
Taalkaart NT2
voor anderstaligen

eping.nu
In Nieuwegein kun je oefenen met Nederlands lezen en spreken.
Voor iedereen die Nederlands wil leren en voor iedereen die wil inburgeren
For people who want to practice the Dutch language 

In de bibliotheek:

• Taaltafel 
Kletsen in het Nederlands 
Elke zaterdag van 14.30-16.30 uur in de bieb 

• Taalbrigade NT2 
Oefenen met lezen en spreken  
Elke vrijdag van 09.30-11.45 uur in de bieb 

• Taalbrigade@work 
Oefenen met lezen en schrijven om (vrijwilligers)werk te vinden 
Kom langs in de bieb op dinsdag van 9.30 – 11.45 uur 

Je vindt de bieb hier:  

Stadsplein 1c

Ook in Nieuwegein e.o.: 

Scholen

SVS-Inburgering 
Alfabetiseringscursussen (A0 t/m A2), voorbereidings-
cursussen op inburgeringsexamen (basis en A2) en 
staatsexamen NT2 niveau 1 (B1) en niveau 2 (B2). 

Edisonbaan 14-A 
3439 MN Nieuwegein  
030-7115684 
info@svs-inburgering.nl, www.svs-inburgering.nl 

Volksuniversiteit 
Cursussen Nederlands voor anderstaligen van Volks-
universiteit Utrecht speciaal voor hoogopgeleide 
anderstaligen. 

Nieuwegracht 41 
3512 LE Utrecht 
030-2313395 
info@volksuniversiteitutrecht.nl 

ROC Midden-Nederland 
Beroepsopleidingen voor anderstaligen 
 
06-134116 81, j.vanwoerden@rocmn.nl 
https://bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/
opleidingen-voor-anderstaligen

NLtraining 
Alfabetiseringscursussen (A0 t/m A2), voorbereidings- 
cursussen op inburgeringsexamen (basis en A2) 
en staatsexamen NT2 niveau 1 (B1) en niveau 2 (B2). 

Brinkwal 3 
3432 GA Nieuwegein  
020 - 492 37 24 
info@nltraining.nl/www.nltraining.nl 

Ook in de bieb: de Digibrigade. 
Elke maandag van 13.00 tot 
14.00 uur oefenen met computers 
en de digitale vaardigheden 
verbeteren. Daarnaast zijn 
er maandelijkse thema- 
bijeenkomsten.  



Taalkaart  2020
voor anderstaligen

Bibliotheek De tweede verdieping
Stadsplein 1c, Nieuwegein
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu
030 - 604 58 34
www.detweedeverdieping.nu 

  

MEER INFO:

Gina van den Berg

Taal- en cultuurgroep 
Oefenmiddag (spreken en grammatica) voor 
anderstaligen vanaf A2.  
Elke woensdag van 13.30-15.30 uur

Bibliotheek De tweede verdieping 
Stadsplein 1c, Nieuwegein 
Ruimte 216 
p.c.m.samwel@gmail.com 

Balans
Taalmaatjes 

info@balansnieuwegein.nl 
http://balansnieuwegein.nl/

Stichting Het begint met taal
Kennispartner vrijwilligers NT2
www.hetbegintmettaal.nl

Stichting MOvactor: Servicepunt Zorg en 
Welzijn
Ondersteuning bij het lezen en/of schrijven van 
officiële formulieren 

030 - 603 37 48 
Servicepunt@movactor.nl
www.movactor.nl/ondersteuning/service-
punt-zorg-en-welzijn

Stichting MOvactor: Digisterker
Cursus ‘Werken met de e-overheid’

030 - 603 37 48 
j.feith@movactor.nl  
www.movactor.nl/nieuws/gratis-cursus-
werken-met-de-elektronische-overheid 

MOvactor 
Taal en ontmoeting  
A0-A2-niveau 
Conversatie en werken met eenvoudig les- 
materiaal 
Maandag en woensdag van 09.00-11.00 uur 
Buurtplein Batau, Dukatenburg 1 

Conversatie, soms grammatica en lezen  
Dinsdag en donderdag van 09.30-11.30 uur  
Huiskamer ‘t NIJP, Nijpelsplantsoen 1 

Conversatie, soms werken in werkboek - alleen 
voor vrouwen 
Vrijdag van 09.30-11.30 uur 
Buurtplein Galecop, Thorbeckepark 183 

Aanmelden via: Bette van Lunteren,  
bvanlunteren@movactor.nl  
  

Oefenen met Nederlands in Nieuwegein

Scan deze code om meer te lezen 
over het Taalplein en 
taalactiviteiten in de bieb

Disclaimer: Bibliotheek De tweede verdieping is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma-aanbod van de aanbieders op de Taalkaart.


