
EducatiEvE 

trajEctEn



- Taaltrajecten

voor anderstaligen / inwoners van allochtone afkomst

•	 Alfabetisering

•	 NT2,	gericht	op	taalverhoging	(t/m	niveau	1F/A2:	

  het begrijpen van (heel) eenvoudige teksten)

•	 Taalvaardigheid	gericht	op	(vrijwilligers)werk

•	 Staatsexamen	I	of	II

voor Nederlandstaligen

•	 Basiscursus	Nederlands,	gericht	op	1F

•	 Bijspijkercursus	Nederlands,	gericht	op	2F

- Rekentrajecten

•	 Basiscursus	Rekenen,	gericht	op	1F

•	 Bijspijkercursus	Rekenen,	gericht	op	2F

educAtieve trAjecten 

In opdracht van gemeentes verzorgt het roc Kop van noord-

holland opleIdIngen voor volwassenen om partIcIpatIe In de 

samenlevIng of op het werK te vergroten: de zogenoemde educatIeve 

trajecten. deze zIjn bIjvoorbeeld bedoeld voor laaggeletterden, 

anderstalIgen en/of Inwoners dIe een uItKerIng ontvangen. 

let op: nadruKKelIjK nIet voor InburgerIngsplIchtIgen.

EMIR (25) zijn schRIjf- 
en taalvaaRdIghEId 
zIjn zeer verbeterd 
na het volgen van het 
EducatIEvE tRajEct



Welk traject voor wie?

Kosten

De eigen bijdrage (kosten die een cursist zelf moet betalen) 

verschilt per gemeente en varieert van € 7,50 tot 16 euro per 

10 weken.

Referentieniveau’s

Voor het hele onderwijs (van de basisschool tot het hoger 

onderwijs) is door middel van referentieniveau’s vastgelegd 

wat leerlingen moeten kennen en kunnen als het gaat om 

Nederlandse taal en rekenen/wiskunde. Om te kunnen 

participeren in de maatschappij is minimaal 2F benodigd.

 

1F

De cursist kan eenvoudige teksten lezen, 

zich uitdrukken in eenvoudige bewoordingen 

en  gebruikt daarbij korte zinnen en kan 

eenvoudige gesprekken voeren over 

vertrouwde onderwerpen. 

2F

De cursist kan teksten 

lezen over alledaagse 

onderwerpen en kan 

redelijk vloeiend 

en helder ervaringen, 

gebeurtenissen, meningen, 

verwachtingen en gevoelens 

onder woorden brengen en 

gesprekken voeren.

Nadere informatie over de 

referentieniveau’s is te vinden op 

www.taalenrekenen.nl.

Is de cursist 
laaggeletterd?

Is de cursist van 
allochtone afkomst / 

anderstalig?

Is de cursist 
inburgeringsplichtig?

Heeft de cursist nog veel 
moeite met de Nederlandse 
taal of is hij/zij afkomstig uit 

een niet-MOE-land?

Voor laag tot midden-
opgeleide cursisten wordt 

tijdens de intake vastgesteld 
welk traject passend is.

Het ROC Kop van Noord-Holland biedt Inburgerings-
cursussen aan. Deze vallen buiten het aanbod Educatie 

opleidingen. Voor meer informatie: kijk op 
www.rockopnh.nl of www.inburgeren.nl

Bijspijkercursus
Nederlands e/o 

Rekenen
gericht op 2F

Basiscursus 
Nederlands e/o 

Rekenen
gericht op 1F

Staatsexamen 
I of IIAlfabetisering

NT2, gericht op 
taalverhoging 

(t/m niveau A2)

Is de cursist 
laag opgeleid?

* Voor anderstaligen die zich willen voorbereiden op 
(vrijwilligers)werk, is in Schagen een apart traject 

beschikbaar: Taalvaardigheid gericht op werk.

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Nee*

Nee

Nee

Nee

Algemeen maatschappelijk niveau

eind
basisonderwijs

eind vmbo bb/kb
mbo 1/2

eind 
 vmbo gl/tl

eind havo
mbo 4

eind vwo

hbowo

1F
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4F



tAAltrAjecten voor 
AnderstAligen*

• AlfAbetisering
Voor wie

Volwassenen van allochtone afkomst / anderstaligen die:

- geen tot weinig opleiding hebben gevolgd

- (redelijk) Nederlands spreken

- moeite hebben met lezen en schrijven

Wat en hoe

Tijdens dit traject werken cursisten in hun eigen tempo en 

op hun eigen niveau aan taalopdrachten. 

De opdrachten zijn gericht op het gebruik van taal in 

alledaagse situaties. Er wordt aandacht besteed aan het 

leren lezen en schrijven van eenvoudige woorden en zinnen. 

Daarnaast kunnen cursisten zelf brieven, formulieren en/of 

folders meenemen, zodat de docent hen kan helpen bij het 

invullen en/of lezen hiervan.

Waar

Alfabetisering wordt aangeboden in de gemeentes Alkmaar 

/ Den Helder / Hoorn / Schagen.

• nt2 (nederlAnds Als tweede tAAl) 

Voor wie

Volwassenen van allochtone afkomst / anderstaligen die:

- laag tot midden zijn opgeleid

- Nederlands spreken

- hun niveau van lezen en schrijven in het Nederlands willen 

verhogen (t/m 2F)

Wat en hoe 

Tijdens dit traject werken de cursisten aan het verhogen van 

hun lees-, schrijf- en gespreksvaardigheid, bijvoorbeeld ter 

voorbereiding op het volgen van een (beroeps)opleiding of 

om beter te kunnen functioneren in een baan. 

De	exacte	invulling	en	duur	van	het	traject	wordt	in	overleg	

met de cursist bepaald tijdens een intakegesprek. 

NB.	Cursisten	die	al	functioneren	op	niveau	A2	(het	kunnen	

lezen van (heel) eenvoudige teksten) kunnen doorstromen 

naar de basis- of bijspijkercursus Nederlands en/of rekenen.

Waar

NT2 wordt aangeboden in de gemeentes Alkmaar / 

Den Helder / Hoorn / Schagen.

• tAAlvAArdigheid gericht op 
(vrijwilligers)werk
Voor wie

Volwassenen van allochtone afkomst / anderstaligen die:

- laag tot midden zijn opgeleid

- Nederlands spreken

- hun taalvaardigheid willen vergroten ter voorbereiding op 

(vrijwilligers)werk

Wat en hoe 

Tijdens dit traject werken de cursisten aan het verhogen 

van hun lees-, schrijf- en gespreksvaardigheid die nodig is 

om als werknemer te kunnen functioneren. Voorbeelden 

van opdrachten zijn het schrijven van een sollicitatiebrief, 

het opstellen van een cv, jezelf presenteren tijdens een 

sollicitatiegesprek, werkbriefjes invullen, en werken met de 

computer.	De	exacte	invulling	en	duur	van	het	traject	wordt	

in overleg met de cursist bepaald tijdens een intakegesprek. 

NB.	Cursisten	die	al	functioneren	op	niveau	A2	kunnen	

doorstromen naar de basis- of bijspijkercursus Nederlands 

en/of rekenen.

Waar

Taalvaardigheid gericht op (vrijwilligers)werk wordt 

aangeboden in de gemeente Schagen. Uitvoering in andere 

gemeentes mogelijk in overleg (ten minste 12 deelnemers).

* Inburgeringsplichtig? Eerst een

 inburgeringscursus en -examen!

De taaltrajecten voor anderstaligen zijn 

nadrukkelijk niet bedoeld voor cursisten 

die inburgeringsplichtig zijn. Voor hen 

biedt	het	ROC	Kop	van	Noord-Holland	

inburgeringscursussen aan, bedoeld 

ter voorbereiding op het inburgerings-

examen.	Vraag	voor	meer	informatie	

hierover	de	folder	‘Inburgering’	aan	

of kijk op www.rockopnh.nl / 

www.onderwijsgroepnwh.nl



• stAAtsexAmen i & ii (dAg- en 
Avondopleiding)
Voor wie

Volwassenen van allochtone afkomst / anderstaligen die:

- midden tot hoog zijn opgeleid

- Nederlands spreken

-	zich	willen	voorbereiden	op	het	Staatsexamen	I	of	II

Wat en hoe

Dit	traject	is	bedoeld	ter	voorbereiding	op	het	Staatsexamen,	

dat uit vier onderdelen bestaat: luisteren, spreken, schrijven 

en	lezen.	De	cursist	bereidt	zich	voor	op	het	examen	

met	behulp	van	computerprogramma’s,	proefexamens,	

gesprekoefentoetsen en schrijfopdrachten. Dit traject 

wordt aangeboden als dag- en als avondopleiding. 

NB.	Het	Staatsexamen	wordt	afgenomen	door	DUO.	

Daarvoor dienen cursisten zichzelf aan te melden.

tAAltrAjecten voor
nederlAndstAligen

De taaltrajecten voor Nederlandstaligen zijn met 

name gericht op het terugdringen van het aantal 

laaggeletterden: in Nederland naar schatting anderhalf 

miljoen mensen. Zo’n 15.000 daarvan wonen en werken 

in de Noordkop. Deze mensen hebben grote moeite met 

lezen en schrijven, waardoor zij in het dagelijks leven of op 

het werk minder goed kunnen functioneren.

• bAsiscursus nederlAnds / 
  rekenen, gericht op 1f
Voor wie

Volwassenen die:

- geen tot weinig opleiding hebben gevolgd

- goed Nederlands spreken

- moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen

Wat en hoe

Tijdens dit traject werken cursisten in hun eigen tempo 

en op hun eigen niveau aan taal- en rekenopdrachten. De 

opdrachten zijn gericht op situaties waar cursisten dagelijks 

mee te maken krijgen. Tijdens de les kan aangegeven worden, 

waar de cursist de meeste problemen mee heeft, zodat de 

taal- en rekenopdrachten hierop kunnen worden afgestemd. 

Zo kunnen cursisten zelf schriftelijk materiaal (bijvoorbeeld 

brieven of folders) meenemen waar ze vragen over hebben. 

Ook kan er aandacht worden besteed aan het versturen van 

e-mailberichten of sms-jes of hoe de weg te vinden op een 

website.	De	exacte	invulling	en	duur	van	het	traject	wordt	in	

overleg met de cursist bepaald tijdens een intakegesprek. 

Waar

Deze cursus wordt aangeboden in de gemeentes 

Alkmaar / Den Helder / Hoorn / Schagen en vindt plaats in 

het zogenoemde Taal- & rekencentrum.

• bijspijkercursus nederlAnds / 
  rekenen gericht op 2f 
Voor wie

Volwassenen die:

- laag tot midden zijn opgeleid

- goed Nederlands spreken

- hun vaardigheden op het gebied van het schrijven   

 van rapportages, brieven of artikelen en/of hun    

 rekenvaardigheden willen verbeteren 

en/of 

- zich willen voorbereiden op het volgen van een    

 beroepsopleiding.

Wat en hoe

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan het 

ophalen van de basiskennis van de Nederlandse taal en het 

verbeteren van de schriftelijke vaardigheden voor thuis en op 

het werk en/of aan rekenvaardigheden.

Er worden allerlei praktische vaardigheden aangeleerd, zoals 

het schrijven van een officiële brief, een e-mail of een memo. 

Indien	nodig	is	er	ook	aandacht	voor	spelling	en	grammatica.	

De	exacte	invulling	en	duur	van	het	traject	wordt	in	overleg	

met de cursist bepaald tijdens een intakegesprek. 

Waar

Deze cursus wordt aangeboden in de gemeentes

Alkmaar / Den Helder / Hoorn / Schagen en vindt plaats in 

het zogenoemde Taal- & rekencentrum.

Verschil Staatsexamen I & II

Het	belangrijkste	verschil	tussen	de	twee	examens	is	het	

niveau.	Naast	een	hoger	taalniveau	is	voor	Staatsexamen	II 

ook	een	hogere	vooropleiding	vereist	dan	voor	Staatexamen	I.	

Het	examenprogramma	I	geeft	toegang		tot	het	mbo	en/of	

een functie op het mbo-niveau.

Het	examenprogramma	II	is	bedoeld	voor	mensen	die	een	

opleiding willen volgen binnen het hbo of universiteit en/of 

een midden of hogere (kader)functie op de arbeidsmarkt 

ambiëren. Nadere informatie is ook te vinden op www.duo.nl.

Waar

Het	examenprogramma	Staatsexamen	I	en	II	wordt	

aangeboden in de gemeentes Alkmaar / Den Helder / 

Hoorn / Schagen.

 



Alles om jou te 
lAten slAgen!

Locatie Den Helder

Kievitstraat 31, 1781 ZA Den Helder

T (0223) 611 260

Locatie Schagen

Hofstraat 13, 1741 CD Schagen

T (0223) 611 230

Wil je meer Weten?
Je kunt met al je vragen terecht op ons 

centrale informatienummer: 

(0223) 611 200.

Neem ook eens een kijkje op onze 

website: www.rockopnh.nl 

en volg ons op facebook.


