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Formeel leren 

Als je niet verplicht bent om in te burgeren maar je wilt toch graag het niveau van je Nederlands 

verbeteren dan kun je kiezen voor de cursus formeel leren. Deze cursus wordt door de gemeente 

gesubsidieerd en is gratis voor elke cursist die aan de volgende voorwaarden voldoet. 

Je mag de cursus volgen als je: 

• een Nederlands paspoort hebt; 
• afkomstig bent uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte 

(EER), Turkije of Zwitserland; 
• ouder bent dan 18 jaar; 
• jonger bent dan de pensioengerechtigde leeftijd; 
• 8 jaar of langer in Nederland woonde toen je leerplichtig was; 
• Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding 

in de Nederlandse taal hebt; 
• tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld); 
• de inburgeringscursus A2 succesvol hebt afgerond. 

Het kan zijn dat je graag de Nederlandse taal nog beter wilt leren schrijven, verstaan, lezen of 

spreken. Dat vergroot je kans op een baan of geeft je de mogelijkheid om een opleiding te volgen. 

Wil je jouw taalniveau verhogen dan kun je je aanmelden voor de cursus formeel leren. De 

gemeente geeft subsidie voor deze cursus en dat betekent dat de cursist deze cursus gratis mag 

volgen. Dat is een mooie kans. Je moet wel gemotiveerd zijn en willen studeren.  

Je kunt je aanmelden in de bibliotheek van Nijkerk op dinsdagochtend of in Hoevelaken op 

woensdagochtend. Na je aanmelding neemt Taalschool Veluwe contact met je op over de 

startdatum van de cursus.  

Een groep bestaat uit maximaal 12 cursisten. Iedere cursist werkt op zijn/haar eigen niveau. Dit is 

mogelijk omdat er voor de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken, gewerkt wordt met 

de computer. Daarnaast wordt er in de groep extra aandacht besteed aan het samen spreken en 

de uitleg van bijvoorbeeld grammatica. 

Je gaat 2x in de week een dagdeel naar school en het is goed om zelf een computer of laptop te 

kopen dan kun je ook thuis nog verder aan de opdrachten werken. 
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