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LESSENROOSTER NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN AVONDCURSUSSEN:
TWEEDE SEMESTER ACADEMIEJAAR 2020-2021 (februari tot en met juni 2021)

Onze cursussen worden overwegend online georganiseerd via Zoom.
Er zullen ook 3 contactmomenten op de campus zijn.
Heeft u zin om zich in te schrijven voor een cursus? Alle info (over hoe dat moet) vindt u hier.
• Heeft u nog geen voorkennis? Schrijf u dan in voor Niveau 1.
• Heeft u al voorkennis? Schrijf u in voor het niveau dat volgens u het best bij u past. Wij
schrijven u dan ook automatisch in voor de oriëntatietest op zaterdag 30/01 om 9 uur.
Hier vindt u de praktische informatie die u nodig heeft na uw inschrijving.

Welke informatie vindt u in dit rooster?
• Cursusnaam + niveau (volgens ERK)
→ Klik op de cursusnaam voor info over de inhoud en de prijs van elke cursus

Bv. NIVEAU 1
• Cursusdag

Bv. maandag en woensdag
• Cursusmoment

Bv. 19:00 – 21:30
• Start- en einddatum (einddatum = eindtest, tenzij er geen eindtest is)

Bv. 23/09/2020 – 16/12/2020 (23 september 2020 - 16 december 2020)
• Cursuscode en aanbodsessie (belangrijk bij het inschrijven via Oasis)

Bv. NE01 a (NE01 = cursuscode / a = aanbodsessie)
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NIVEAU 1 (A1)
maandag en woensdag

19:00 -

21:30

8/02/2021 -

3/05/2021

NE45 p

dinsdag en donderdag

19:00 -

21:30

9/02/2021 -

4/05/2021

NE46 q

19:00 19:00 -

21:30
21:30

8/02/2021 9/02/2021 -

3/05//2021
4/05/2021

NE47 m
NE48 n

19:00 -

21:30

8/02/2021 -

3/05/2021

NE49 g

19:00 -

21:30

9/02/2021 -

4/05/2021

NE50 g

19:00 -

21:30

8/02/2021 -

3/05/2021

NE51 d

NIVEAU 2 (A2+)
maandag en woensdag
dinsdag en donderdag

NIVEAU 3 (B1-)
maandag en woensdag

NIVEAU 4 (B1+)
dinsdag en donderdag

NIVEAU 5 (B2)
maandag en woensdag
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