FAQ Inburgering:
1. Wat is het aanbod van het Koning Willem I College?
Traject
Inburgering
Staatsexamen
Kennis Nederlandse
Maatschappij
Oriëntatie Naar
Arbeidsmarkt
( ONA) i.s.m
Taalwerkpartners en
Jobinvestment

Niveau
Alfabetisering
B1

Niveau
Van 0 naar A1
B2

Niveau
Van A1 naar A2

2. Hoeveel lesuren krijgen de deelnemers per week aangeboden?
De deelnemers krijgen overdag 3 dagdelen les van 3 uur of in de avond 2 dagdelen les van 3 uur.
3. Hoe groot zijn de groepen?
Overdag maximaal 13 deelnemers en in de avond maximaal 15/16 deelnemers.
4. Krijgen alle nieuwe deelnemers een intake gesprek?
Ja, tijdens de intake wordt het niveau bepaald en de leerbaarheid. Daarna wordt het traject
besproken en de inhoud van het contract uitgelegd.
5. Wanneer stromen de deelnemers in?
Ongeveer elke 4 weken stromen de deelnemers in. Tijdens de introductiedag wordt met de
medewerkers en mededeelnemers kennis gemaakt.
6. Wat houdt de introductiedag in?
De deelnemers krijgen uitleg over de regels en afspraken op school, het rooster, de methoden, de
klaslokalen, het maken van een foto voor een pasje. Ook krijgen de deelnemers een tas overhandigd
met de boeken en het Chromebook. In het Chromebook zit hun persoonlijk account.
7. Wat kost het volgen van een inburgering- en of staatsexamencursus?
De kosten van de cursus bedragen € 13 per uur. De cursus oriëntatie naar arbeidsmarkt wordt apart
aangeboden en bedraagt ook € 13 per uur.
8. Wat zit in die prijs inbegrepen?
De deelnemer:
- Intakegesprek
- Mag altijd gebruik maken van onze ruimtes om te werken ( wifi ondersteuning)
- Mag altijd hulp inroepen / vragen stellen aan de docent of trajectbegeleider
- Mag thuis en op school gebruik maken van het Chromebook
- Krijgt in de pauze consumpties aangeboden
- Krijgt hiervoor boeken, werkboeken, een account en het eventueel maken van kopieën.
- Krijgt excursies, uitstapjes, eindfeest en kerstviering aangeboden
- Schoolpas met korting bij diverse winkels en bedrijven
- Kan gebruik maken van fitness ruimte op Onderwijsboulevard 3 in ’s-Hertogenbosch

9. En de examenkosten?
De examenkosten zijn niet verrekend in het cursusgeld. Die worden wel betaald vanuit de lening.
10. Is de lening voldoende om de hele cursus te volgen? Inclusief ONA en examenkosten?
Ja, de lening is ruim voldoende.
11. Krijgt de deelnemer ondersteuning tijdens de cursus en eventueel na het volgen van de
cursus?
De deelnemer krijgt de volgende ondersteuning:
- Trajectbegeleiding gedurende het traject.
- Mentor
- Logopedie
- Examentraining en voortgangstoetsing.
- Aanvragen examens
- Aanvragen lening
- Ondersteuning bij gebruik Chromebook
- Ondersteuning bij vragen over reiskosten
- Ondersteuning/ bemiddeling richting arbeidsmarkt/ stage/ werkervaring
- Ondersteuning /bemiddeling richting vervolgopleiding
- Ondersteuning bij diplomawaardering
12. Hebben we ook een aanbod voor deelnemers die versneld de inburgeringscursus willen
behalen?
Ja, deelnemers kunnen een aanbod krijgen om 18 uur per week de lessen te volgen; turbo
taal.
13. Wat zijn de voorwaarden om aan het turbo taalaanbod te mogen deelnemen?
-

Deelnemer vanaf 18 jaar tot 27 jaar . Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt
Midden ( score 12-18) of hoog opgeleid ( score vanaf 18) niveau nog onder A1.
Intake/ advies via trajectbegeleiders inburgering.
Gelet wordt vooral op motivatie en leerbaarheid.
Contractueel: deelnemer wordt ingeschreven bij twee aanbieders.
Na dit traject kan de deelnemer door naar vervolgtraject, opleiding of arbeidsmarkt
Capaciteit; we starten met een nieuwe groep bij een bezetting van minimaal 11 deelnemers
Uitbreiding aantal groepen afhankelijk van ruimte, personeel en deelnemers.

14. Wat is het doel van het Turbo- taal aanbod?
De deelnemers kunnen versneld richting vervolgopleiding of arbeidsmarkt.
15. Hoe ziet het aanbod eruit?
Inburgeringstrajecten voor midden opgeleiden
0-A2 methode Taal Compleet
Traject naar A2
0-A1
A1- A2
KNM

uren
360

Studiebelasting
240

Kosten ( €13 p.u.)
€ 4680

Duur
20 weken

Staatsexamentrajecten voor hoog opgeleiden.


0 – A2 methode Code Plus!

Traject naar A2
0-A1
A1- A2
KNM

uren
180

Studiebelasting Kosten ( €13 p.u.)
120
€ 2340

Duur
10 eken

16. Wat zijn eventuele vervolgmogelijkheden na Turbo- taal?
-

B1 of B2
Hoog opgeleiden : ONA, arbeidsmarkt met staatsexamentraject of vervolgopleiding
Midden opgeleiden ; ONA, MBO-BOL, arbeidsmarkt met BBL opleiding.

17. Locaties en tijden?
Locatie
St.Jorisstraat 129, ’s-Hertogenbosch
Onderwijsboulevard 3, ‘s-Hertogenbosch
De Walnoot, Boxtel

Tijd
09.00 -12.00 uur
12.45 – 15.45 uur
18.30 – 21.30 uur
08.45 -11.45 uur
13.00 – 16.00 uur

18. Contact?
Naam
Mirjam Hoeven
Eveline van Dueren- den
Hollander
Gerdy-Anne van Deursen –
van Rooij

Functie
Secretaresse
Trajectbegeleider

Email
m.hoeven@kw1c.nl
e.vanduerendenhollander@kw1c.nl

Trajectbegeleider

g.vanrooy@kw1c.nl

Joop Janse
Reinoud van Uffelen
Carla van Tongeren
Laury Schellekens

Trajectbegeleider
Decaan nieuwkomers 18+
Teamleider Onderwijs
Teamleider Onderwijs

jo.janse@kw1c.nl
r.vanuffelen@kw1c.nl
c.vantongeren@kw1c.nl
Lau.schellekens@kw1c.nl

19. Informatie?
Algemene informatie: 073-6249555
Aanmelden intakegesprek: 073-6249502

20. Overige vragen?
Hebt u nog vragen? Dan kunt u mij altijd bereiken!
Met vriendelijke groet,
Danny Johan
Directeur
d.johan@kw1c.nl | Educatie
Koning Willem I College | 0645594951 | 0736249406
Postbus 122 | 5201 AC | 's-Hertogenbosch | Locatie Sint Jorisstraat

