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ZELFSTUDIEPAKKET VOOR
ARBEIDSMIGRANTEN UIT
BULGARIJE, POLEN EN ROEMENIË

Overleggen in het Nederlands?
Geschreven instructies begrijpen?
Efficiënte communicatie thuis en op de werkvloer?

Ga nu aan het werk met:

ZELF STARTEN MET NEDERLANDS
NEDERLANDS EN KENNIS VAN DE NEDERLANDSE
SAMENLEVING VOOR ARBEIDSMIGRANTEN

LESPAKKET
Dit zelfstudiepakket is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties voor arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië.
Het pakket stelt arbeidsmigranten in staat
om zich al in eigen land of in Nederland
voor te bereiden op het wonen en werken
in Nederland en zo zijn of haar kansen op
de arbeidsmarkt te vergroten. Door Zelf
starten met Nederlands nemen werkgevers
beter voorbereide werknemers in dienst.

ARBEIDSMIGRANTEN
Zelf starten met Nederlands is bestemd
voor laag-, midden- en hoogopgeleide
arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en
Roemenië. Het eindniveau is A1 volgens
het Europese Raamwerk voor Moderne
Vreemde Talen.

TAAL EN KNS OP DE
WERKVLOER
Het pakket bevat een werkboek met 50
lessen Nederlands, een uitgebreid e-learningprogramma (inclusief 19 alfabetiseringslessen), een film over Nederland, een
bijbehorend lesboekje met praktische
informatie over Nederland en oefeningen,
en een handleiding met woordenlijst en
gebruiksinstructies.
In de taallessen is er ruim aandacht voor
frequent woordgebruik in herkenbare
situaties, zowel thuis als op de werkvloer;
met onderwerpen als gezondheid, onderwijs,
werk, veiligheid, hygiëne en gesprekken met
collega’s.
Alle onderdelen zijn rijk geïllustreerd en
vertaald in het Bulgaars, Pools en Roemeens.

Zelf starten met Nederlands
vergroot kansen op de
arbeidsmarkt

ONDERDELEN LESPAKKET

PARTICULIEREN

·· dvd met film Naar Nederland
·· boekje Kennis van de Nederlandse
Samenleving in het Nederlands, Bulgaars,
Pools en Roemeens
·· werkboek Nederlands voor anderstaligen met audio-cd’s inclusief vertaalde
instructies
·· dvd met e-learningprogramma en toegangscode voor het online programma,
met aanklikbare vertalingen
·· handleiding inclusief woordenlijst met
gebruiksinstructies in het Nederlands,
Bulgaars, Pools en Roemeens

Zelf starten met Nederlands (isbn
9789461058089) kost € 25,00. Het pakket is
verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel en
via www.nt2.nl.
Kijk voor uitgebreide informatie op
www.zelfstartenmetnederlands.nl.

PROFESSIONELE MARKT
Werkgevers, uitzendbureaus, verenigingen,
instellingen et cetera kunnen contact met
ons opnemen voor meer informatie over de
aanschaf en implementatie van het pakket
en eventuele kortingsregelingen.
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Neem contact op met Boom uitgevers
Amsterdam: nt2klantenservice@bua.nl

NATUURLIJK NEDERLANDS
LEREN EN INBURGEREN

Boom uitgevers Amsterdam
Postbus 15970
1001 NL Amsterdam
tel. 020 5200126
fax 020 6253327
nt2klantenservice@bua.nl
www.nt2.nl
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