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Augustus 2020
Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende
deelnemers.
Aan deze gids kunnen geen rechten worden ontleend.

Welkom
Welkom bij het Nova College!
In deze informatiegids staat informatie over onze cursussen
1.
Nederlands als 1e taal (NT1)
2.
Nederlands als 2e taal (NT2)
3.
Rekenen
4.
Zelfredzaamheid
Deze cursussen worden gegeven door de afdeling Educatie van het
Nova College in Haarlem.
Als je na het lezen nog vragen hebt, kun je contact met ons
opnemen.
We wensen je een leerzame en plezierige cursus toe!
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Inhoud Educatie Cursussen
Het Nova College biedt de volgende cursussen:
NT1
De cursus Nederlands als Eerste Taal (NT1) is speciaal voor mensen
die in Nederland opgegroeid zijn en beter willen leren lezen en
schrijven.
We geven les van niveau 0 tot 2F.

NT2
De cursussen Nederlands als Tweede Taal (NT2) zijn voor
anderstaligen die (beter) Nederlands willen leren.
In deze groepen oefen je met spreken, luisteren, lezen en schrijven.
- Tijdens de lessen krijg je les van de docent.
Je oefent met andere studenten en je oefent achter de computer.
De oefeningen op de computer horen bij de oefeningen in de klas.
- We hebben lesgroepen op verschillende niveaus:
•

0 - A1

•

A1 - A2

•

A2 - B1

•

B1 - B2
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Rekenen
In de cursus rekenen leer je beter rekenen. Je oefent onder andere
met optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen.
We bieden les van niveau 0 tot 2F.
Het doel van onze cursussen is het halen van een diploma of een
certificaat.

Zelfredzaamheid
In de zelfredzaamheidgroep verbeter je je Nederlands via de
volgende onderwerpen: participatie, gezondheid en administratie
thuis.
In de lessen is er extra aandacht voor spreken- en luisteren.
Aan het eind van het traject wordt er een spreektoets door middel van
een presentatie afgenomen en er wordt een taalportfolio gemaakt.
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Organisatie
Schooltijden
De NT2 lessen worden 2 keer per week gegeven.
Je kunt kiezen uit:
- 2 ochtenden van 09.15 tot 11.45 of
- 2 avonden van 19.00 tot 21.30
De rekenles is 1 middag per week op dinsdag van 12.30 tot 15.00
De NT1 les is 1 middag per week op maandag van 13.15-15.45
Er zijn geen lessen in het weekend en in de vakanties.
Samen zorgen we dat corona zich niet kan verspreiden. We volgen
de regels van de overheid. We beginnen het schooljaar 2020-2021
anders dan normaal. Je krijgt les in kleinere groepen op school en
online via de computer via het programma Microsoft Teams.
Informatie hierover krijg je in de eerste les.

Startdata
Er zijn 4 startmomenten per jaar: in augustus, november, februari en
mei. Soms is het mogelijk om op een ander moment te starten.

Cursusduur
De cursus duurt maximaal 20 lesweken (exclusief vakanties).
Onder bepaalde voorwaarden (onder andere bij voldoende
studievoortgang, motivatie en aanwezigheid) mogen we soms
de cursus verlengen.
De gemeente moet hiervoor opnieuw toestemming geven.
De cursus wordt afgesloten met een toets bij het Nova College.
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Kosten
De gemeente betaalt de cursus en de boeken.
De gemeente betaalt ook de toetsen bij het Nova College.
Wil je (onderdelen van) het staatsexamen doen? (Dit is niet verplicht)
Dan moet je dit zelf betalen.
Je kunt je daarvoor zelf aanmelden via www.duo.nl
De examens kosten € 45,00 per onderdeel. Er zijn 4 onderdelen.
Een compleet examen kost dus € 180,00.

Regels
•
•
•

•

We verwachten dat je alle lessen mee doet. Als je meer dan
20% van de lessen afwezig bent, word je uitgeschreven.
We verwachten dat je op tijd komt.
We verwachten dat je je huiswerk maakt. Ook moet je
Nederlands oefenen in de praktijk. Je hebt hier minimaal 5 uur
per week voor nodig.
We zorgen er samen voor dat het op school veilig is en dat
iedereen zich thuis voelt.

Samen krijgen we corona onder controle. We houden ons aan de
regels van de overheid. Daarom zijn er de volgende regels:
•
•
•
•

•
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Je moet je handen goed wassen voor je de school binnen gaat.
Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
Volg de aanwijzingen van medewerkers van het Nova College.
Kom niet naar school als je klachten hebt (zoals een
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwd of koorts). Doe
een corona test. Volg de lessen online.
Kom niet naar school als een huisgenoot ziek is (benauwd of
koorts). Laat een corona test doen. Volg de lessen online.

Vakantierooster
Plan je eigen vakanties tijdens de schoolvakanties.
Maak afspraken buiten lestijd.

Vakantierooster studenten 2020-2021
Zomervakantie Educatie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

11 juli t/m 30 augustus 2020
10 oktober t/m 18 oktober 2020
19 december 2020 t/m 3 januari
2021
20 februari t/m 28 februari 2021
2 april 2021
5 april 2021
27 april 2021
1 mei t/m 9 mei 2021
13 en 14 mei 2021
24 mei 2021
10 juli t/m 29 augustus 2021

Wie mag meedoen met de cursussen?
De gemeente betaalt de WEB cursussen van het Nova College.
WEB betekent ‘Wet Educatie Beroepsonderwijs’.
Je mag meedoen met een cursus als je:
1. 18 jaar of ouder bent
2. Ingeschreven staat in de regio Haarlem
3. Niet (meer) hoeft in te burgeren
De gemeente vindt het belangrijk dat speciale groepen in ieder geval
een cursus kunnen volgen. Daarom krijgen bijvoorbeeld mensen met
een uitkering en jongeren voorrang. Er mogen maximaal 20
studenten in een lesgroep.
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Uitleg niveaus
Bij onze cursussen NT2 gebruiken wij de niveaus van het Europees
Referentiekader. Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal
precies moet kunnen, om te laten zien dat je een taal op een bepaald
niveau beheerst.
Bij onze cursussen NT1 en rekenen gebruiken wij het
Referentiekader van de Commissie Meijerink, dat wordt gebruikt in
het Nederlands onderwijs.

NT2
(ERK)

NT1 en Rekenen
(Meijerink)

A1

-

Groep 5 Basisschool

A2

1F

Eind Basisschool

B1

2F

Eind VMBO en MBO1/2/3

B2

3F

Eind HAVO en MBO4

C1

4F

Eind VWO

C2

-

Universiteit

Examenreglement
Het examenreglement van het Nova College en meer informatie
over examinering kun je vinden op Novaportal onder ‘Examens’.
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Intake
De intake duurt ongeveer 3 uur.
Je doet verschillende toetsen:
1. Toets leerbaarheid, zodat we zien hoe snel je kunt leren
2. Toets lezen
3. Toets schrijven
4. Je hebt een gesprek waarin je spreken en luisteren getoetst
wordt.
We vragen naar je vooropleiding, het doel waarom je de cursus wilt
gaan doen. En ook of je liever overdag of in de avond naar les wilt.
We willen ook graag weten of je genoeg tijd hebt en gezond genoeg
bent om de lessen te kunnen volgen.
Na de intake weten we wat je beginniveau is. We weten dan of we een
passende groep voor je hebben. We proberen zoveel mogelijk
rekening te houden met je voorkeur voor lesdagen en –tijden. Dit lukt
helaas niet altijd.
We nemen binnen twee werkweken contact met je op.
Het kan zijn dat er een wachtlijst is en je een aantal maanden moet
wachten voor er een groep start.

Start cursus
Je krijgt een uitnodiging thuisgestuurd.
In de uitnodiging staat je rooster en de datum van je eerste lesdag.
Neem de brief en een geldig ID bewijs mee naar de eerste les. Vraag
bij de receptie in welk lokaal je les hebt. Neem zelf een pen en je
agenda mee.
In de eerste les krijg je je lesboek. Je krijgt informatie over het
lesprogramma, het inloggen op Novaportal en je ondertekent de
onderwijsovereenkomst.
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Extra Nederlands oefenen
Het is belangrijk om buiten schooltijd ook veel te oefenen met
Nederlands leren. Hieronder vind je een paar tips:

In de bibliotheek
Je kunt Nederlands oefenen in de bibliotheek. Je kunt boeken lenen
en oefenen op de computer.
Als NT1 of NT2 student van het Nova College kun je gratis een pasje
krijgen voor een jaar. Neem je Nova pas of je uitnodigingsbrief mee
waarin staat dat je bij ons student bent.
Er zijn ook lees-, en schrijfclubs in de bibliotheek zodat je extra kunt
oefenen. Kijk op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl voor meer
informatie.

Het studiecentrum
Buiten je lestijden ben je welkom om te studeren in het
Studiecentrum aan de Tetterodestraat. Het studiecentrum is geopend
op werkdagen op de volgende tijden:
- Maandag t/m donderdag: 8:30 -17:45 uur en 19:00 - 21:45 uur
- Vrijdag: 8:30 - 14:00 uur
Je kunt er op de computer oefenen.
Er is altijd een onderwijsassistent aanwezig om je te helpen.
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Spreken oefenen met een vrijwilliger
Wil je beter Nederlands leren spreken? Gilde Samenspraak kan
helpen.
Je oefent samen met een vrijwilliger en spreekt af bij de vrijwilliger of
bij jezelf thuis.

Waar en wanneer?
Gilde SamenSpraak heeft haar kantoor bij het informatiepunt
‘Haarlem Sámen!’, en is open op werkdagen tussen 13.00-17.00 uur.
Je kunt bellen of langskomen om een afspraak te maken.
Haarlem Sámen, Gedempte Oudegracht 20, Haarlem.
Bereikbaar via telefoonnummer 023 - 5300500 of per email:
gilde@vwc-haarlem.nl

Cursus of vrijwilligerswerk in de wijk
Er zijn nog veel meer plekken waar je verder Nederlandse kunt leren.
Je vindt ze op de website van de bibliotheek.
Ga daarvoor naar: www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
Kies: Onderwijs > Nederlands Leren
Ga wat naar beneden en klik bij ‘Waar leer je Nederlands?’ op Lees
meer.
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Voorbeelden van cursussen in de wijk:
Haarlem Oost
In Haarlem Oost wordt Nederlandse les gegeven op verschillende
niveaus door gediplomeerde docenten. Je kunt ook meedoen met
een cursus of vrijwilligerswerk gaan doen.
Je kunt je aanmelden bij Jacqueline Huigen, telefoonnummer
06 - 18 55 62 06.

Schalkwijk
In de bibliotheek in Schalkwijk wordt Nederlandse les gegeven door
vrijwilligers.
Het adres is Fie Carelsenplein 2, Haarlem
Je kunt je aanmelden bij Haasje van der Mandele,
telefoonnummer: 06 - 27 38 62 82.
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Doorstroom naar het mbo
Het Nova College is een mbo waar studenten een beroep kunnen
leren.
De afdeling Educatie organiseert samen met gemeentes en andere
afdelingen van het mbo speciale trajecten voor anderstaligen. In deze
‘voortrajecten’ wordt extra Nederlands gegeven, zodat je de taal en
cultuur van het werk leert. Ook loop je stage, zodat je ervaring krijgt
en veel oefent met Nederlands spreken.

Voortraject ‘Leren en werken in de zorg’
Dit is een traject van 20 lesweken voor anderstaligen die in de Zorg
willen gaan werken. De studenten krijgen op maandag theorieles
over de zorg en extra Nederlands en lopen daarnaast een dagdeel
stage.
Het doel is om daarna te kunnen starten met de mbo 3 opleiding
‘Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg’ op het Nova College in
Haarlem. De gemeente betaalt het traject. Het traject start in
november 2020 bij voldoende deelnemers. Om te kunnen starten
moet je minimaal A2 niveau hebben voor Nederlands en gemotiveerd
zijn om in de ouderen zorg of gehandicaptenzorg te willen gaan
werken.
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Assistent Techniek- Taal Plus
Dit is een opleiding van 1 jaar in Haarlem voor anderstaligen die in de
Techniek willen gaan werken. Je loopt twee dagen per week stage en
leert 1 dag per week praktijkvaardigheden bij een opleidingsbedrijf.
Daarnaast krijg je veel Nederlands als tweede taal gericht op
techniek en rekenen. Het doel is om daarna door te stromen naar een
mbo 2 opleiding in de Techniek. De opleiding start in augustus 2020.
Je moet minimaal A2 niveau hebben voor Nederlands.

Opleidingen ‘Fastservice’
In deze mbo-opleidingen leer je werken in de horeca,
bijvoorbeeld als barista, in een strandpaviljoen, of op Schiphol in een
healthfoodbar. De opleiding wordt in Hoofddorp gegeven, en kan
fulltime gedaan worden, of naast je baan in de fastservice.
De opleiding start meerdere keren per jaar.

Opleiding ‘Haarstylist Heer (Barber) voor anderstaligen’
Na deze mbo 3 opleiding van 2 jaar in Beverwijk kun je aan het werk
in een kapsalon of barber shop. Om te kunnen starten moet je
taalniveau op B1 niveau zijn en moet je voldoen aan de verdere
toelatingsvoorwaarden. De opleiding start in augustus 2020.
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Richtlijnen toelating anderstaligen tot een mbo opleiding
Als je een mbo opleiding wilt gaan doen bij het Nova College, moet je
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Voor studenten die uit het
buitenland komen, heeft het Nova College de volgende richtlijnen:
Voor mbo 1
•

Nederlands minimaal A2 niveau.

Voor mbo 2
•
•
•

Vooropleiding minimaal vergelijkbaar met vmbo-basis.
Nederlands minimaal 2 vaardigheden op B1 niveau, de
andere twee vaardigheden zijn tenminste op A2 niveau.
Rekenen minimaal op 1F niveau.

Voor mbo 3
•
•
•

Vooropleiding minimaal vergelijkbaar met vmbo-basis.
Nederlands minimaal B1 niveau.
Rekenen minimaal op 1F niveau.

Voor mbo 4
•
•
•
•
•

Vooropleiding minimaal vergelijkbaar met vmbo-t.
Nederlands minimaal 2 vaardigheden op B2 niveau, de
andere twee vaardigheden zijn tenminste op B1 niveau.
Rekenen minimaal op 2F niveau.
Afhankelijk van de opleiding: verplichte vakken op vmbo-t
niveau
Engels minimaal 2 vaardigheden op A2 niveau, de andere
twee vaardigheden zijn tenminste op A1 niveau.

Voor alle opleidingen geldt dat er gekeken wordt, of je voldoende
leerbaar bent en of de opleiding past bij jouw talenten en ambities.
Voor sommige opleidingen is er een VOG of een medische keuring
nodig. Zie voor meer informatie over de opleidingen bij het Nova
College: www.novacollege.nl
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Voorlichting
Het Nova College heeft Open Huizen. Je kunt dan kennis maken met
de mbo opleidingen van het Nova College.
• in de week van 30 november t/m 4 december 2020.
• in de week van 1 februari t/m 6 februari 2021.
Meld je van te voren aan via www.novacollege.nl

Speciaal voor studenten van Educatie worden er voorlichtingen
georganiseerd tijdens het schooljaar. De voorlichting gaat over het
Nederlandse onderwijssysteem en de mogelijkheden voor
anderstaligen voor doorstroom richting het mbo.
Voorlichting mbo
Datum
Dinsdag 24 november 2020
Donderdag 26 november 2020
Dinsdag 26 januari 2021
Donderdag 28 januari 2021
Dinsdag 2 maart 2021

Tijd
18.45- 20.15
10.15- 11.45
10.15- 11.45
19.00- 20.30
12.00- 13.30

Locatie
Beverwijk
Haarlem
Beverwijk
Haarlem
Haarlem

Meld je uiterlijk 2 dagen van tevoren aan door een mail te sturen
naar tkooi@novacollege.nl. De voorlichtingen gaan alleen door bij
voldoende deelnemers.
Wil je hulp bij het aanmelden bij een opleiding van het Nova College,
of heb je vragen, dan kun je contact opnemen met de
studentendecaan Tineke Qot- van der Kooi, via tkooi@novacollege.nl
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Kinderopvang
Als je kinderopvang nodig hebt, moet je dit zelf regelen.
Hieronder vind je een paar voorbeelden in de buurt:
Kinderopvang
- Dagopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar
Hazeltje
- Op de Tetterodestraat.
023 - 527 99 54
- Hulp bij aanvraag
Haarlem
kinderopvangtoeslag
www.kinderopvanghazeltje.nl
Hero Kindercentra
Dagopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar
023 - 537 92 90
Haarlem
www.herokindercentra.nl
Gastouderland
Dagopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar
06 - 44 99 41 11
- bij iemand thuis
Haarlem
www.gastouderland.nl
Haarlem Effect
Peuterspeelzalen voor kinderen van
023 - 532 25 47
2,5 tot 4 jaar
Haarlem
www.haarlemeffect.nl
Casca
Dagopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar
023 - 548 38 12
Heemstede
www.casca-kinderopvang.nl
SKIP
Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
023 - 571 36 65
Zandvoort
www.skipzandvoort.nl
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VVE
Veel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werken met speciale
programma’s waarin extra aandacht is voor de (taal)ontwikkeling van
kinderen. Dit noemen we voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Je kunt hier meer over lezen op www.klaarvoordestarthaarlem.nl

Kinderopvangtoeslag
Als je in opdracht van de gemeente of het UWV een cursus
Nederlands of een cursus rekenen volgt, kun je waarschijnlijk
kinderopvangtoeslag aanvragen. Dan moet dit onderdeel zijn van een
traject dat erop gericht is om (weer) aan het werk te komen. Vraag dit
eerst na bij je verwijzer. Voor meer informatie,
de voorwaarden en een proefberekening zie: www.belastingdienst.nl
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FAQ in English
How much does the course cost?
The municipality will pay the course fees and the teaching material.

Where will the lessons take place?
In Haarlem, Tetterodestraat 109, 2023 XM

What do we expect from you?
•
•

We expect you to follow all classes. If you are absent for more
than 20% of the classes, you'll be written out.
We expect you to spend at least 5 hours per week
doing homework and practising Dutch.

What measures are taken because of the coronavirus?
We follow the Dutch government rules. In the beginning of the
schoolyear part of the lessons will be given in small groups in school
and part of the lessons will be given online on the computer through
Microsoft Teams.
What rules are there in school because of the coronavirus?
• Wash your hands before entering the school.
• Always stay 1,5 meters away from other people.
• Follow directions of Nova College staff.
• Do not come to school if you have symptoms related to
corona (such as a cold, a cough, a sore throat, shortness of
breath, or a fever). Get tested! Follow the lessons online.
• Do not come to school if a housemate is ill (with a fever, or a
shortness of breath). Let him take a test. Follow the lessons
online.

What do I have to do when I can not come to school?
Please call our Service point before the lesson starts, telephone
number 023 - 530 44 00 (opened between 8.00-17.00).
Or let us know by internet https://afwezigmelden.novacollege.nl
(log in with your student number and Nova password)
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When are the classes?
The courses start 4 times per year, in August, November, February
and May. An exception to this can occur.
The Dutch lessons are given twice per week. You can choose
morning
or evening sessions.
1. Morning: 9.15 - 11.45
2. Evening: 19.00 - 21.30
There are no lessons during holidays or weekends.
The holiday schedule is available on page 6.

What is the course duration?
The course duration is a maximum of 20 school weeks
(excluding holidays).
Under certain conditions (including enough study progress,
motivation and attendance) an extension of the duration is sometimes
possible.
The municipality must give permission for this again. The course is
completed with a test at Nova College.

What happens after the intake?
Based on the results of the intake we can determine your starting
level and see if there is a place available in an appropriate group.
We do our best to take into account your preference for certain days
and times; unfortunately, a perfect fit is not always possible.
We will get in contact with you within two working weeks after
the intake.

Who can I contact with other questions about the course?
Please get in contact with one of our ‘trajectbegeleiders’,
see page 20.
- For beginners: Jakobien Kappers- jkappers@novacollege.nl
- For advanced learners: Tineke Qot - tkooi@novacollege.nl
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Trajectbegeleiding
Als je vragen hebt over je rooster, je contract of doorstroom
naar een vervolgopleiding kun je contact opnemen met onze
trajectbegeleiders.

Groep

Trajectbegeleider

Groepen 0- A1
Jakobien Kappers
Groepen A1- A2
jkappers@novacollege.nl
Zelfredzaamheids groepen

Groepen A2-B1

Tineke Qot- van der Kooi

Groepen B1-B2

tkooi@novacollege.nl

NT1
Rekenen
Studentendecanaat richting mbo
Je kunt een vraag mailen, of een online afspraak maken via de
receptie. In verband met corona maatregelen werken we meestal
vanuit huis.

Klacht
Als je een klacht hebt, kun je die met je docent bespreken.
De docent kan je eventueel verder helpen met de verdere
procedures.
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Contact
Vervoer
Fiets: achter de school is een fietsenstalling.
Bus:
- Bus 2 stopt in de buurt, bushalte ‘Schotersingel’.
- Bus 8 stopt in de buurt, bushalte ‘Verspronckweg’
Auto: In de straat bij de school moet je betalen voor het parkeren.
Als je 5 minuten verder loopt, is er ook gratis parkeren.
Bijvoorbeeld in de buurt van de Dekamarkt aan de Meester
Cornelisstraat.

Plattegrond met route

Locatie
De lessen worden gegeven op de locatie:
Tetterodestraat 109
2023 XM in Haarlem

Ziekmelden?
Kun je niet naar de les komen? Dan bel je (tussen 8.00-17.00) de
school: 023 - 530 44 00
Of meld je af via internet: https://afwezigmelden.novacollege.nl
(log in met je studentnummer en Nova-wachtwoord)
Adreswijziging doorgeven?
Mail dit aan: info-vavo@novacollege.nl
Nova informatiepunt 023 - 530 20 10

