Educatieopleidingen bij het ROC van Twente

College voor Educatie
• Niveaubepaling Nederlands en rekenen
• Nederlands als tweede taal
• Nederlands en rekenen
• Nederlands en rekenen in de context

In de Nederlandse samenleving is het van belang dat u de Nederlands taal
beheerst, dat u kunt rekenen en met een computer om kunt gaan. Dit heeft
u namelijk dagelijks nodig, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen,
bij de dokter of voor het regelen van financiële zaken. Het ROC van Twente
biedt diverse opleidingen en cursussen aan die u hierbij kunnen helpen.
Niveaubepaling Nederlands en rekenen
Voor wie?
Als u voor uw werk, studie of gewoon voor uzelf wilt weten op welk referentieniveau u het Nederlands of rekenen beheerst.
Wat doen wij?
Met testen die door de inspectie zijn goedgekeurd, bepalen we uw niveau
op het gebied van de Nederlandse taal of rekenen. Deze testen kunt u soms
inzetten voor vrijstellingen.
Nederlands als tweede taal
Voor wie?
U hoeft niet in te burgeren, maar u wilt Nederlands als tweede taal leren. Deze
cursussen zijn geschikt voor iedereen voor wie Nederlands niet de moedertaal is.
Wat doen wij?
Wij bieden vele opleidingen op het gebied van de Nederlands taal. U kunt zich
voorbereiden op het staatsexamen of uw taalniveau verhogen t/m referentieniveau 2F. Tijdens de opleiding oefent u met het luisteren, lezen, schrijven en
spreken van de Nederlandse taal.
De opleidingen kunnen worden afgesloten met een officiële toets en een
schoolverklaring, het staatsexamen met een door DUO uitgereikt diploma of
certificaat.

Nederlands en rekenen
Voor wie?
Als u uw kennis van het Nederlands of rekenen wilt opfrissen of vergroten, dan
kunt u hiervoor een opleiding volgen.
Wat doen wij?
U kunt uw taal- of rekenniveau verhogen t/m referentieniveau 2F. Tijdens de
opleiding Nederlands gaat u aan de slag met luisteren, lezen, schrijven en spreken. Bij de opleiding rekenen gaat u aan de slag met meten en meetkunde,
verhoudingen, getallen en verbanden.
De opleidingen kunnen worden afgesloten met een officiële toets en een schoolverklaring.
Nederlands en rekenen in de context
Voor wie?
De opleidingen zijn bedoeld voor het geval u uw kennis van het Nederlands of
rekenen in bepaalde situaties wilt vergroten. Wilt u zich voorbereiden op een studie? Of juist uw kansen op de arbeidsmarkt vergroten, meer inzicht krijgen in
budgetbeheer of uw digitale vaardigheden verbeteren? Dan zijn deze opleidingen
geschikt voor u.
Wat doen wij?
Wij bieden cursussen Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden aan die inhoudelijk gericht zijn op bepaalde situaties, zoals het verbeteren of aanleren van
sollicitatievaardigheden, werknemersvaardigheden, taal richting arbeidsmarkt,
taal richting gezondheid en rekenen richting budgettering. We bieden ook een
voortraject richting mbo-opleidingen aan.
Dit is slechts een greep uit onze opleidingen! Kijk voor alle opleidingen op
www.rocvantwente.nl/educatie.

Waar?
Wij bieden lessen aan in: Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Borne, Hof van
Twente, Almelo, Nijverdal, Rijssen, Twenterand, Oldenzaal, Losser en Dinkelland.
Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie op www.rocvantwente.nl/educatie of mail naar
educatie@rocvantwente.nl.
U kunt ook bellen naar een van onze hoofdlocaties:
Almelo e.o.: 0546-809500 • Enschede e.o.: 053-8518614
Hengelo e.o.: 074-8525809 • Oldenzaal e.o.: 0541-851090
Waarom een Educatieopleiding bij het ROC van Twente?
• U krijgt les van ervaren en bevoegde docenten die moderne multimediale
lesmethoden gebruiken.
• U kunt op elk gewenst moment beginnen.
• Er zijn vele mogelijkheden voor opleidingen of cursussen op maat.
• Er wordt zowel overdag als ’s avonds lesgegeven.
• De opleidingen voldoen aan de door de minister van OCW vastgestelde eindtermen.
• De onderwijskwaliteit is geborgd door toezicht door de inspectie en door interne audits.
• Er zijn veel doorstroommogelijkheden binnen het ROC van Twente. Het ROC
van Twente biedt opleidingen en cursussen aan van instroom t/m VWOniveau.
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Het ROC van Twente biedt ook Nederlands/rekenen op het niveau boven
2F en inburgeringscursussen aan.
Zie voor meer informatie onze website www.rocvantwente.nl/educatie

