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Welkom
Welkom bij het Da Vinci College! Het Da Vinci College Educatie geeft cursussen Nederlands, rekenen en
digitale vaardigheden aan volwassenen.

Nederlands als tweede taal
Bij de cursus Nederlands als tweede taal leert u spreken, luisteren, lezen en schrijven. We hebben ook
aandacht voor digitale vaardigheden en rekenen. U leert van alles wat nodig is om te
kunnen meedoen in de maatschappij.

Adressen en telefoonnummers
Locatie Dordrecht
Emailadres: educatieinfo@davinci.nl
Karel Doormanweg 8
3317 ZD Dordrecht
Telefoon: 088-657 21 50
Locatie Gorinchem
Emailadres: educatieinfo@davinci.nl
Mollenburgseweg 82
4205 NB Gorinchem
Telefoon: 088-657 29 12
Locatie Wijk en Aalburg
Emailadres: educatieinfo@davinci.nl
Perzikstraat 7a
4261 KC Wijk en Aalburg
Telefoon: 06-133 00 067
Domeinleider
Hannette Tiemersma

Start van de cursus
U krijgt eerst een intakegesprek. In het gesprek bespreken we:
•
Uw taalniveau: op welk niveau kunt u Nederlands spreken, schrijven, luisteren en lezen.
•
Wat u wilt doen met het Nederlands: werk zoeken, een opleiding volgen of beter meedoen in de
Nederlandse samenleving.
•
Uw rekenniveau en uw kennis van digitale vaardigheden.
•
Of er zaken zijn die het leren van de taal voor u moeilijk maken.
U maakt ook enkele toetsen tijdens de intake.
Na de intake plaatsen wij u in een groep. U krijgt een onderwijsovereenkomst ter ondertekening.
Zodra u de onderwijsovereenkomst heeft ondertekend, bent u ingeschreven bij het Da Vinci College.
U ontvangt dan een eigen Da Vinci e-mailadres, een cursistenpas en toegang tot mydavinci.nl .
Op mydavinci.nl vindt u alle apps zoals Office 365 en het studentenportaal Eduarte. Hier vindt u het
rooster en de uitslagen van de toetsen. Wij leggen dit op school verder uit.
De uitkomsten van het intakegesprek nemen we mee in uw trajectplan. In het trajectplan staan de gemaakte
afspraken. U krijgt een brief van ons met een uitnodiging voor de eerste lesdag. U krijgt ook het lesrooster
per post.

Boeken en laptop
U krijgt boeken en lesmateriaal via school. Voor een laptop moet u zelf zorgen. Tijdens schooltijden is er
een aparte ruimte met computers die u kunt gebruiken.
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Informatie over de cursus
Hoe lang duurt mijn
opleiding?

16 weken tot maximaal een jaar. Dit hangt af van de afspraken met de
gemeente.

Wat kost de opleiding?

De gemeente betaalt meestal het grootste deel van de opleiding.
Per les betaalt u een eigen bijdrage.

Wanneer kan ik starten?

In overleg, meerdere keren per jaar.

Toelatingseisen:

U bent niet inburgeringsplichtig en u bent 18 jaar of ouder.

Hoeveel uur les krijg ik per
week?

3 uur per week óf 6 uur per week (verdeeld over twee dagdelen).

Wanneer zijn de lessen?

Lessen zijn mogelijk op de ochtend, middag of avond.

Hoeveel huiswerk krijg ik?

1 uur tot maximaal 4 uur per week.

Wat krijg ik na afloop van
de opleiding?

Een getuigschrift of een diploma.

Wanneer zijn de
vakanties?

www.davinci.nl/mbo/vakanties

Hoe groot is de groep?

In een groep zitten ca. 12 tot maximaal 18 deelnemers.

Cursuscodes

5621 (niveau A1) en 5622 (niveau A2).

3

Inhoud van de cursus
Nederlands als tweede taal. Lezen, schrijven, spreken en luisteren.
Omschrijving
niveau A1

U leert om in vertrouwde dagelijkse situaties in uw eigen leefomgeving eenvoudig te
communiceren met hulp van anderen.

Omschrijving
niveau A2

U leert om te communiceren over alledaagse zaken in uw eigen leefomgeving. Dit is een
goede basis om mee te doen in de samenleving.

Omschrijving
niveau B1/B2

U leert zelfstandig communiceren in uiteenlopende situaties. Het is een goede basis voor
doorstroom naar vervolgonderwijs.

Studiemateriaal

Het lesboek TaalCompleet is de basis voor niveau A1 tot en met B2.

Aanpak

U werkt samen in de groep en ook zelfstandig met begeleiding van de docent.
U krijgt opdrachten om ook buiten de school te oefenen met de Nederlandse taal.
Tijdens de lessen werken wij ook aan sociale vaardigheden. Zo werkt u aan uw leerdoel:
werk, een vervolgopleiding of meedoen in de maatschappij.

Toetsing

De lesboeken bevatten toetsen, die u maakt. Daaraan kan de docent zien hoe goed het
met u gaat bij het leren. Ook met behulp van de studiewijzer kan de docent zien hoe ver
u bent.

Examinering

Als u een diploma wilt behalen, dan neemt u contact op met de trajectbegeleider. Wij
bereiden u dan voor op het examen.

Toetsen en opdrachten
Tijdens de opleiding maakt u verschillende toetsen en opdrachten. U verzamelt deze toetsresultaten en de
gemaakte opdrachten in een map. Dat noemen we het portfolio.

Trajectbegeleiding
Elke deelnemer krijgt een trajectbegeleider. Na 16 weken krijgt u een voortgangsgesprek. In dit gesprek
bespreekt u samen met de trajectbegeleider de toets resultaten, de gemaakte opdrachten en de
vooruitzichten. De trajectbegeleider verlengt uw contract als u nog leerdoelen heeft.
Wilt u praten over onderwerpen die niet met de taal te maken hebben, dan kan u contact opnemen met een
vertrouwenspersoon. De namen en telefoonnummers staan op de website van het Da Vinci College.

Getuigschrift
Na de opleiding ontvangt u een getuigschrift.
Voorwaarden voor zo’n getuigschrift zijn:
• U heeft taalverbetering laten zien.
• U heeft gemaakte opdrachten in uw portfolio (4 opdrachten bij 16 weken cursus en 8 opdrachten
bij 32 weken cursus).
• U heeft minimaal 80% van de lessen gevolgd.
Als u daarnaast een aparte rekenmodule volgt, ontvangt u hiervoor ook een getuigschrift.
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Examinering
U kunt ook examen doen. Wilt u hierover informatie? Neem dan contact met de trajectbegeleider.
U ontvangt dan informatie over het examen. Deze informatie vormt een bijlage bij deze cursusgids. De
bijlage ontvangt u als u examen gaat doen. Wij bereiden u voor op het examen. Als u het examen haalt,
krijgt u een diploma.

Afspraken
•
•
•
•
•
•

U bent minimaal 80% van de lessen op school. De docenten houden bij of u er bent.
Wanneer u vaak afwezig bent of niet actief deelneemt aan de lessen wordt dit gemeld bij de
trajectbegeleider.
Bent u ziek? Gebruik de groepsapp of bel 088 - 657 40 80.
Heeft u een bruiloft of begrafenis, moet u naar de dokter of het ziekenhuis? Bespreek het met uw
docent. U maakt uw afspraken zoveel mogelijk buiten de lessen.
In de les doet u actief mee met oefeningen en opdrachten.
U maakt het huiswerk.

Belangrijke documenten
Op de website van het Da Vinci College www.davinci.nl kunt u belangrijke documenten vinden; onder
andere het deelnemersstatuut.
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