INBURGEREN BIJ FOX AOB
INBURGERINGSEXAMEN
WET INBURGERING (WI)
In Nederland zijn afspraken gemaakt over het inburgeren. Deze afspraken
staan in de Nieuwe Wet Inburgering (WI). De wet is op 1 januari 2007
ingegaan. Vanaf 1 januari 2013 zijn er belangrijke wijzigingen in deze wet. Alle
buitenlanders, buiten de EEG afkomstig, zijn verplicht een
inburgeringsexamen af te leggen. Deze mensen zijn inburgeringsplichtig.
EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
De belangrijkste verandering in de wet is dat u als inburgeringsplichtige zelf
uw inburgeringscursus moet regelen en betalen. De inburgeringsplichtige is
zelf verantwoordelijk voor zijn/haar inburgering. U moet dus zelf zorgen dat u
voor het inburgeringsexamen slaagt.
U kunt daarbij hulp krijgen van o.a.:
DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs)
Opleidingsinstituut (FOX AOB)
Voor meer informatie over inburgeren kunt u de website www.inburgeren.nl
bezoeken.
OPLEIDINGSTRAJECT BIJ FOX AOB

Tussentijds en aan het einde van het opleidingstraject worden er toetsen
afgenomen om te bepalen of u genoeg kennis heeft. Als u voldoende kennis
heeft kunt u opgaan voor het inburgeringsexamen. Het examen wordt door
FOX AOB aangevraagd. Meer informatie over de examens kunt u vinden op
de website www.inburgeren.nl.
DUUR VAN DE OPLEIDING
De duur van het opleidingstraject van FOX AOB is afhankelijk van het
startniveau (NT2), het opleidingsniveau (land van herkomst), de vorderingen
en de inzet van de inburgeraar. U volgt minimaal 2 dagdelen per week les.
LESLOCATIE
De lessen vinden plaats op de cursuslocatie van FOX AOB aan de Fransstraat
16 te Voorburg. FOX AOB heeft ook een dependance in Delft. Op de locatie in
Delft worden eveneens inburgeringslessen verzorgd. De lessen worden
overdag gegeven. Een cursus in de avonduren is bespreekbaar.
CURSUSKOSTEN EN GELD LENEN BIJ DUO

Om het inburgeringsdiploma te behalen moet u voldoende Nederlands
spreken, lezen, luisteren, schrijven en kennis hebben van de Nederlandse
samenleving. Bent u na 1 januari 2015 naar Nederland gekomen, dan is ONA
(Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) ook een onderdeel van het
examen. Hiervoor moet u een opleiding volgen. FOX AOB verzorgt de
opleiding tot het inburgeringsexamen vanaf niveau A0 tot A2.

Als u een inburgeringscursus gaat volgen kost dit geld. Hiervoor kunt u een
lening aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), ook als het gaat om
NT2. Een lening kan ook aangevraagd worden door vreemdelingen uit de EUlanden en Turkije. Er is een verschil tussen asielgerechtigden (max. lening tot
€. 10.000,00) en inburgeringsplichtigen (max. tot €. 5.000,00). Het verkrijgen
van een lening en het bedrag is afhankelijk van het inkomen. Voor meer
informatie over een lening kunt u terecht op de website www.inburgeren.nl .

Het opleidingstraject bij FOX AOB bestaat uit de volgende onderdelen:
1) Intake
2) Opleidingstraject
3) Inburgeringsexamen

U kunt gebruik maken van de lening als u een opleiding volgt bij een door Blik
op Werk gecertificeerde instelling. FOX AOB is gecertificeerd en heeft het
keurmerk. Meer informatie over het keurmerk en over gecertificeerde
instellingen kunt u terugvinden op de website www.blikopwerk.nl.

OPLEIDINGSTRAJECT

Het tarief van een inburgeringscursus bij FOX AOB is afhankelijk van het
aantal lesuren. FOX AOB heeft bijvoorbeeld cursussen van 150 uur en van
300 uur. Nadat er een toets is afgenomen, kan FOX AOB het aantal
noodzakelijke lesuren bepalen en u meer vertellen over de kosten van een
inburgeringscursus.

Het opleidingstraject begint met een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek
worden er gegevens verzameld, zoals persoonsgegevens, opleiding,
werkervaring, etc. Na het intakegesprek wordt er een intaketoets (TIWI-toets)
afgenomen. Vervolgens geeft FOX AOB u in een tweede gesprek een advies
over het te volgen opleidingstraject. In overleg met u wordt er een actieplan
opgesteld. Het scholingstraject is een combinatie van leren op school (FOX
AOB) en thuis leren, zowel met de computer als met boeken. U krijgt het
aantal noodzakelijke (studie)uren bij FOX AOB aangeboden. In deze uren
wordt u begeleid door FOX AOB. De overige uren worden ingevuld door
zelfstudie.

KEURMERK INBURGEREN
Sinds 2009 is FOX AOB gecertificeerd en hebben wij het Keurmerk
Inburgeren. Het Keurmerk houdt in dat de instelling goed georganiseerd is en
een goede opleiding kan verzorgen. Het keurmerk wordt elk jaar gecontroleerd
door Stichting Blik op Werk. Voor meer informatie over het keurmerk zie de
website www.blikopwerk.nl.
RESULTATEN FOX AOB
FOX AOB heeft goede resultaten met de inburgeringscursussen behaald.
FOX AOB heeft van 2008 t/m 2015 diverse inburgeringscursussen verzorgd
met een slagingspercentage van 100%. Daarnaast heeft FOX AOB met het
tevredenheidsonderzoek in 2016 een score van 8,2 behaald. Via
www.blikopwerk.nl kunt u de gegevens (tevredenheid, slagingspercentage,
etc.) van FOX AOB bekijken.
WAAROM INBURGEREN BIJ FOX AOB ?








FOX AOB levert maatwerk
FOX AOB is kleinschalig en werkt met kleine groepen
FOX AOB heeft uitstekende en zeer ervaren docenten
Bij FOX AOB krijgt u veel persoonlijke aandacht en begeleiding.
FOX AOB heeft goede resultaten geboekt.
FOX AOB staat garant voor een goede begeleiding
Heeft u na de inburgeringscursus niet alle examens behaald ? FOX AOB
levert nazorg en helpt u ook na de inburgeringscursus verder om
uiteindelijk alle examens te behalen.

ORIËNTEREND GESPREK
FOX AOB is graag bereid om in een geheel vrijblijvend gesprek een nadere
uitleg te geven over het opleidingstraject, het inburgeringsexamen en wat wij
eventueel voor u kunnen betekenen.
Voor uitgebreidere informatie over inburgeren kunt u uiteraard ook een kijkje
nemen op onze website www.foxaob.nl .
Voor meer informatie of een uitgebreide brochure kunt u contact opnemen
met:

Marion de Vos tel: 070-33 56 149 of 06-51913065

FOX AOB
Vreeswijkstraat 551
2546 AN DEN HAAG
Tel: 070 – 367 51 40 / 06-519 13 065
KANTOOR/CURSUSLOCATIE
Fransstraat 16
2274 AX VOORBURG
Tel: 070 – 33 56 149
www.foxaob.nl
foxaob@hetnet.nl

