Inburgeringsexamen
• NT2
• ONA
• KNM

Inburgeren vanuit het buitenland

LEERLIJNEN

Voordat sommige mensen een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) krijgen, moeten ze het Inburgeringsexamen in het buitenland doen op A1 niveau.
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Spreken en luisteren
verschijnen in 2017

Examentrainers B1

NT2 op maat

De opmaat

De sprong

Van start

In zicht

De nieuwste, complete en digitale
lesmethode van Boom NT2.
Innovatief wat betreft techniek en didactiek.

Jeugd
Bij Boom NT2 vindt u eﬀectieve leermethodes speciaal ontwikkeld voor kinderen
die het Nederlands nog niet beheersen.

Met de methodes van Boom
NT2 leren analfabeten en
anders-gealfabetiseerden
stap voor stap het Latijnse
schrift beheersen.

Examentrainers B2

Vooruit

LINK A1 & A2

Link A2 verschijnt
in september 2017

LINK B1 & B2 in ontwikkeling

DISK 12-16 jr
Zeg ’t eens 10-16 jr
Hotel Hallo 5-11 jr
De taaltrap 8-12 jr

Deelvaardigheden
Aap

Alfabetiseren

Spreken, luisteren
lezen en schrijven

De finale

Speciaal ontwikkeld voor midden en
hoger opgeleiden die zich voor willen
bereiden op het Staatsexamen NT2 programma I of II.

LINK

B2

Op weg-reeks

Met
app

Eﬀectieve en communicatieve leerlijn (online en oﬀline)
gericht op de doelen van anderstaligen: het kunnen verstaan, spreken, schrijven en lezen van het Nederlands

STEX II
• NT2
• ONA
• KNM

Extra training voor het
inburgeringsexamen

Lespakket in 36 talen

Delftse methode
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STEX I
• NT2
• ONA
• KNM

Alfaschrift
Verder met Alfaschrift
DigLin+

Door naar
A, B of C
niveau

Extra lesmateriaal voor cursisten
die los hun taalvaardigheden
willen oefenen: lezen, luisteren,
spreken of schrijven. Ga aan de
slag met een van de apps, online
programma's of boeken voor
deelvaardigheden.

Spreken
Luisteren

Lezen
Grammatica
Schrijven

Boom NT2 Academie
De Boom NT2 Academie biedt voor
zowel beginnende en ervaren
NT2-docenten en taalvrijwilligers
diverse, interessante trainingen ter
bevordering van de deskundigheid.
Het komende jaar wordt de Boom
NT2 Academie verder ontwikkeld
tot platform.

