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• Nederlands 1F en 2F 

• Rekenen 1F en 2F 

• Digitale vaardigheden Basis 1 
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Cursus Nederlands 1F 

 
Voor wie is deze cursus? 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die moeite hebben met  
lezen, schrijven, spreken of  luisteren. 

Welke lesmethode wordt gebruikt? 
Wij gebruiken verschillende lesmaterialen op niveau 1F . Er wor-
den thema’s gebruikt uit de praktijk en je eigen leef -of werkom-
geving. Naast het werken uit boeken maak je ook gebruik van 
online lesmateriaal. 

Hoelang duurt de cursus? 
De cursus duurt 40 weken. Je gaat 2 keer per week naar school. 
Elke les duurt 2 uur en thuis studeer je ook nog 2 uur per week.  

Moet ik een eindtoets maken? 
Je sluit de cursus af met een eindtoets. Je hebt dan het 
niveau Nederlands 1F gehaald. 

Is er ook een vervolg? 
Na de cursus Nederlands 1F kun je de vervolgcursus  
Nederlands 2F doen. 

Wat kost de cursus? 

De gemeente betaalt de cursus. Als je de cursus niet via de ge-

meente volgt neem dan contact op met Taalschool Veluwe via  

e-mail: info@taalschoolveluwe.nl 
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Digitale vaardigheden Basis 1 

 

Voor wie is deze cursus? 
Deze cursus is voor iedereen die graag beter om wil kunnen gaan 
met de computer. Door deze cursus kun je de computer beter 
gebruiken in de dagelijkse praktijk.  

Welke lesmethode wordt gebruikt? 
We gebruiken de methode DIGIT-Start. Je leert in deze  
methode bijvoorbeeld bestanden opslaan, teksten bewerken en 
werken met afbeeldingen en tabellen. 

Hoelang duurt de cursus? 
De cursus duurt 28 weken. Je gaat 2 keer per week naar school. 
Elke les duurt 2 uur en thuis studeer je ook nog 2 uur per week 

Moet ik een eindtoets maken? 
Je sluit de cursus digitale vaardigheden Basis 1 af met een toets. 

Wat kost de cursus? 

De gemeente betaalt de cursus. Als je de cursus niet via de ge-

meente volgt neem dan contact op met  

Taalschool Veluwe via e-mail: 

info@taalschoolveluwe.nl 
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Cursus Nederlands 2F 

 
Voor wie is deze cursus? 
Deze cursus is bedoeld voor mensen die moeite hebben met  
lezen, schrijven, spreken of  luisteren. 

Welke lesmethode wordt gebruikt? 
Wij gebruiken verschillende lesmaterialen op niveau 2F . Er wor-
den thema’s gebruikt uit de praktijk en je eigen leef -of werkom-
geving. Naast het werken uit boeken maak je ook gebruik van 
online lesmateriaal. 

Hoelang duurt de cursus? 
De cursus duurt 40 weken. Je gaat 2 keer per week naar school. 
Elke les duurt 2 uur en thuis studeer je ook nog 2 uur per week.  

Moet ik een eindtoets maken? 
Je sluit de cursus af met een eindtoets. Je hebt dan het 
niveau Nederlands 2F gehaald. 

Wat kost de cursus? 

De gemeente betaalt de cursus. Als je de cursus niet via de ge-

meente volgt neem dan contact op met Taalschool Veluwe via  

e-mail: info@taalschoolveluwe.nl 
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Cursus Rekenen 1F 

 

Voor wie is deze cursus? 
Deze cursus is geschikt voor mensen die hun rekenvaardigheid 
willen verbeteren zodat je het rekenen goed toe kunt passen in 
de dagelijkse praktijk. 
 

Welke lesmethode wordt gebruikt? 
We maken gebruik van de methode Startrekenen 1F van 
uitgeverij Deviant. 
Het niveau 1F heeft 2 leerboeken. De leerstof in ieder boek be-
staat uit verschillende opdrachten met duidelijke voorbeelden. 
Deze voorbeelden komen uit het dagelijks leven en zijn herken-
baar. 

 
 

Hoelang duurt de cursus? 
De cursus duurt 40 weken. Je gaat 2 keer per week naar school. 
Elke les duurt 2 uur en thuis studeer je ook nog 2 uur per week 

 

Moet ik een eindtoets maken? 

Je sluit de cursus af met een eindtoets. Je hebt dan het niveau 

Rekenen 1F gehaald. 

 

Wat kost de cursus? 

De gemeente betaalt de cursus. Als je de cursus niet via de ge-

meente volgt neem dan contact op met Taalschool Veluwe via  

e-mail: info@taalschoolveluwe.nl 
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Cursus Rekenen 2F 

 

Voor wie is deze cursus? 
Deze cursus is geschikt voor mensen die hun rekenvaardigheid 
willen verbeteren zodat je het rekenen goed toe kunt passen in 
de dagelijkse praktijk. 
 

Welke lesmethode wordt gebruikt? 
We maken gebruik van de methode Startrekenen 2F van 
uitgeverij Deviant. 
Het niveau 2F heeft 2 leerboeken. De theorie is makkelijk lees-
baar. De opdrachten zijn gevarieerd en komen uit de praktijk. 

 

 
Hoelang duurt de cursus? 
De cursus duurt 40 weken. Je gaat 2 keer per week naar school. 
Elke les duurt 2 uur en thuis studeer je ook nog 2 uur per week 

 

Moet ik een eindtoets maken? 

Je sluit de cursus af met een eindtoets. Je hebt dan het niveau 

Rekenen 2F gehaald. 

 

Wat kost de cursus? 

De gemeente betaalt de cursus. Als je de cursus niet via de ge-

meente volgt neem dan contact op met Taalschool Veluwe via  

e-mail: info@taalschoolveluwe.nl 

 


