehuiskamervanzevenbergen@outlook.com
http://www.huiskamer7bergen.nl/
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Het is belangrijk dat iedereen in Nederland onze taal spreekt en iets weet van het land en de  
gebruiken. Vooral voor het vinden van werk is het belangrijk dat men Nederlands spreekt.  
 
Inburgeringscursus 
In een inburgeringscursus leert men de Nederlandse taal tot en met niveau A2. Met dit niveau kan men zich  
redden in het dagelijks leven. Tijdens de cursus leert men ook over wonen en werken in Nederland.  
Als men inburgeringsplichtig is, moet men binnen drie jaar het inburgeringsdiploma halen. Dit diploma  
is ook nodig voor het verkrijgen van een betere verblijfsvergunning en voor een Nederlands paspoort. 
 
Staatsexamen 
Als men staatsexamen wil doen, leert men Nederlands op niveau B1 of B2. Dat is een hoger niveau dan het  
Nederlands dat men leert tijdens de inburgeringscursus. Voor een vervolgopleiding (hbo of universiteit)  
is niveau B2 nodig. 
 
https://www.hetcvte.nl/item/staatsexamens_nt2 
 

Organisatie Wat voor cursus Lesvorm Docenten Kosten Waar en 
wanneer 

Contact 

 
Kellebeek College 

 
Cursus die leidt naar 
het 
Inburgeringsexamen 
Hiermee behaalt u 
het niveau A2 dat 
voor inburgeren 
vereist is. 
 
Cursus naar 
staatsexamen NT2 
Programma 1  
(STEX 1) 
 
Cursus naar 
staatsexamen NT2 
Programma 2 
(STEX 2) 
 
Niveauverhoging na 
het 
Inburgeringsexamen 
(naar B1 en/of B2) 

 
groepsles 

 
Professional 

 
Op 
aanvraag 

  
www.kellebeek.nl 
 
Vestiging Bergen op Zoom/Roosendaal:  
Hoogstraat 126  
4702 ZW Roosendaal  
T 0165-554990 
 
Vestigingen Breda e.o.:  
Zomergemstraat 4, 4826 CW Breda. T 076-5784747  
Anna van Berchemlaan 2, 4872 XE Etten-Leur. T 076-5784747  
De Meeren 1, 4761 SB Zevenbergen. T 0168-329763 
 

 
Vluchtelingenwerk  
 
Roosendaal 
Halderberge 
Moerdijk 
 
 

 
Aanvullend op 
inburgering: 
• Taalcoach 
Het sociale aspect 
komt aan de orde, je 
zien te redden in de 
Nederlandse 
maatschappij; 
tegelijkertijd oefen je 
hierdoor de 
spreekvaardigheid 
• 
Huiswerkbegeleiding 
Bij de 
inburgeringslessen. 

 
In kleine 
groepjes of 
indivi-dueel. 
Op kantoor  
of bij 
mensen 
thuis 

 
Vrijwilligers 

 
Gratis 

 
In overleg 

 
www.vluchtelingenwerk.nl 
 
 
Roosendaal 
Meidoornlaan 4 
4702 AZ Roosendaal 
(0165) 558803 
roosendaal@vluchtelingenwerk.nl 
open: ma t/m vr 9-17 uur 
do tevens op 19-20:30 
vrij 13-17 
 
Halderberge 
Pagnevaart 109 
4731 AC  Oudenbosch 
(0165) 327215 
halderberge@vluchtelingenwerk.nl 
kantooruren: di en vr 9-15 uur 
spreekuur: di 13-14 uur 
en op afspraak 
 
Moerdijk 
Van der Markstraat 40 
4761 KC Zevenbergen 
(0168) 320967 
moerdijk@vluchtelingenwerk.nl 
kantooruren: ma-woe-do 9-17 uur 
spreekuur: ma, woe en do 10-12 
en op afspraak 
 
 

Grenzeloos 
communiceren 

Nederlands als jouw 
tweede taal 
 
Taaltrainingen 
Inburgering+ 
Inburgeren voor 
hogeropgeleiden 
NT2 basis 
NT2 totaal 
Wegwijs in 
Nederland 
 
Voor NT2-ers die 
geen goede 

Individueel 
of in kleine 
groepen 
(max. 8) 

Professional Zie web-
site 

In overleg Grenzeloos communiceren 
Ada Cazac 
06 3709 1594 
info@grenzelooscommuniceren.nl 
www.grenzelooscommuniceren.nl 

 

https://www.hetcvte.nl/item/staatsexamens_nt2
http://www.kellebeek.nl/
http://www.vluchtelingenwerk.nl/
mailto:roosendaal@vluchtelingenwerk.nl
mailto:halderberge@vluchtelingenwerk.nl
mailto:moerdijk@vluchtelingenwerk.nl
mailto:info@grenzelooscommuniceren.nl
http://www.grenzelooscommuniceren.nl/
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aansluiting vinden bij 
het huidige aanbod 
voor inburgering. 
 

TaalVerbindt 
Roosendaal 
Oudenbosch 

Nederlands als 
tweede taal en 
inburgering 
 
Alfabetiserings-
traject 
Inburgeringsexamen 
Staatsexamen NT2, 
programma 1 
Staatsexamen NT2, 
programma 2 
Taalverhoging 
 

Individueel 
of in groep 

Professional Zie 
website 

In overleg TaalVerbindt 
Azeddine Saidi 
06 4406 3090 
TaalVerbindt@outlook.com 
www.taalverbindt.nl 
 

 
Elycio Talen 
In Zevenbergen 

   
Professional 

   
http://elyciotalen.nl/inburgering-nt2/ 
 
Anke Malta 
NT2 Taaladvies 
Elycio talen 
  

  

 

 
Saz leert 
Moerdijk 

Voor anderstaligen. 
Inburgering 
Staatsexamen 
 

 onbekend  
Professional 

Op 
aanvraag 

In overleg  
www.saz-leert.nl 
info@saz-leert.nl 
 
Nederlands:  +31648548865 
Arabisch:  +31624836411 (dagelijks bereikbaar tussen 16:00 – 19:00) 
 
 

 

 

Websites 

www.taalvoorhetleven.nl 

www.lezenenschrijven.nl 

oefenen.nl Het online startpunt voor iedereen die zijn basisvaardigheden verder wil verbeteren. Je oefent met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld. 

www.netinnederland.nl. Hier kunnen programma’s van de publieke omroepen met ondertiteling in het Arabisch, Nederlands en Engels bekeken worden. 

mailto:TaalVerbindt@outlook.com
http://www.taalverbindt.nl/
http://elyciotalen.nl/inburgering-nt2/
http://www.saz-leert.nl/
mailto:info@saz-leert.nl
http://www.taalvoorhetleven.nl/
http://www.lezenenschrijven.nl/
http://www.oefenen.nl/
http://www.netinnederland.nl./

