Training Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt
Wat kunt u verwachten?
Sinds januari 2015 is er een nieuw onderdeel aan het inburgeringsexamen toegevoegd: Oriëntatie
Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Dit onderdeel vraagt om een andere taak van de docent, namelijk
het coachen van cursisten bij arbeidsoriëntatie: Hoe prikkel ik cursisten om na te denken over hun
beroepswensen? Hoe help ik bij het ontwikkelen van een realistisch arbeidsperspectief? In de ONA
training krijgen docenten een volledig pakket aan materiaal, kennis en werkvormen om voorbereid aan
de slag te gaan met cursisten richting het ONA-examen. Samengevat:




Uitleg over het ONA-examen
Praktische werkvormen om de cursisten te begeleiden naar het ONA-examen
Didactische tips hoe je cursisten coacht bij het onderzoeken van hun mogelijkheden

Duur en kosten
Open inschrijving
 € 70,- excl. BTW per deelnemer
 Min. 10 deelnemers
 Duur: 2 uur
 Volgende training: nog niet bekend

Wilt u liever een training op locatie voor uw team? We komen graag bij u langs voor een training op
maat. Informeer naar de mogelijkheden bij Tessa Boff Tonella, per mail of telefonisch 020 5218 144.

Materiaal
De training is inclusief materiaal. Het materiaal bestaat uit:
 Beroepenkaarten
 Loopbaanwaardenkaarten
 Passiekaarten
Deelnemers kunnen bij deze training een exemplaar van het boek Werken in Nederland met 50%
korting aanschaffen.

Trainer
De training wordt gegeven door Tessa Boff Tonella. Tessa heeft jaren ervaring in het geven van
empowerment- en loopbaantrainingen aan allochtone groepen. Momenteel werkt zij als trainer bij
Boom NT2 en adviseert en begeleidt docenten, onder andere bij het vormgeven van NT2-lessen. Bij
Boom NT2 heeft zij onder andere de NT2 Academie opgezet.

Contact
Tessa Boff Tonella | Vertegenwoordiger en trainer NT2
Email: t.bofftonella@uitgeverijboom.nl
Telefoon: 020 5218 144

Betalings- en annuleringsvoorwaarden
NT2 Academie is onderdeel van Boom uitgevers Amsterdam.
1. Aanmelding voor een training geschiedt door invulling van een aanmeldformulier. Na aanmelding
ontvangt u van Boom uitgevers Amsterdam een digitale factuur.
2. U kunt zich tot 5 werkdagen voor de training kosteloos en zonder opgave van redenen afmelden.
Na verloop van deze termijn brengt Boom uitgevers Amsterdam 50% van de kosten in rekening.
3. Boom vermeldt bij het aanbieden van cursussen telkens een minimaal aantal deelnemers. Indien
dit aantal niet wordt bereikt, is Boom gerechtigd om de betreffende cursus uiterlijk vijf werkdagen
voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de Klant gehouden te
zijn tot enige schadevergoeding.
4. Cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant en zal
in geen geval commercieel worden gebruikt.
Bovengenoemde voorwaarden gelden enkel voor de trainingen van NT2 Academie. De trainingen van
NT2 Academie vormen een uitzondering op de regel genoemd in de algemene voorwaarden - Artikel
11 - omtrent cursussen van Boom uitgevers Amsterdam.

