Compleet overzicht cursus / module ‘Nederlands online leren’

Opmerkingen NTC-Karlsruhe:

• wij adviseren aan het begin van het schooljaar
te beginnen; in overleg ook tijdens het schooljaar mogelijk

Opmerkingen NTC-online:

• wij adviseren aan het begin van het schooljaar
te beginnen; in overleg ook tijdens het schooljaar mogelijk

Opmerkingen NTC-modules:

• je kunt op elk gewenst tijdstip beginnen
• er worden in totaal 3 modules aangeboden:
spelling, tekstbegrip, woordenschat

• instapniveau wordt aan de hand van de resultaten van een instaptoets vastgelegd

• instapniveau wordt aan de hand van een instaptoets vastgelegd

• elke module wordt op 4 niveaus aangeboden:
A, B, C, D

• 2 online proeflessen mogelijk

• 2 online proeflessen mogelijk

• lestijden in Karlsruhe:
op vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur

• online les per Skype of Facetime:
1 uur per 4 weken op afspraak

• instapniveau wordt aan de hand van een instaptoets vastgelegd

• in de schoolvakanties wordt geen les gegeven
(ook niet online)

• in de schoolvakanties wordt geen les gegeven

AANMELDING CURSUS / MODULE:
1. Deelnemer: controleer of je tot een van de groepen deelnemers behoort (zie pag. 2).
2. Intakegesprek: schrijf een mail of bel op om een afspraak te maken voor een intakegesprek.
3. Instaptoets: maak de instaptoets.
4. Keuze cursus / module: de leerkracht geeft een advies.
5. Aanmeldingsformulier invullen: dit wordt door de leerkracht gestuurd.
CONTACT: ntc.school.karlsruhe@gmail.com , coördinator Karine Müller, tel. +49(0)721 9714010

• keuze module en niveau is afhankelijk van
beheersing van het Nederlands én van het doel
voorbeeld: met modules spelling, tekstbegrip
en woordenschat op niveau B wordt voorbereid
op niveau CNaVT B1; voorwaarde: instaptoets
A2-niveau
• de modules worden alleen per Edmodo online
aangeboden
• mondelinge online les per Skype of Facetime
alleen op afspraak mogelijk (niet in de prijs
inbegrepen)

Wie kan aan ‘Nederlands online leren’ deelnemen?
Als je niet in de buurt van Karlsruhe woont, kun je via de online lessen toch aan het programma van onze NTC-school deelnemen. Wij hebben de
online-lessen op de volgende groepen afgestemd. Als je tot een van deze groepen behoort, kun je je aanmelden voor de online-lessen.

Nederlandse en Vlaamse kinderen

• die niet in Nederland of België wonen
• die 10 jaar of ouder zijn en niet of niet elke week in de gelegenheid zijn
naar een NTC-school te gaan
• die Nederlands als moedertaal of tweede taal spreken
• die teksten van Nieuwsbegrip op A-niveau of hoger kunnen lezen en
begrijpen
• die de basiskennis van het schrijven beheersen
• die gemotiveerd zijn om hun Nederlands te verbeteren
• die in de komende jaren naar Nederland of België verhuizen om daar
naar de middelbare school te gaan
• die aan het CNaVT-examen of NT2-examen deel willen nemen
• die in Nederland of België aan een hogeschool of universiteit
willen studeren

Studenten / volwassenen

• die in het Nederlands een gesprek kunnen voeren
• die Nederlands op A1-niveau of hoger beheersen
• die teksten van Nieuwsbegrip op A-niveau of hoger kunnen
lezen en begrijpen
• die de basiskennis van het schrijven beheersen
• die hun kennis van het Nederlands uit willen breiden
• die aan het CNaVT-examen of NT2-examen deel willen nemen
• die in Nederland of België aan een hogeschool of universiteit
willen studeren of een baan zoeken

Aan welke examens kun je deelnemen?
Als je niet in Nederland of België woont, kun je een certificaat of een diploma te behalen om aan te tonen dat je Nederlands beheerst.

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

Het CNaVT wordt georganiseerd door de universiteit Leuven (België).
A2 - maatschappelijk informeel (INFO ): voor wie wil functioneren in informele, alledaagse situaties.
B1 - maatschappelijk formeel (FORM): voor wie zelfstandig wil functioneren in meer formele contexten in de Nederlandse of Vlaamse samenleving.
B2 - zakelijk professioneel (PROF): voor wie wil functioneren op de werkvloer, in het bijzonder in de zorgsector of in een administratief beroep.
B2 - educatief startbekwaam (STRT): voor wie wil starten met een studie
aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit.
C1 - educatief professioneel (EDUP): voor wie wil functioneren in het
onderwijs of in een bedrijfsomgeving en daarvoor een gevorderde kennis
van het Nederlands nodig heeft.
GOED OM TE WETEN: het CNaVT vindt 1x per jaar in begin mei plaats.
Je kunt in Karlsruhe aan dit examen deelnemen. www.cnavt.org

Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)

Het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) is bestemd voor mensen die een andere moedertaal spreken en op latere leeftijd Nederlands
hebben geleerd. Met een diploma Staatsexamen NT2 laten zij zien dat ze
de Nederlandse taal voldoende beheersen om in Nederland te werken of
studeren.
• Programma I: voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4
niveau; het taalniveau is B1.
• Programma II: voor mensen die willen werken of studeren aan het hbo of
de universiteit; het taalniveau is B2.

GOED OM TE WETEN: je kunt alleen in Nederland aan het staatsexamen
NT2 deelnemen. Kijk hier: www.staatsexamensnt2.nl

