Opstart
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Weet je niet wat je wilt doen? Twijfel je over je niveau, een opleiding of beroep? Dan is deze brede intake iets voor jou.

Inhoud
Tijdens de brede intake geef je antwoord op de vragen: wie ben ik?, wat wil ik? en wat kan ik? Je maakt testen en toetsen
om erachter te komen wat jouw taalniveau is en wat jouw interesses zijn. Je diploma's uit je moederland worden
gewaardeerd om te kijken of ze aansluiten bij de Nederlandse diploma's. Je loopt mee op school tijdens lessen of bij een
bedrijf om je te oriënteren. Er wordt een portfolio gemaakt met een Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) of Persoonlijk
Ontwikkelingsplan (POP). Daarin staat een advies over een vervolg:
B1-route: je bent 29 jaar of ouder en je wilt de Nederlandse taal leren op B1 niveau.
Onderwijsroute: je bent jonger dan 29 jaar, wilt de Nederlandse taal leren en een opleiding volgen.
Z-route: je vindt de Nederlandse moeilijk en je wilt makkelijke zinnen en woorden leren.
Je krijgt een taalmaatje en een loopbaancoach die je begeleidt tijdens school en stage. Ben jij inburgeraar dan bespreken
we jouw advies met een medewerker van de gemeente.
Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:
Startdata:

Drachten in overleg
Emmeloord in overleg
Leeuwarden in overleg
Sneek in overleg
Urk in overleg

Toelating
Er zijn geen toelatingseisen.

Studielast
Studieduur

6 dagdelen

Leeruren

2 dagdelen per week

Stage/meelopen

4 dagdelen per week

Lesmoment

nader te bepalen

In overleg kun je wekelijks starten.

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

maatwerk

Lesmateriaal:
Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:
Totaalprijs:

maatwerk

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:

Tijdens het kennismakingsgesprek worden de kosten besproken. Je hebt een laptop
nodig om te werken in onze digitale omgeving.
Subsidies voor deze opleiding
Check hier alle subsidiemogelijkheden
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Scholing FCB of CAO Kartonnage
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Ontwikkelfonds groei vooruit
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen

Examen
Er is geen examen.

Diploma
Je krijgt een verslag en portfolio met je Persoonlijk Inburgeringsplan (PIP) of Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

