Gepubliceerd op Kijk op Koo 17-06-2019 18:39 (https://www.kijkopkoo.nl)
Koo > Meedoen en meehelpen > Volwassenen > Inburgeren

Wilt u weten hoe u moet inburgeren?
Om in te burgeren zijn 3 dingen belangrijk:
dat u Nederlands leert
dat u weet hoe Nederlanders wonen en werken
dat u de Nederlandse samenleving kent en respecteert
Om dit te testen, moet u een inburgeringsexamen doen en een participatieverklaring tekenen.
Meer informatie over het inburgeringsexamen vindt u op de website van DUO. De
participatieverklaring haalt u bij de gemeente.
Kijk voor informatie over het leren van Nederlands op de website ABC Leer mee.
ABC leer mee
Stichting met doelstelling de Nederlandse taal voor allochtonen en autochtonen toegankelijk
te maken.
Eerste morgendreef 7
5233 NC s-Hertogenbosch
willeke@abcleermee.nl
www.abcleermee.nl
Gemeente 's-Hertogenbosch
Openingstijden: maandag en vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en op dinsdag, woensdag en
donderdag van 8.30 tot 20.00 uur.
Wolvenhoek 1
5211 HH s-Hertogenbosch
073 615 51 55
www.s-hertogenbosch.nl
DUO - inburgeringsexamen

www.inburgeren.nl/examen-doen
Heeft u hulp nodig met de Nederlandse taal?
Ga naar het Taalhuis in de bibliotheek van 's-Hertogenbosch. Dit is gratis en u hoeft geen lid
te zijn van de bibliotheek. In het Taalhuis kunt u samen met vrijwilligers oefenen met taal. Op
de website van de bibliotheek vindt u alle taalactiviteiten in de regio.
Of ga naar een van de Taalontmoetingen van Farent. Hier kunt u oefenen met de
Nederlandse taal en u ontmoet andere mensen.
Informeer ook eens bij het Gilde 's-Hertogenbosch. Zij hebben verschillende taalprojecten.
Wilt u een certificaat halen? De Volksuniversiteit Den Bosch geeft cursussen Nederlands voor
anderstaligen. Neem voor meer informatie contact op met de Volksuniversiteit.
ABC leer mee
Stichting met doelstelling de Nederlandse taal voor allochtonen en autochtonen toegankelijk
te maken.
Eerste morgendreef 7
5233 NC s-Hertogenbosch
willeke@abcleermee.nl
www.abcleermee.nl
Bibliotheek 's-Hertogenbosch
Hinthamerstraat 72
5211 MR 's-Hertogenbosch
073 680 29 00
info@bibliotheekdenbosch.nl
www.bibliotheekdenbosch.nl
Bibliotheek Rosmalen
Hoff van Hollantlaan 1
5243 SR Rosmalen
073 680 29 30
info@bibliotheekdenbosch.nl
www.bibliotheekdenbosch.nl
Gilde 's-Hertogenbosch e.o.
Gilde 's-Hertogenbosch e.o. richt zich uitsluitend op taalprojecten met tot doel de
ondersteuning van (niet) Nederlanders die onze taal onvoldoende machtig zijn. Dit doen wij
onder meer met de taalprojecten Taalmaatje, Samentaal en onze deelname in het

Taalnetwerk. Het Gilde organiseert derhalve geen cursussen meer.
De Bokkelaren 2A
5231 BH s-Hertogenbosch
073 6891033
info@gildedenbosch.nl
www.gildedenbosch.nl
Taalhuis
Het Taalhuis is een plek om te oefenen met taal en met de computer voor iedereen vanaf 18
jaar.
Hinthamerstraat 72
5211 MR s-Hertogenbosch
073 680 29 00
www.bibliotheekdenbosch.nl/taalhuis
Volksuniversiteit 's-Hertogenbosch
Taalcursussen, vaardigheidstrainingen, fotografieworkshops, cursussen kunstgeschiedenis,
excursies en nog veel meer.
Havensingel 24
5211 TX s-Hertogenbosch
073 61 41 120
info@volksuniversiteitdenbosch.nl
www.volksuniversiteitdenbosch.nl
Taalontmoetingen - BBS Boschveld
Bij de Taalontmoetingen van Farent kun u oefenen met de Nederlandse taal en andere
mensen ontmoeten. Leren en contact met anderen staan centraal.
Vrijdag, 9.30 - 11.30 uur
Zernikestraat 2
5223 CD 's-Hertogenbosch
06 11 37 79 02
KarimaMajaiti@farent.nl
Taalontmoetingen - BBS Hambaken
Bij de Taalontmoetingen van Farent kun u oefenen met de Nederlandse taal en andere
mensen ontmoeten. Leren en contact met anderen staan centraal.

Woensdag, 9.00 - 11.30 uur
Het Wielsem 1
5231 BV 's-Hertogenbosch
06 11 37 79 02
KarimaMajaiti@farent.nl
Taalontmoetingen - BBS Kruiskamp
Bij de Taalontmoetingen van Farent kun u oefenen met de Nederlandse taal en andere
mensen ontmoeten. Leren en contact met anderen staan centraal.
Woensdag, 9.00 - 11.00 uur
Jan Olieslagersstraat 51
5224 BD 's-Hertogenbosch
06 11 37 79 02
KarimaMajaiti@farent.nl
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