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Totaal Onderwijs, gevestigd op de Kattensingel 71, is een particuliere onderwijsinstelling voor 

(jong)volwassenen en gespecialiseerd in Nederlands als eerste en tweede taal (NT1 & NT2). Totaal 

Onderwijs is gespecialiseerd in het inburgeren van nieuwkomers. Aansluiting kunnen vinden, kun-

nen meedoen, begint bij het begrijpen van de cultuur en het spreken van de taal.  

De cursisten die wekelijks de trap bestijgen van het gebouw aan de Kattensingel zijn nieuwe Ne-

derlanders die komen uit Syrië en Eritrea.  

 

 

Wat is inburgeren? 

Nederlands leren hoort bij inburgeren. De 

nieuwe Nederlander moeten leren hoe Neder-

landers wonen en werken. Daarna doen zij 

het inburgeringsexamen. De meeste inburge-

raars zijn asielmigrant (vluchteling). Zij heb-

ben 3 jaar de tijd om in te burgeren en 5 jaar 

als zij analfabeet zijn. Bij het leren van de Ne-

derlandse taal wordt de methode “TaalCom-

pleet” gebruikt. Bij deze methode wordt veel 

aandacht besteed aan de uitbreiding van de 

woordenschat en de vier vaardigheden: lezen, 

luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast ko-

men grammatica en spelling aan bod. De me-

thode is geschikt voor leren in klassen, in 

kleine groepjes of individueel. Daarnaast zijn 

er online opdrachten, waardoor er ook zelf-

standig thuis gewerkt kan worden; de compu-

ter geeft meteen feedback. 

 

Motivatie en activatie 

De Totaal Inburgering leermethode brengt 

mensen in beweging en draagt bij aan het 

zelfvertrouwen en het vermogen tot zelfstu-

ring. De positieve werking van deze basis 

leermethode berust op twee universele men-

selijke eigenschappen. De eerste is dat ie-

mand pas in actie komt als hij verwacht dat 

het hem een positief resultaat oplevert. Deze 

motivatie is een belangrijke factor, aangezien 

dit een van de meest bepalende voorwaarden 

is voor participatie/het vinden van werk.  

 

Vertrouwen 

De tweede eigenschap is dat iemand pas iets 

gaat doen als hij verwacht dat hij het ook 

kan. Vertrouwen in eigen kunnen blijkt door-

slaggevend te zijn voor succesvol handelen. 

De coaching in het traject mag niet te sturend 

zijn: de cursist moet zoveel mogelijk zelfstu-

rend worden. Het vergroten van het zelforga-

niserende vermogen is essentieel. Om zelfver-

trouwen en zelfsturing op te bouwen zijn suc-

ceservaringen noodzakelijk. 

 

Duur van de inburgeringscursus 

De duur van de inburgeringscursus wordt 

vastgesteld aan de hand van de resultaten bij 

het intakegesprek. Totaal Inburgering biedt 

trajecten aan van 3, 6, 9, 12, 18 en 24 maan-

den, waarin 2 of 3 dagdelen per week les 

worden gegeven. De ervaring is dat de 

meeste cursisten voor hun examen slagen als 

zij kiezen voor een cursusduur van 12 maan-

den, waarbij zij 2 dagdelen per week les krij-

gen. 

 

Staatsexamen NT2 

De cursus staatsexamen NT2 is gericht op het 

behalen van het staatsexamen NT2 op B1 of 

B2 niveau. Het niveauverschil tussen B1 en 

B2 is afhankelijk van hoe snel je leert en de 

schoolachtergrond. Afhankelijk van opleiding 

en wensen kun je kiezen voor inburgerings- of 

staatsexamen NT2. Indien je een vervolgop-

leiding wilt volgen kan het staatsexamen NT2 

een voorwaarde zijn voor toegang. 

 

 
 

 

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt 

De module Oriëntatie op de Nederlandse Ar-

beidsmarkt gaat over werken en werk zoeken. 

ONA wordt in 12 dagdelen van 3 uur gegeven. 
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De module wordt afgesloten met een monde-

ling examen. Totaal Training biedt Neder-

landse taaltrainingen en cursussen op maat 

aan in opdracht van de gemeentelijke, provin-

ciale en rijksoverheidsinstellingen, werkgevers 

en particulieren. Alle trainingen en cursussen 

hebben als doel mensen actief te laten deel-

nemen aan hun werk of leefomgeving. 

 

Inloopspreekuur op locatie 

Elke week is er een inloopspreekuur op de 

leslocaties. De ervaren consulenten en regio-

coördinatoren beantwoorden vragen en hel-

pen de cursisten graag op weg zodat hij zich 

volledig kunt focussen op het leren van de 

Nederlandse taal en de cultuur! 

 

De Nederlandse taal 

De Nederlandse taal omvat zoveel meer dan 

taal alleen. Taal is gewoontes, eigenaardighe-

den, gebruiken, tradities, meningen, waarden 

en passies. Taal is je weg kunnen vinden en 

je  mogelijkheden volledig kunnen  benutten. 

Taal is geen barrière, maar een middel naar 

een persoonlijk doel, zoals bijvoorbeeld een 

zelfstandig bestaan opbouwen. 

 

In de volgende wijkkrant vindt u gesprekken 

met nieuwe Nederlanders. 

 

 


