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Veel gestelde vragen
1. Welke cursussen biedt Ad Appel Taaltrainingen?
Er zijn cursussen basisexamen inburgering (A1), inburgering (A2) en Nederlands als Tweede Taal (B1, B2). U
kunt lessen volgen voor alle vaardigheden of voor één vaardigheid (lezen, luisteren, spreken, schrijven). Ook als
u geen examen wilt doen, kunt u een cursus volgen om uw Nederlands te verbeteren. Alle lessen en cursussen
zijn op maat. U bent welkom op onze school om te zien hoe wij lesgeven.
2. Wanneer begint de volgende cursus?
U kunt meestal direct starten. U kunt meedoen op dagdelen die u zelf uitkiest. U kunt ook op vakantie gaan
wanneer u dit wilt.
3. Hoe lang duurt mijn cursus?
Er zijn cursussen van 15 lessen (A1) of 30 lessen (A2, B1, B2). Iedere les duurt drie uur. Wij werken ook met u
aan uw portfolio (ONA).
4. Welke docenten werken bij Ad Appel Taaltrainingen?
Ad Appel (1954) – Is docent NT2 sinds 1974. Studeerde Culturele Antropologie en Nederlands als Tweede Taal.
Hij heeft de docentenopleiding voor leraar NT2 gevolgd en was examinator Staatsexamens NT2 tussen 19992014. In 2012 richtte hij Ad Appel Taaltrainingen (AATT) op. Ad publiceerde studieboeken voor inburgering A1
en A2 en ander lesmateriaal voor buitenlanders/inburgeraars (A1 en A2).
Kirsten Verpaalen (1974) - Studeerde Culturele - en Sociale Antropologie, is drs. Heeft de docentenopleiding
NT2 succesvol afgerond en is docent NT2 sinds 2008. Ze volgde in 2015/2016 de opleiding tot docent TPRS,
waarvoor ze het certificaat ontving. Ze heeft een uitstekende kennis van de Russische taal en cultuur. Kirsten
werkt sinds 2012 bij Ad Appel Taaltrainingen, sinds 2016 als compagnon.
Onze docenten zijn uitstekend gekwalificeerde en gespecialiseerde NT2 docenten.
5. Wat gebeurt er tijdens mijn les?
Tijdens uw les legt de docent nieuwe lesstof uit, bijvoorbeeld grammatica. Ook maakt u tijdens de les
oefeningen die moeilijk voor u zijn. U krijgt dan feedback van de docent. U zit met andere cursisten in één
groep. Er is bijna nooit een traditionele, klassikale les. Alle studenten worden individueel begeleid. U maakt
thuis uw huiswerktaken. U komt naar school met vragen over de lesstof. Op school werkt u veel aan
verbetering van grammatica, zodat uw schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid verbeteren. U maakt ook vaak
toetsen en oefenexamens tijdens de les.
6. Welke boeken heb ik nodig?
De boeken krijgt u van ons. U beslist in overleg met de docent welke boeken nodig zijn. Soms hebt u al boeken
waaruit u kunt blijven studeren.
7. Spreekt mijn docent alleen Nederlands in de les?
Ja, in de les spreekt uw docent zoveel mogelijk Nederlands. Bij beginnersgroepen spreken docenten soms
andere talen om woorden uit te leggen. (Engels, Frans, Spaans, Russisch of Arabisch).
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8. Hoeveel huiswerk krijg ik bij een cursus?
U hebt twee keer zoveel uur huiswerk te doen als het aantal lesuren. Stel u hebt zes lesuren, dan rekent u op
twaalf uren huiswerk. Dit is een schatting, er zijn individuele verschillen.
9. Hoeveel tijd is er nodig om Nederlands te leren?
Dat hangt af van verschillende factoren. Opleiding in eigen land, moedertaal, de tijd die u besteedt aan
huiswerk, Nederlands spreken buiten school enz. enz. In gunstige omstandigheden bereiken studenten na vier
tot zes maanden niveau A2.
10. Hoe groot is de school van Ad Appel Taaltrainingen in Aerdenhout?
Ad Appel Taaltrainingen werkt met kleine groepen. Verspreid over een week komen ongeveer 30-40 cursisten
naar de lessen, meestal komen zij twee keer per week. De groepen bestaan uit vijf studenten.
11. Kan ik nog meedoen als de cursus al begonnen is?
Ja, u kunt altijd meedoen als er plaats is. Omdat iedere cursist bij Ad Appel Taaltrainingen een individueel
programma krijgt, is instromen in iedere groep altijd mogelijk.
12. Hoeveel kost mijn cursus?
Een cursus van 15 lessen kost € 780.
Een cursus van 30 lessen kost € 1560.
Privélessen kosten € 130 en duren twee uur.
Eén losse studiedag van 09.45 uur tot 16.15 uur kost € 120.
Een intensieve studieweek kost € 480. U krijgt vier hele dagen en een halve dag les (9 lessen).
Twee intensieve studieweken (18 lessen) kosten € 900.
Een extra korte cursus (10 lessen) kost € 525.
Een ONA portfolio werkplaats kost € 160 en duurt drie uur.
Het voorbereiden van het ONA portfolio eindgesprek kost € 85 en duurt een uur.
13. Wanneer moet ik betalen?
U betaalt de lessen voorafgaand aan de cursus. Cursussen van 30 lessen kunt u in drie maandelijkse termijnen
betalen. U zorgt voor tijdige betaling. Bent u te laat met betalen? Dan worden extra kosten in rekening
gebracht. Cursusgeld dat al betaald is, wordt niet terugbetaald.
14. Moet ik de cursus zelf betalen?
Ja. De overheid betaalt niet voor uw inburgeringscursus. Uw cursus van 30 lessen kunt u bij ons in maandelijkse
termijnen betalen. Soms betaalt uw werkgever uw cursus.
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15. Zijn de kosten van mijn inburgeringscursus aftrekbaar voor de belastingen?
Misschien. Als u studeert om uw beroepsmogelijkheden te verbeteren, zijn studiekosten (in 2018) deels
aftrekbaar. Soms kan uw boekhouder de kosten van uw inburgeringscursus aftrekbaar maken bij uw
belastingaangifte. Uw boekhouder kan u vertellen of dit in uw situatie mogelijk is.
16. Moet ik ook BTW betalen voor de lessen?
Nee, u betaalt geen btw. Ad Appel Taaltrainingen is geregistreerd bij het CRKBO.
17. Hoe lang duurt mijn les?
Een groepsles duurt drie uur.
18. Wat zijn mijn lestijden?
Ochtend: 09.45 - 12.45 uur.
Middag: 13.15 - 16.15 uur.
Uw rooster is flexibel, maar niet vrijblijvend. Komt u niet op de afgesproken tijd naar de les? Dan wordt de les
toch in rekening gebracht. U spreekt altijd één maand vooruit af welke dagdelen u naar de les wilt komen.
19. Hoe vaak kan ik les krijgen?
U komt in principe 2 keer per week naar school. Hebt u een (bijna) fulltime baan? Wij adviseren u dan om 1 x
per week naar de les te komen. Lessen in onze kleine groepen zijn erg intensief en u moet ook huiswerk maken.
Wilt u extra lessen of wilt u een speciale intensieve training? Dat kan!
20. Waar zijn de lessen?
De lessen vinden plaats op het adres Aerdenhoutsduinweg 1, 2111 AN Aerdenhout. Het schoolgebouw is
ongeveer tien minuten lopen vanaf het NS-station Heemstede-Aerdenhout. Vlakbij de school stopt ook een
bus. Er is gratis parkeerruimte.
21. Heeft Ad Appel Taaltrainingen het Keurmerk Inburgering?
Nee, niet meer. Ad Appel Taaltrainingen heeft het Keurmerk van Blik op Werk opgezegd. Dat betekent dat u als
u start vanaf 2018 bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geen geld kunt lenen voor de cursus. U kunt uw
cursus van 30 lessen bij ons wel betalen in maandelijkse termijnen.
Ad Appel Taaltrainingen is een CRKBO geregistreerde instelling.
Ad Appel Taaltrainingen heeft het NRTO keurmerk.
Ad Appel en Kirsten Verpaalen zijn lid van de beroepsvereniging van docenten Nederlands als Tweede Taal.
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22. Ken ik Ad Appel Taaltrainingen via internet?
Misschien. Ad Appel Taaltrainingen publiceert veel nieuws over Inburgering en lesmaterialen en oefentoetsen
voor het inburgeringsexamen A2 en het basisexamen inburgering A1 op internet. Dat gebeurt via o.a. de
Facebookgroepen ‘Inburgering’ en 'Basisexamen inburgering' en via andere Facebookgroepen.
Ad Appel en Kirsten Verpaalen hebben een openbaar profiel bij LinkedIn.
Ad Appel Taaltrainingen heeft websites ontwikkeld waarmee over de hele wereld mensen hun eerste 1200
Nederlandse woorden leren lezen en uitspreken. Ook is er een app geschikt voor iPad en voor Android-tablets.
Meer weten? Kijk op www.adappel.nl
Of mail naar adappel@gmail.com

