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U	
  heeft	
  geen	
  inburgeringsplicht?	
  En	
  u	
  wilt	
  graag	
  de	
  Nederlandse	
  
taal	
  leren?	
  
Dan zijn er verschillende manieren waarop u de Nederlandse taal kunt leren. U kunt
thuis studeren. Maar ook een cursus bij een school volgen. Op internet kunt u veel
informatie vinden. Bijvoorbeeld op de volgende websites:
•

www.inburgeren.eigenstart.nl
Op deze pagina vindt u alles wat met inburgeren op A2-niveau te maken
heeft.

•

www.inburgering.eigenstart.nl
Een pagina vol met links naar informatie over examens en portfolio. Hier
kunt u ook allerlei formulieren downloaden.

Op	
  welke	
  manieren	
  kunt	
  u	
  Nederlands	
  leren?	
  
• Binnenlopen bij de bibliotheek. Boeken lenen kost geld. Bij de bibliotheek
lezen niet.
• Zet de radio en televisie op een Nederlandse zender.
• Loop binnen bij Vluchtelingenwerk Maasdelta. Op de Floris de Vijfdelaan 150
te Vlaardingen. Zij hebben conversatiegroepen. En andere activiteiten die met
taal en inburgering te maken hebben.
• Nederlandse les onder schooltijd bij diverse basisscholen. U kunt voor
informatie bellen naar Stichting Aanzet, telefoonnummer 010-2322111
• Er zijn veel sites met oefeningen en proefexamens. Wilt u oefeningen maken?
Of een proefexamen doen? Kijk dan eens op:
- www.inburgeren.eigenstart.nl (informatie over inburgering niveau A2)
- www.inburgering.eigenstart.nl (informatie over examens of downloaden
formulieren)
- www.nt2taalmenu.nl (oefeningen voor lezen, schrijven, spreken en luisteren.
Maar ook voor kennis van de Nederlandse samenleving)
- www.coutinho.nl/bagage-kns
- www.etv.nl (verschillende oefeningen onder ‘taalklas’, ‘taal werkt’ en bij ‘lees
en schrijf’)
- www.taalklas.nl

Wilt	
  u	
  een	
  cursus	
  volgen?	
  
U kunt een cursus volgen in Vlaardingen. Maar dat mag ook in een andere plaats
dan uw eigen woonplaats. De kosten van zo’n cursus betaalt u zelf. Misschien kunt u
geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (afgekort DUO). Informatie vindt u op
www.inburgeren.nl
• Loop binnen bij een van de vele taalaanbieders in Vlaardingen. Op de site
www.blikopwerk.nl klikt u op “inburgeren”. In het zoekveld vult u de plaats
‘Vlaardingen” in. U krijgt dan een overzicht van de scholen die in Vlaardingen
een cursus geven.
• Loop binnen bij een buurthuis of wijkcentrum en vraag naar Nederlandse
taalles.
• Een schriftelijk cursus via www.loi.nl of www.nti.nl
• Of volg een cursus bij de Volksuniversiteit Rotterdam

Wilt	
  u	
  een	
  hoger	
  taalniveau	
  leren?	
  
Spreekt u al redelijk Nederlands? En wilt u hier graag nog beter in worden? Voor u
zijn de volgende websites belangrijk:
• www.expertisecentrumnt2.nl (oefeningen voor het Staatsexamen B1 en B2)
• www.steffie.nl (gesproken uitleg over bijvoorbeeld internet, bankpas, NSkaartautomaat, naar het ziekenhuis.)
• www.jekanmewat.nl (luister- en leesoefeningen)

Wat	
  voor	
  apps	
  voor	
  inburgering	
  zijn	
  er	
  op	
  internet?	
  
Op internet zijn diverse apps beschikbaar. Hiermee leert u zelfstandig Nederlands.
De apps zijn beschikbaar voor Android en Apple. De apps ondersteunen de vreemde
talen Turks, Spaans, Russisch, Portugees, Engels, Chinees en Arabisch.

Hoe	
  krijg	
  ik	
  een	
  Nederlands	
  paspoort?	
  
U wilt een Nederlands paspoort. Dan moet u het inburgeringsexamen op minimaal
niveau A2 behalen. Er zijn nog andere voorwaarden. Wilt u weten welke? Maak dan
een afspraak bij de afdeling Naturalisatie van de gemeente Vlaardingen. U kunt een
afspraak maken op het Stadskantoor via 010-2484000.
Ook kunt u informatie vragen bij de Immigratie- en NaturalisatieDienst (afgekort IND)

via telefoonnummer 0900 123 4561 of via www.ind.nl. Een aanvraag duurt 6 tot 12
maanden.

Wilt	
  u	
  meer	
  weten?	
  
Wilt u meer weten over hoe u kunt inburgeren? Wat de spelregels zijn? Of hoe de
Nederlandse wet in elkaar zit? Op deze websites vindt u meer informatie over
inburgering:
•

www.inburgeren.nl

•

www.hetbegintmettaal.nl

Ook kunt u bij de gemeente Vlaardingen terecht. Voor folders met informatie over
inburgering.
Heeft u vragen? Dan kunt u op werkdagen bellen naar 010-248 4000. U vraagt naar
een medewerker van Team Inburgering.

Waar	
  is	
  het	
  Informatiepunt	
  Vluchtelingenwerk	
  Maasdelta?	
  
Het adres van Informatiepunt Vluchtelingenwerk Maasdelta in Vlaardingen is Floris
de Vijfdelaan 150. Hier kunt u informatie vragen over mogelijkheden en activiteiten
rondom Nederlandse taal en inburgering in Vlaardingen?

