
Start

Gedurende het hele jaar zullen er verschillende 

startmomenten zijn. De cursus start bij voldoende 

deelname. We nemen altijd contact met je op.

Hoe leer je Wat leer je

Tijdens deze cursus proberen wij zo dicht mogelijk bij jouw vraag en de 

praktijk aan te sluiten. We bepalen samen welke onderdelen voor jouw van 

belang zijn. 

Je leert in kleine groepen en daardoor krijg je veel aandacht van ervaren 

docenten en speciaal opgeleide vrijwilligers. Je doet het dus niet alleen en 

dat maakt deze opleiding zo uniek en succesvol. 

Leren wordt dan niet alleen waardevol, maar ook nog eens heel gezellig! 

We geven les op een persoonlijke manier en altijd op het tempo dat bij jou 

past.

De inhoud van de cursus bestaat uit:

• schrijven 

 - Communicatie (als mailberichten opstellen, 

sollicitatiebrieven)

 - Juiste spelling

• lezen

 - Hoofd- en bijzaken herkennen

 - Woordenschat vergroten

• spreken

 - Presenteren

 - Informatie juist overbrengen

 - Juiste vragen stellen 

• luisteren

 - Welke boodschap heb je werkelijk gehoord?

Alles is maatwerk. Samen bepalen we jouw leerdoelen.

Jij wilt je Nederlands verbeteren, zodat je met een prettiger gevoel een tekst schrijft 

en wat je hebt geschreven met een gerust hart door anderen laat lezen. Of je wilt een 

goede basis om een opleiding te kunnen volgen. En misschien wel om je binnen je 

huidige werk voor te bereiden op vervolgstappen. Meld je dan aan. 

Nederlands



locaties 
Friesland College 
Heerenveen 
(Abe Lenstra boulevard 29)
Leeuwarden 
(Julianalaan 97)
Drachten
Sneek
Harlingen
Franeker
Dokkum
• Online lessen
• In company op aanvraag

Informatie 
Voor meer informatie over deze cursus of een 

gratis vrijblijvend studie-/loopbaangesprek kun 

je terecht bij Studenten Service:

T 088 - 060 20 20

E levenlangontwikkelen@fcroc.nl

Aanmelden
Aanmelden kan via 

frieslandcollege.nl/aanmeldenvolwassenen

Toelating
Afhankelijk van je startniveau bepalen 

we welke doelen je op welk niveau kunt 

bereiken. 

Je bent in ieder geval gealfabetiseerd op 

het moment dat je van start wilt gaan met 

deze cursus.

In het kort

duur
20 weken 

cursusdagen

Nader te bepalen

studiebelasting 
• 2 dagdelen van 2 lesuren per 

week
• zelfstudie: min. 2 uren per 

week

diploma
Nederlands 2F (A1, A2, B1, B2 
of 1F) 

kosten
Hier zijn meer mogelijkheden: 
of de gemeente betaalt jouw 
cursus (wij kunnen je hierover 
informeren). 
Soms biedt jouw werkgever 
je een programma aan: 
hierover kan jouw werkgever je 
informeren. 

Diploma
Als je aan alle eisen hebt voldaan, ontvang 

je het landelijk erkend Nederlands 

2F diploma (of A1, A2, B1, B2, 1F), 

deelcertificaten (als je op onderdelen 

examen hebt behaald) of

een bewijs van deelname (indien je geen 

examen wenst te doen).

Beoordeling
Je kunt een examen afleggen voor alle 

vaardigheden of per onderdeel (voor bijv. 

2F).


