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Over curio basiseducatie/nt2
1.1  Visie en Missie

Curio laat jou groeien

Onze missie is: Curio laat jou groeien. Curio 
basiseducatie/nt2 biedt cursussen aan 
gericht op het verwerven of versterken van de 
Nederlandse taal, gericht op de praktijk van de 
cursist. Het versterken van de taalvaardigheid 
en het ontdekken (en versterken) van de 
talenten van de cursist heeft als doel om de 
cursist op een voor hem passende manier 
deel te laten nemen aan de Nederlandse 
maatschappij. 

Voorbereiding op het inburgeringsexamen 
is daar een van de middelen voor. Het 
aanbod aan inburgeringsplichtigen bestaat 
uit alfabetisering, voorbereiding op het 
inburgeringsexamen (inclusief ONA) en 
staatsexamen 1 en 2 (mits er voldoende 
belangstelling voor is). Uitgangspunt bij het 
bepalen van het aanbod dat de cursist wordt 
gedaan is het leervermogen en de leerwens 
van de individuele cursist. Op basis van deze 
uitgangspunten wordt de cursist ingedeeld in 
een lesgroep. 

De docent fungeert eveneens als mentor 
en volgt, naast de studieresultaten, het 
persoonlijke welbevinden van de cursist. Indien 
nodig is er contact met of doorverwijzing 
naar hulpverlenende instanties. Tevens 
begeleidt de mentor de cursist door de soms 
complexe regelgeving en systemen waar de 
inburgeringsplichtige in Nederland mee te 
maken krijgt.

We organiseren ons aanbod zo dicht als 
redelijkerwijs mogelijk bij de cursist. Omdat 
de lesgroepen en de locaties overzichtelijk 
en kleinschalig zijn, kennen we alle cursisten 
en hoeft niemand zich verloren te voelen. De 
deelnemer weet, bij wie hij in eerste instantie 
terecht kan met vragen en zorgen. 

De cursist vergroot tijdens het volgen van een 
cursus bij Curio basiseducatie/nt2 niet alleen 
zijn taalvaardigheid. Uit onderzoek door dr. 
M. de Greef (effectmeting) is gebleken dat zijn 
zelfvertrouwen en zelfstandigheid toenemen 
en ervoor zorgen dat de cursist zowel op 
persoonlijk vlak, als in het maatschappelijk 
verkeer en op de werkvloer beter gaat 
functioneren. Dit onderzoek heeft daarnaast 
uitgewezen, dat de rol van de docent van 
cruciale waarde is in het leerproces en de 
sociale internalisering van de deelnemer.
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1.2 Curio 

Curio basiseducatie/nt2 valt onder het 
bevoegd gezag van Curio. Curio is gevestigd in 
Etten-Leur en verzorgt onderwijs voor 4 mbo-
sectoren, een vmbo sector bestaande uit 8 
vmbo-scholen en een organisatieonderdeel, 
Curio Start dat bestaat uit Curio internationale 
schakelklas (ISK), Curio praktijkschool Breda, 
Curio entree, Curio mbo breed Curio vavo en 
Curio basiseducatie/nt2. De voornaamste taak 
van de stichting is het verzorgen van onderwijs.

De bijbehorende postadressen zijn: 
Curio

Postbus 699     

4870 AR Etten-Leur

T: 088 – 209 80 00 

Curio basiseducatie/nt2

Hoogstraat 126

4702 ZW Roosendaal     

T:  088 - 209 73 00

1.4 

Keurmerk Blik  
op Werk 
 
Curio basiseducatie/nt2 is houder van het 
Keurmerk Blik op Werk. Het inschrijfnummer 
is 466744.

1.3  

Schoolleiding
Curio directeur onderwijs:
Dhr. J.J.A.M. de Jongh

Postbus 699

4870 AR Etten-Leur

T: 088 – 209 80 00

Onderwijsmanager:
Dhr. A.C. van Tilburg

E: a.vantilburg@curio.nl

T: 088 - 209 73 00
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Het inburgeringsonderwijs van 
Curio basiseducatie/nt2
2.1 Doelgroep

Curio richt zich op de cursisten die 
ingeschreven zijn in het kalenderjaar 2021 en 
inburgeringsplichtig zijn onder de WI2013. 
Traditioneel vinden cursisten die nog moeten 
alfabetiseren en de lager en midden opgeleiden 
hun weg naar Curio. 

Curio biedt daarom de volgende cursussen aan:
• Inburgering op A2 niveau, inclusief KNM
• Alfabetisering
• ONA

2.2 Groepsgrootte per leerprofiel
 leerroute

Alfabetisering: 6-12 cursisten
Inburgering:  6-18 cursisten (gem. 15)

2.3 Groepssamenstelling

In de opstartfase van een nieuwe groep 
inburgering naar A2 wordt gewerkt met een 
groep met flexibele instroom. Binnen deze groep 
wordt gewerkt met subgroepen naar leertempo 
en niveau, zodat cursisten die hetzelfde leerdoel 
hebben bij elkaar geplaatst zijn en van elkaar 
kunnen leren tijdens het samenwerken. Zodra 
groepen gesplitst worden delen we ze in naar 
leertempo en niveau. Hiermee borgen we dat 
alle cursisten direct op hun eigen niveau en 
tempo aan het onderwijs kunnen deelnemen.

De alfabetiseringsgroepen kennen een flexibele 
in en uitstroom. Ook in deze groepen wordt 
gewerkt met subgroepen naar leertempo en 
niveau. 

2.4 Begeleiding

Elke groep heeft een mentor. De mentor is het 
eerste aanspreekpunt voor de cursist. De mentor 
bespreekt de studievoortgang met de cursist en 
heeft aandacht voor het persoonlijk welbevinden. 
De mentor heeft ook contact met de cursist over 
de inburgeringstermijn, het onderwijscontract, 
facturatie en alle zaken die relevant zijn rondom 
de inburgering.

2.5 Lestijden

Ochtend 9:00 – 12:15 uur
Middag 13:00 – 16:15 uur

Er is een pauze van 15 minuten.
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2.6 

Locaties
De lessen worden gegeven op de hoofdlocaties 
in Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda. 
Voor de specifieke doelgroep jongere 
analfabeten wordt gebruik gemaakt van de 
locatie Curio Praktijkschool Breda. Op deze 
locatie worden delen van het taalprogramma 
in de praktijkomgeving van o.a. een keuken 
aangeboden.

Bergen op Zoom
Drebbelstraat 20 
088 - 209 84 91 
 
Roosendaal 
Hoogstraat 126
088 - 209 73 00 
  
Breda 
Zomergemstraat 4
088 - 209 71 00

2.6 Financiën

De deelnemer betaalt zelf het cursusgeld, 
eventueel vanuit een lening verkregen via DUO.

Het cursusgeld is voor cursusjaar 2022 
vastgesteld op € 14,- per uur. 

In het cursusgeld zijn opgenomen:
• Lessen en begeleiding
• Boeken
• Licenties
• Gebruik van PC of laptop op school

Facturatie vindt maandelijks achteraf plaats.

2.7 Examen

De inburgeringsexamens worden centraal door 
DUO georganiseerd. De mentor helpt de cursist 
bij het tijdig aanmelden voor de examens.

2.8 Vakantierooster

Het vakantierooster van Curio staat op de 
website: curio.nl/over-ons/vakantie/.

2.8 Klachten

Ondanks alle zorgvuldigheid en inspanningen 
om goed onderwijs te leveren, kan het 
voorkomen dat cursisten niet tevreden zijn over 
de gang van zaken op school. Het kan dan 
bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van een 
leerling, ongewenste omgangsvormen of uitval 
van lesuren. Veruit de meeste klachten over de 
dagelijkse gang van zaken zullen in onderling 
overleg tussen cursist en school kunnen worden 
afgehandeld. Indien afhandeling op niveau 
van de school naar de mening van de degene 
die de klacht inbracht niet naar tevredenheid 
is afgehandeld, kan de klacht via het digitale 
klachtenformulier worden voorgelegd aan de 
Curio directeur onderwijs. Een klacht kan gemeld 
worden bij Blik op Werk via de klachtenlijn. 
Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is 
afgehandeld, kan de klacht door de cursist 
worden ingediend bij het College van Arbitrage 
Inburgeren van Blik op Werk.

Er zijn binnen Curio diverse klachtenregelingen 
van kracht, afhankelijk van tot welke doelgroep 
de inbrenger behoort (cursist, medewerker of 
leerwerkbedrijf) en soms ook afhankelijk van de 
soort klacht. U vindt de klachtenregelingen op de 
algemene website van Curio curio.nl/hulp-nodig/
tips-of-klachten. Daar treft u ook het digitaal 
klachtenformulier aan.
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3.1 Cursus 0 – A1

 Cursusinhoud
• Vertrouwde woorden en basiszinnen 

begrijpen vanuit jouw directe omgeving;
• Mededelingen en aanwijzingen in 

hoofdlijnen begrijpen;
• Deelnemen aan een eenvoudig gesprek in 

langzaam spreektempo;
• Eenvoudige uitdrukkingen en standaard 

zinnen gebruiken;
• Eenvoudige en korte teksten schrijven, 

zoals een ansichtkaart of eenvoudig 
inschrijfformulier.

 Instapadvies
 Gealfabetiseerd in het Latijnse letterschrift. 

 Duur: 
 13 weken, 3 x 3 klokuren les 
 

 Lesmethode:
 Taalcompleet A1 van KleurRijker 

 Resultaat: 
 Certificaat Nederlandse taal A1

Het cursusprogramma

Examen- en DiplomaPlan

Opleiding: NT2, basisniveau Nederlandse taal A1

Nr.
Wat te doen 

voor toetsing?
Uiterlijk gedaan Herkansing Weging Soort

Examen
leverancier

1 Lezen A1
Einde van het 

opleidingstraject
Ja 1 Schriftelijk Bureau ICE

2 Schrijven A1 Idem. Ja 1 Schriftelijk Bureau ICE

3 Gesprekken Voeren A1 Idem. Ja 1 Assessment Bureau ICE

4 Luisteren A1 Idem. Ja 1 Audio Bureau ICE

Opmerking:
Examen bestaat uit vier onderdelen. Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. Op advies van de 
docent kan, op basis van individueel maatwerk, het examen vervroegd worden afgenomen.

Cursusinhoud NT2, basisniveau Nederlandse taal A1

In dit gedeelte van deze gids vindt u informatie over de inhoud van het lesprogramma, 
het lesmateriaal, de theoretische studieduur / studiebelasting en de toetsing.
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 Cursusinhoud
• Zinnen en meest voorkomende woorden 

begrijpen vanuit jouw omgeving;
• Korte, eenvoudige teksten lezen, zoals 

advertenties, menu’s en dienstregelingen;
• Communiceren over alledaagse taken en 

eenvoudige, directe informatie uitwisselen;
• Eenvoudige uitdrukkingen en standaard 

zinnen gebruiken in beschrijvingen over 
onderwerpen als familie, werk en omgeving;

• Korte notities, boodschappen en eenvoudige 
persoonlijke brieven schrijven.

 Instapadvies
Nederlandse taal A1 
 

 Duur:
26 weken, 3 x 3 klokuren les
ONA (indien van toepassing):
26 weken, 1 x 3 klokuren les 

 Lesmethode: 
Taalcompleet A2 van KleurRijker 
 

 Resultaat:
Certificaat Nederlandse taal A2

Examen- en DiplomaPlan

Opleiding: NT2, basisniveau Nederlandse taal A2

Nr.
Wat te doen 

voor toetsing?
Uiterlijk gedaan Herkansing Weging Soort

Examen
leverancier

1 Lezen A2
Einde van het 

opleidingstraject
Ja 1 Schriftelijk DUO

2 Schrijven A2 Idem. Ja 1 Schriftelijk DUO

3 Gesprekken Voeren A2 Idem. Ja 1 Assessment DUO

4 Luisteren A2 Idem. Ja 1 Audio DUO

5 KNM Idem. Ja 1 Schriftelijk DUO

6 ONA Idem. Ja 1 Gesprek DUO

Opmerking:
Examen bestaat uit zes onderdelen. Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten. Op advies van de 
docent kan, op basis van individueel maatwerk, het examen vervroegd worden afgenomen. ONA kan ook afgesloten 
worden met de 64-uurs verklaring.

NT2, basisniveau Nederlandse taal A2 incl. KNM en ONA

3.2 Cursus A1 – A2 (incl. KNM) en ONA
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Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa A

3.3 Alfabetisering 

 Cursusinhoud
Lezen en schrijven
• korte woorden lezen en schrijven met a of aa 

| e of ee | u of uu  |i of ie  en de  oe
• getallen 1- 50 lezen, schrijven en gebruiken
• korte zinnen met bekende korte woorden 

lezen en begrijpen
• korte zinnen naschrijven
• op de lijn schrijven  

Luisteren en spreken
• Deelnemen aan eenvoudige gesprekken 

over zeer vertrouwde onderwerpen in 
langzaam spreektempo

 
Praktische vaardigheden ANT2 A zoals:
• herkent de dagen van de week en de 

maanden van het jaar op de kalender
• kan een kort bericht schrijven op What’s App
• herkent en begrijpt prijzen < € 50,- in een 

reclamefolder en op een kassabon
• herkent en begrijpt op een afspraakkaart de 

datum en de tijd van de afspraak 
En
• het gebruik van een portfolio leren begrijpen

 Instapadvies
Observaties Tempo toets lezen (Bureau ICE)
• hardop woorden lezen: score< 20 goed
• kan een korte eenvoudige tekst in deze toets 

niet hardop lezen
Observaties schrijven:
• schrijft woorden onleesbaar over
• tekent de letters
• schrijftempo zeer laag
• schrijft niet op de lijn 

 Duur 
234  klokuur  (26 weken van 9 uur per week)
Het leertempo van ANT2 cursisten vertoont
grote onderlinge verschillen. Het is mogelijk
dat het traject korter of langer duurt. 
 

 Lesmethode 
• DIGLIN 
• Melkweg A
• Ster in schrijven Alfa A
• authentiek materiaal passend bij de 

leerdoelen 
• portfolio  

 Resultaat 
Certificaat ANT2 lezen en schrijven A
Portfolio, waarin resultaten van mondelinge
en enkele schriftelijke taken, uitgevoerd in
de dagelijkse praktijk, bij voorkeur toegelicht
door de cursist zelf.
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Examen- en DiplomaPlan

Opleiding: Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa A

Nr.
Wat te doen 

voor toetsing?
Uiterlijk gedaan Herkansing Weging Soort

Examen
leverancier

1 Lezen Alfa A
Einde van het 

opleidingstraject
Ja 1

Schriftelijk
individueel met 

toetsleider
CITO

2 Schrijven Alfa A Idem. Ja 1
Schriftelijk

individueel met 
toetsleider

CITO

3
Assessment Spreken 

/ Gesprekken A1
Idem. Ja 1

Schriftelijk
individueel met 

toetsleider
Bureau ICE

Opmerking:
Examen bestaat uit drie onderdelen. Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.
Op advies van de docent kan, op basis van individueel maatwerk, het examen eerder of later worden afgenomen.
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Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa B

 Cursusinhoud
Lezen en schrijven
• woorden lezen en schrijven met:     

- ui | ei | ou | eu | au- br.. | kr.. | st.. …nt  | ..rt | ..ts 
+ woorden met het begin: 
- be... | ge... | ver... 
woorden met twee lettergrepen: 
- maken  weten  bomen  buren   
- tassen  petten  sokken  zinnen  gummen

• getallen 1 – 100 lezen schrijven en gebruiken
• korte zinnen met bekende woorden lezen en 

begrijpen
• korte zinnen kunnen schrijven, op de lijn, elk 

woord apart
• de hoofdletter, de punt en het vraagteken
• kennen en gebruiken
• korte teksten lezen en begrijpen die speciaal 

voor de les gemaakt zijn 

Praktische vaardigheden ANT2 B zoals:
• in een eenvoudig lesrooster de eigen 

lestijden herkennen
• een kort memo lezen en schrijven, 
• korte instructies lezen en begrijpen
• op een eenvoudig formulier de eigen 

personalia kunnen invullen 
• koppen in folders of op websites kunnen 

lezen en begrijpen
• voorgestructureerde zoekopdrachten op 

internet kunnen doen 
• de ov-app en Google Maps kunnen 

gebruiken bij een bezoek / excursie 

Luisteren en spreken
• Deelnemen aan eenvoudige gesprekken 

over zeer vertrouwde onderwerpen in 
langzaam spreektempo

• Communiceren over alledaagse taken in 
een uitwisseling van eenvoudige, directe 
informatie over vertrouwde onderwerpen

• een portfolio gebruiken

 Instapadvies
Observaties Tempo toets lezen (Bureau ICE)
• scoort 21 - 62 woorden goed
• korte leestekst in deze toets:

• leest de korte zinnen die gedrukt staan op 
één

• regel hardop
• is niet in staat over de regel heen te lezen
• heeft moeite met het lezen van decursief 
• gedrukte zinnen in de taak 
• leestempo is laag, leest regelmatig 

spellend 

Observaties schrijven
• schrijft korte woorden leesbaar over
• schrijft meer vloeiend
• schrijftempo is laag
• schrijft meestal op de lijn
• schrijft hoofdletters en leestekens niet altijd 

over 

 Duur
234  klokuur  (26 weken van 9 uur per week)
Het leertempo van ANT2 cursisten vertoont 
grote onderlinge verschillen. Het is mogelijk dat 
het traject korter of langer duurt. 

 Lesmethode
• DIGLIN 
• Melkweg A – B / B
• Ster in schrijven Alfa B
• Beter Lezen
• authentiek materiaal passend bij de 

leerdoelen 
• portfolio  

 Resultaat
Certificaat ANT2 lezen en schrijven B
Portfolio, waarin resultaten van mondelinge 
en schriftelijke taken, uitgevoerd in de 
maatschappelijke praktijk en enkele resultaten 
van taken in de werkpraktijk, toegelicht door de 
cursist zelf.
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Examen- en DiplomaPlan

Opleiding: Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa B

Nr.
Wat te doen 

voor toetsing?
Uiterlijk gedaan Herkansing Weging Soort

Examen
leverancier

1 Lezen Alfa B
Einde van het 

opleidingstraject
Ja 1

Schriftelijk, deels 
individueel met 

toetsleider
CITO

2 Schrijven Alfa B Idem. Ja 1

Schriftelijk, 
maximaal 4 
kandidaten 

tegelijk

CITO

3
Assessment Spreken 

/ Gesprekken A1, 
indien mogelijk A2

Idem. Ja 1
Mondeling 

individueel met 
assessor

Bureau ICE

Opmerking:
Examen bestaat uit drie onderdelen. Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.
Op advies van de docent kan, op basis van individueel maatwerk, het examen eerder of later worden afgenomen.
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 Instapadvies
Observaties Tempo toets lezen (Bureau ICE)
• scoort > 63 woorden goed

• neemt bij een lang woord soms tijd om het 
in stilte te spellen

• korte leestekst in deze toets:
• leest korte zinnen in drukletters redelijk 

vloeiend
• leest langere zinnen soms nog in 

langzaam tempo
• kan over de regel heen lezen, maar heeft 

daar soms ook moeite mee
• heeft soms nog moeite met het lezen van 

cursief gedrukte woorden 

Observaties schrijven:
• schrijft langere woorden leesbaar over
• schrijft meestal vloeiend, 
• schrijftempo is soms laag
• schrijft op de lijn
• schrijft hoofdletters en leestekens meestal 

over 

 Duur
156  klokuur  (26 weken van 6 uur per week)
Het leertempo van ANT2 cursisten vertoont 
grote onderlinge verschillen. Het is mogelijk 
dat het traject korter of langer duurt.

 Cursusinhoud
Lezen en schrijven
• woorden met 3 lettergrepen en 

samengestelde woorden kunnen lezen en 
schrijven

• woorden die eindigen op -lijk, -ig, -heid  etc. 
kunnen lezen en schrijven

• vloeiend lezen en schrijven
• langere teksten lezen op maximaal 1 A4
• kopjes boven alinea’s herkennen en 

begrijpen
• de getallen 1-1000 lezen, schrijven en 

gebruiken 

Luisteren en Spreken
• Communiceren over alledaagse taken in 

een uitwisseling van eenvoudige, directe 
informatie over vertrouwde onderwerpen 

Praktische vaardighedenANT2 C zoals:
• op een beeldscherm relevante informatie 

kunnen vinden in veelvoorkomende situaties 
(bijv. bus, trein, aankondiging gemeentehuis)

• een alfabetische lijst kunnen hanteren
• een tekst over een bekend onderwerp 

kunnen lezen en begrijpen
• een korte tekst kunnen schrijven over jezelf
• veelvoorkomende mailconventies en 

formulierconventies kunnen gebruiken
• een (digitale) agenda kunnen hanteren
• kunnen navigeren in het menu van een 

homepage  
En
• het zelf opgebouwde portfolio kunnen 

presenteren
 

Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa C
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Examen- en DiplomaPlan

Opleiding: Nederlands als 2e taal, alfabetisering Alfa C

Nr.
Wat te doen 

voor toetsing?
Uiterlijk gedaan Herkansing Weging Soort

Examen
leverancier

1 Lezen Alfa C
Einde van het 

opleidingstraject
Ja 1

Schriftelijk
met toetsleider

CITO

2 Schrijven Alfa C Idem. Ja 1
Schriftelijk

met toetsleider
CITO

3
Assessment Spreken 

/ Gesprekken A2
Idem. Ja 1

Schriftelijk
met toetsleider

Bureau ICE

Opmerking:
Examen bestaat uit drie onderdelen. Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.
Op advies van de docent kan, op basis van individueel maatwerk, het examen eerder of later worden afgenomen.

 Lesmethode
• DIGLIN 
• Melkweg B – C
• Beter Lezen
• Ster in schrijven Alfa C
• authentiek materiaal passend bij de 

leerdoelen 
• portfolio 

 

 Resultaat
Certificaat A1 lezen en schrijven Raamwerk 
ANT2 C/A1
Portfolio, waarin resultaten van mondelinge 
en schriftelijke taken, uitgevoerd in de 
maatschappelijke praktijk en de werkpraktijk, 
gepresenteerd door de cursist zelf.
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Postadres
Curio basiseducatie/nt2
Hoogstraat 126
4702 ZW Roosendaal     
T:  088 - 209 73 00

Webadres 
curio.nl/be-nt2

https://curio.nl/be-nt2
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