Kosteloos oefenen
met Nederlandse
taal & meer!
NLtraining en Oefenen.nl slaan de
handen ineen en hebben via de NLleert
subsidie een online leerplatform
ontwikkeld. Dit platform is geschikt om
bijvoorbeeld Oekraïners een start te laten
maken met de Nederlandse taal, oefenen met
digitale vaardigheden en de digitale overheid.

Voor wie:
• Alle laaggeletterden in Nederland
• Oekraïners en anderen die starten met
het spreken, luisteren, lezen en schrijven
van de Nederlandse taal.
• Werkzoekenden die hun werknemerscompetenties willen verbeteren
• Niet of minder digitaal vaardigen
die het lastig vinden om digitaal te
communiceren met bijvoorbeeld
de overheid.

Unieke samenwerking = Uniek product
Deze unieke samenwerking resulteert in een
laagdrempelig leerplatform met stevige en
intensieve begeleiding via onze online coaches.
NLtraining heeft een deskundig team van
9 tot 21 uur online beschikbaar om deelnemers op
het platform te krijgen, te activeren, motiveren en
te begeleiden.

Twee soorten
licenties beschikbaar!

1. Basis
• Nederlandse taal verbeteren
Oefenen met een basis lezen, schrijven,
spelling, grammatica en taal op je werk.
• Rekenen en geld
Oefenen met o.a. getallen, huishoudbegroting en direct toepassen in de praktijk.
• Verbeter je digitale vaardigheden
Basisfuncties van de computer,
programma’s en veilig op het internet.
• Oefenen met digitale overheid
Veilig oefenen met o.a. DigiD, zorgverzekering en MijnOverheid via Steffie.
• Voorbereiden op een baan*
Zoeken wat bij je past, leren solliciteren
en aan de slag met LinkedIn van
Werk-portal.nl.
• Aan de slag blijven met je baan*
Taal en werknemersvaardigheden op
de werkvloer en werkfit blijven.
• Voorbereiden VCA-cursus*
Woordenschatuitbreiding en voorbereiding op cursus basisveiligheid VCA.
• Meer leren over gezond leven
Oefenen met thema’s zoals Begrijp je
lichaam of Gesprek met je huisarts.

*De programma’s van het thema werk zijn ontwikkeld
door SBCM en Cedris en staan op de WERK-portal.nl.

2. Gevorderd
• N
 ederlandse taal verbeteren
Intensief aan de slag met de Nederlandse
taal, grammatica en spelling.
• D
 igitale vaardigheden
Leren werken met Social media, Excel,
Word en andere Office-programma’s.
• Digitale vaardigheden Basisniveau 1
(Erkend niveau volwasseneneducatie)
• Digitale vaardigheden Basisniveau 2
(Erkend niveau volwasseneneducatie)
Deze modules zijn intensiever en inclusief
(online) webinars en workshops.
De deelnemers gaan dieper in op het
onderwerp, bijvoorbeeld het voltooid
deelwoord, werkwoordsvervoegingen
of wanneer gebruik je d of t?

Hoe werkt het?

• Iedere deelnemer krijgt een eigen
licentie.
• De licentie wordt kosteloos beschikbaar
gesteld door NLtraining.
• De duur van een licentie is een half jaar.
• De deelnemer moet beschikken over een
BSN nummer en ouder dan 18 jaar zijn.
• Licentie is bruikbaar op verschillende
devices (laptop, tablet en smartphone).

Wat moet u doen?

Alle contractpartners en opdrachtgevers
van NLtraining hebben als eerste de
mogelijkheid een aantal licenties te
reserveren. Dit is een unieke mogelijkheid
om snel en zonder bijkomende kosten een
goed en passend aanbod te hebben voor
de Oekraïense vluchtelingen en andere
doelgroepen.
1. R
 eserveer voor 31 mei licenties in
beide categorieën. Hiermee heeft u de
zekerheid dat er voldoende licenties voor
u beschikbaar zijn. Stuur een mail naar:
onlineleren@nltraining.nl
2. N
 a de reservering krijg u als
opdrachtgever een instructie hoe
deelnemers zichzelf kunnen aanmelden.
Dit proces is geschikt voor anderstaligen
en niet digitaal vaardige deelnemers.
• Deze licenties moeten voor 1 juli actief
zijn. Zo niet, dan komen de reserveringen
te vervallen en kunnen ze aan andere
deelnemers of partijen worden gegeven.

Extra informatie

NLtraining heeft subsidie ontvangen voor
5000 basislicenties en 2000 licenties voor
gevorderden. Dit lijken er veel, maar
gezien de vraag die er is, verwachten we
dat deze licenties snel gereserveerd en
ingezet worden.
Het platform blijft na de NLleert subsidie
beschikbaar, maar niet kosteloos.
De licenties zijn dan tegen gereduceerd
tarief beschikbaar.

nltraining.nl
oefenen.nl

