
spreken 
in het 
nederlands
In deze cursus van 30 
weken leer je om Nederlands 
te spreken. De dagelijkse 
praktijk staat centraal. Je oefent 
gesprekken voor op het werk, 
in de winkel, op school en bij 
de dokter. 

Meer weten?
Bel dan naar 0492- 50 79 00 
en vraag naar Ivon van der 
Loo of stuur een e-mail naar: 
nederlandsetaal@roc-teraa.nl. 

Meteen aanmelden?
Stuur een e-mail naar: 
nederlandsetaal@roc-teraa.nl 
of meld je digitaal aan via: 
http://www.roc-teraa.nl/
cursussen-nederlands-en-
rekenen

Kosten
De cursus kost €740,- inclusief 
het lesmateriaal. Je kunt dit ook 
in 2 of 3 termijnen betalen. 
Misschien wil je werkgever deze 
cursus betalen.

Deze cursus is voor laag- en midden-
opgeleide anderstaligen. Je kunt de 
cursus volgen als je nog helemaal 
geen Nederlands spreekt, maa ook 
als je al een beetje Nederlands 
spreekt. 

De cursus start in het najaar 
2021 (bij voldoende 
aanmeldingen). De lessen 
duren 2 uur en zijn op 
maandag. Je kunt iedere 
week kiezen voor de les van: 
10:00 - 12:00 uur of 
van 18:30 - 20:30 uur.

Je maakt thuis ook 2 uur per 
week oefeningen met de 
computer.

NT2
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Talking
dutch
In this course of 30 lessons you’ll 
learn to speak Dutch. We focus 
on daily routines. You practice 
talking with people in work
situations, in a shop, at school 
and at the doctor’s. 

Do you want to know more? 
Call 0492- 50 79 00 and ask 
for Ivon van der Loo or send an 
e-mail to: nederlandsetaal@
roc-teraa.nl. 

Sign up straight away?
Send an e-mail to:
nederlandsetaal@roc-teraa.nl 
or enroll online at:
http://www.roc-teraa.nl/
cursussen-nederlands-en-
rekenen

Costs
The entire course costs €740,- 
materials included. It is possible 
to pay in 2 or 3 installments. 
Maybe your employer is willing
to pay for the course. 

This course suits everyone who 
can read and write in their own 
language and who has a lower 
to middle education. You can 
take the course when you do not 
speak any Dutch at all, or when 
you already speak a little bit of 
Dutch.

When there are sufficient 
applicants, this course will start in 
autumn 2021. The lessons take 
two hours and are always on 
Monday. Each week you can 
choose your lesson time:
from 10 a.m. till 12 p.m. or 
from 6.30 p.m. till 8.30 p.m. 

In addition to the lessons you 
are asked to practice at home 
(online) for 2 hours every week.

NT2
materials included e.g. dictionary


