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Nederlands leren en inburgeren in Venray

Wil jij
dit ook?

Neem mij dan GRATIS mee!

VOORWOORD
Nederlandse taal en inburgering. Dat is waar wij dagelijks mee bezig zijn. Maar wie wij zijn is
zoveel meer. Het beste in mensen naar boven halen. Dat is wat wij hier doen. En dat begint
bij onszelf. Bij Kusters scholing & training halen we het maximale uit onszelf, omdat we
vertrouwen en ruimte voor ontwikkeling en initiatieven krijgen. We leren van en met elkaar.
Het is een wisselwerking tussen alle collega’s en cursisten onderling. Bij ons gaat het om
de binnenkant, de buitenkant is helemaal niet van belang. Het is het mens-zijn dat telt. Wie
je nu bent en wat je daarmee doet.
Wij vinden het mooi om deel uit te maken van deze ontwikkeling en jou te zien groeien.

“Mensen in
hun kracht
zetten,
dat is ónze
kracht.”

Lizet

Wouter

Marij

Charlotte

Monique

Nadira
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Wouter Schambergen
eigenaar Kusters scholing & training
Als (oud) studenten me vertellen wat hun tijd bij Kusters scholing & training voor ze
heeft betekend en wat het ze heeft opgeleverd geniet ik daar enorm van. Het gaat
altijd om véél meer dan taal alleen. Het gaat over vertrouwen, over vriendschap en
over een toekomst in een nieuw land. Ik vind het fantastisch om te horen dat zij de
basis voor hun toekomst in Nederland bij ons hebben gelegd.
Ik ben alweer ruim 10 jaar geleden begonnen bij Kusters. In de afgelopen jaren is het
me opgevallen dat gemotiveerde en goed opgeleide nieuwe Nederlanders in de
traditionele inburgering weinig regie en individuele aandacht krijgen. Wij vinden het
belangrijk om jou de ruimte te bieden om zélf verantwoordelijk te zijn voor je eigen

“Op een goede
voedingsbodem komt
alles tot
bloei.”
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leerproces en dit continu individueel met jouw docent te monitoren en evalueren.
Daarom bieden wij jou de mogelijkheid om bij ons flexibel te studeren. In dit magazine
vertellen we jou hier alles over.

EDITORIAL Wouter
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DE KRACHT
VAN
FLEXIBEL
STUDEREN

Wil je weten of deze vorm van flexibel studeren
bij jou past?
• Je bent gemotiveerd om aan je toekomst in Nederland
te werken
• Je neemt graag zelf de regie
• Je vindt het leuk om met andere studenten
samen te werken
• Je bent niet bang om de taal meteen
in de praktijk te gebruiken
• Je hebt in je eigen land een goede opleiding gedaan

NEDERLANDS LEREN EN INBURGEREN
bij Kusters scholing & training
• Je studeert in je eigen tempo
• Je ontmoet veel leuke mensen
• Je hebt zelf de regie over je traject
• Je leert de taal op een leuke manier
• Je studeert samen met gemotiveerde studenten
• Je wordt individueel begeleid ter ondersteuning van jouw
persoonlijke programma
• Je krijgt individuele coaching op het gebied van leven en
werken in Nederland
• Naast het leren van de taal in het klaslokaal, krijg je ook
veel praktijkopdrachten zodat je de taal leert toepassen
en gebruiken
• Je bereidt je direct voor op het Inburgeringsexamen of het
Staatsexamen NT2 programma I of II (niveau B1 of B2).
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Je ontmoet
veel leuke
mensen

Herken jij jezelf hierin?

AANMELDEN

En wil je graag beter Nederlands leren en je toekomst in

Wil je direct een afspraak maken voor een intakegesprek?

Nederland verder vormgeven? Maak dan een afspraak met

Neem dan contact op via:

onze coördinator en docent Charlotte. We hebben vragen

0478-532132 of info@kusters-scholing.nl

voor jou en we doen testen om te bekijken of ons systeem
geschikt is voor jou. Ook is het mogelijk om een proefles te

Om te bekijken of ons systeem bij jou past, kunnen we na het

volgen. Aan het einde van het gesprek geven we ons eerlijke

intakegesprek een proefles plannen. Als onze werkwijze bij jou

advies over deelname aan de cursus en een overzicht van de

past en er is plek, dan kun je meteen starten met de lessen!

kosten.

FAQ: Wat als deze manier van studeren niet bij

FAQ: Is flexibel studeren bij jullie dan niet heel

mij past?

duur?

Je kunt bij ons ook klassikaal studeren. Je volgt de lessen

Onze prijs voor niveau A2 of B1 ligt vaak 20-60% lager dan bij

dan in één groep in hetzelfde tempo. Voor meer info over de

andere scholen. Dat komt omdat je voor jouw ontwikkeling en

cursus inburgering, kijk op onze website:

voortgang niet afhankelijk bent van de motivatie en het tempo

www.kusters-scholing.nl/cursussen/inburgering

van je klasgenoten. Je gaat dus veel sneller door de stof heen.

cursus
g
inburgerin
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Charlotte
vertelt
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Charlotte
Coördinator en docent NT2

PERSOONLIJK TRAJECT
Je studeert bij ons op een andere manier dan je gewend
bent. Iedere cursist doorloopt namelijk zijn eigen persoonlijke
lesprogramma. Hierdoor kunnen we mensen in een relatief
korte tijd zo ver mogelijk brengen. Niet alleen theoretisch, maar
vooral ook leren om de taal te kunnen en durven gebruiken in
de praktijk.

“Je leert
zoveel meer
dan taal.”

week bij ons aan het studeren bent. Hoe meer tijd je
besteedt aan je huiswerk,
hoe sneller je jouw traject
doorloopt. Ook is open-

Ons doel?

heid in de groep belangrijk. Iedere dag beginnen we met een

Samen met jou werken aan een fijne toekomst en het ver-

gezamenlijk gesprek. Vrij met elkaar spreken over het leven,

groten van je geluk in Nederland. Dat proces begint al hier

vertellen waar je tegenaan loopt, wat je opvalt en wat je met

bij ons. Het is mooi om te zien dat er zoveel vriendschappen

de Nederlandse taal hebt gedaan. Dit zorgt voor een mooie

in de groep ontstaan. Je komt in een groep met mensen die

wisselwerking en waardevolle gesprekken tussen cursisten.

allemaal gericht bezig zijn met hun toekomst. Ondanks de
verschillende achtergronden hebben onze cursisten één ding

Praktijk en coaching

gemeen: ze zijn nieuw in Nederland. Dit schept een band, want

Naast de theorie, besteden we veel tijd aan praktijklessen. Je

ze lopen tegen dezelfde dingen aan en vinden hierin steun en

maakt kennis met de omgeving. Je gaat bijvoorbeeld naar de

herkenning bij elkaar.

markt, een museum of de sportschool. Ook leer je de huisarts
bellen en in het Nederlands een afspraak maken.

Commitment

Het is heel logisch dat je graag eerst alle woorden wilt kennen

Voor dit traject is het belangrijk dat je intrinsiek gemotiveerd

voordat je durft te spreken. Wij stimuleren onze cursisten om

bent en heel goed zelfstandig kunt werken. Je doorloopt de

van begin af aan in het Nederlands contact te leggen met

lesstof in je eigen tempo. We verwachten dan ook commit-

mensen. Dan kom je erachter dat je al een eenvoudig gesprek

ment van jou als cursist. Dat betekent dat je drie dagdelen per

kunt voeren en contact kunt maken met Nederlanders.
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JOUW
TOEKOMST
START HIER
Je leert zoveel meer dan alleen de taal. Je leert over de
Nederlandse cultuur, over de ongeschreven regels en onze,
soms rare, gewoonten. Je leert de taal echt gebruiken in
verschillende situaties. Daardoor voel je meer vertrouwen en
verlaag je jouw drempel voor nieuwe stappen in Nederland.
Je vergroot je kansen en mogelijkheden op een fijn leven in
Nederland met een passende baan en sociale contacten.
Door onze persoonlijke werkwijze heb je veel ruimte om aan
te geven waar je behoefte aan hebt om je leven in Nederland
vorm te geven. Coach Lizet ondersteunt je bij Werk & Opleiding
en bij coach Nadira kun je terecht voor alle vragen over de
Nederlandse Samenleving & Cultuur.
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“Wij
stimuleren
je om het
maximale
uit jezelf te
halen.”

♥

♥

Andy: VOOR
DE LIEFDE
NAAR NEDERLAND
In 1995 vertrekt Andy (44) vanuit Texas naar Nederland
om hier een jaar te wonen. Als uitwisselingsstudent
heeft ze de mogelijkheid om hier Havo 4 te volgen. Ze
komt terecht bij een warm en hartelijk gezin in het kleine
dorpje Maasbree.
Ze voelt zich hier al gauw thuis. Andy: “Iedereen was
geïnteresseerd in mij en waar ik vandaan kom. Ik heb
Nederland ervaren als een land vol warme, vriendelijke
mensen. Het was een mooie ervaring voor me en
door de vele sociale contacten heb ik binnen een jaar
behoorlijk goed de Nederlandse taal kunnen leren.”
De rest van haar leven speelt zich af in Texas. Ze maakt
haar studie af en gaat fulltime werken. Totdat ze in 2017
op het idee komt om haar Nederlandse familie nog
een keer te bezoeken. Ze reist af naar Nederland en
een bijzondere tijd breekt aan. Het weerzien met haar
familie is geweldig. En daarnaast leert ze via een online
datingsite een erg leuke man uit Venlo kennen.

Twan en Andy hebben vanaf het

landse taal goed te beheersen. Dat

snel. Haar ervaringen van 20 jaar

begin veel contact met elkaar en het

ik gesprekken kan voeren, mensen

geleden komen stukje bij beetje weer

klikt enorm.

kan begrijpen en mezelf goed kan

boven drijven.

Andy: “Maandenlang facetimen we

uitdrukken in het Nederlands. Ik heb

Andy: ‘‘De docenten zorgen voor een

iedere dag. We plannen ‘datenights’

me ingeschreven bij Kusters scho-

open sfeer. Ze zijn heel vriendelijk en

zodat we ondanks het tijdverschil

ling & training en ben heel veel gaan

hulpvaardig. Ze hebben me echt op

toch zoveel mogelijk samen kunnen

oefenen. Want hoe sneller je de taal

weg geholpen en ervoor gezorgd dat

zijn. We ontmoeten elkaar pas later

kent, hoe sneller je ook de cultuur en

ik het zelfvertrouwen heb om in het

dat jaar in Texas wanneer Twan me

de mensen leert kennen. Dan kom je

Nederlands te spreken. Ik heb hier

daar komt opzoeken.”

erachter hoe fantastisch deze men-

geleerd dat ik fouten mag maken. Dat

sen zijn.”

hoort er juist bij.

Het wordt een fantastische tijd voor
allebei. De klik is overduidelijk en
ze willen met elkaar verder. In de
jaren die volgen hebben ze voornamelijk contact via facetime en in
2019 zoekt Twan haar opnieuw op in
Texas. Er worden concrete plannen
gemaakt voor de toekomst en een jaar
later verhuist Andy naar Nederland.
Natuurlijk verhuizen haar hond en
haar twee katten met haar mee.

Ik heb hier
geleerd dat ik
fouten mag
maken.
Dat hoort er
juist bij.

Ik vind het superleuk bij Kusters. Mijn
medestudenten komen uit verschillende landen en hun achtergrond is
heel divers. Het zijn zulke mooie mensen, iedereen is prachtig.
Het is erg leerzaam en waardevol
om elkaar te leren kennen en met
elkaar te leren. Iedereen op zijn eigen
tempo!’’

Andy: “Ik had nooit gedacht dat ik in
Nederland zou gaan wonen! Het is

Inmiddels heeft Andy een vaste baan

bizar hoe een mensenleven kan

Doordat ze bij Kusters kan leren in

in de logistiek. Ze werkt in een multi-

lopen, toch?

haar eigen tempo, gaat ze vlot door

cultureel team en voelt zich helemaal

Ik vind het belangrijk om de Neder-

de opleiding heen. Want Andy leert

thuis in Nederland.
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DIT
ZIJN
WIJ

Charlotte

team flexibel studeren
Elke dag werken wij met mensen die een nieuwe start hebben
gemaakt. Zelf hebben wij in ons leven ook bijzondere ervaringen opgedaan en een persoonlijke zoektocht afgelegd.
En dat is precies wat wij jou willen meegeven.

Lizet

Nadira
r

lees mee
over ons

Stappen zetten.
Leren. En groeien.
Dat is wat wij doen.
Dagelijks. Net als
onze cursisten.
Want hoe je levenspad ook loopt... iedere dag is een nieuw
begin met nieuwe kansen! Meer over ons op onze website:
www.kusters-scholing.nl/over-ons/ons-team
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B

innenkijken
ij SID & TANIA

Interview Sid (31)

kansarme gezinnen. Zo is er een vaste

Sid en Tania zijn onafscheidelijk. Ze

en Tania (32) uit Venray

groep jongeren die begeleid wordt op

communiceren in het Engels met

Tijdens zijn studie Commerciële Eco-

het gebied van onderwijs en ontwikke-

elkaar en zijn verwonderd over de vele

nomie heeft Sid twee keer een halfjaar

ling. Jongeren zonder identiteitspapie-

overeenkomsten tussen hen. Wanneer

in Indonesië gewoond. De eerste keer

ren worden geholpen zodat ook zij toe-

voor zijn minor en later is hij terugge-

gang krijgen tot officiële instanties als

gaan voor zijn afstudeeropdracht. In-

ziekenhuizen en onderwijs. De moe-

donesië was geen toevallige keus voor

der van Sid coördineert de stichting

hem.

vanuit Nederland en verblijft jaarlijks

Sid: “Ik heb gewoon een band met Indo-

zes weken in Yogyakarta. Mooi hoe

nesië. En daar heb ik mijn hele familie

deze familie Indonesië in haar hart

in meegesleurd, haha. Toen ik in Yogya-

heeft gesloten.
de vakantie tot een einde komt en

karta studeerde, hebben mijn moeder
en mijn broer met zijn vriendin mij daar

In 2019 boekt Sid met twee vrienden

het afscheid nadert, nodigt Sid Tania

opgezocht. Daar ontstond het idee

een reis naar Indonesië. Ze hebben

uit om een keer naar Nederland te

bij mijn moeder om iets te doen voor

de tijd van hun leven daar. Tijdens een

komen. Want ze weten allebei: het zou

straatkinderen in die stad. Samen met

avondje stappen ontmoet hij Tania. Ze

heel jammer zijn als het alleen bij deze

een Indonesische student heeft zij een

raken aan de praat en de klik blijkt heel

vakantie blijft.

stichting opgericht.”

bijzonder. De drie vrienden hebben het
plan om verder door te reizen naar Bali

Tania wil zo snel mogelijk naar Neder-

Stichting Fian biedt een veilige basis

en Sid vraagt of Tania met hen mee wil

land komen en regelt een visum. Maar

en ondersteuning aan jongeren en

gaan. Met z’n vieren reizen ze verder.

dan komt er onverwachts een vlieg-
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Er is meteen
een klik
met vrienden
en familie
verbod vanwege de coronapandemie. Sid: “We hebben toen

maanden blijven op haar visum. Het is een heerlijke tijd. Tania

6 maanden moeten wachten om elkaar weer te kunnen zien.

maakt kennis met Nederland en er is meteen een klik met de

Maar ondanks de afstand en onzekerheid worden de plannen

vrienden en familie van Sid. Ook schrijft Tania zich in Neder-

en het verlangen steeds groter. Want het is voor ons allang

land in bij Kusters scholing & training en leert ze de basis van

duidelijk: wij zijn voor elkaar gemaakt. We facetimen iedere

de Nederlandse taal.

dag, leren online elkaars familie en vrienden kennen en ondertussen is Tania volop bezig met het leren van de Nederlandse

Na drie maanden reist Tania terug naar Indonesië. Met een

taal.”

duidelijk plan: ze wil zo snel mogelijk terugkomen naar Sid.
Door de lessen bij Kusters scholing & training slaagt ze in

Dan ineens horen ze dat er een uitzondering op het vliegver-

haar geboorteland direct voor het Basisexamen Inburgering.

bod komt, speciaal voor mensen met een lange afstandsre-

Wanneer alles geregeld is begint Tania aan de reis van haar

latie. Eindelijk kan Sid Tania ophalen op Schiphol. Ze mag drie

leven: ze vertrekt naar Nederland.
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Vanaf dat moment volgt Tania drie dagen per week Neder-

Vooral omdat de Indonesische cultuur heel anders is. In Indo-

landse les bij Kusters scholing & training. Sid vertelt hoe hij dit

nesië is men veel banger om fouten te maken, waardoor er

als partner heeft ervaren: “De lesdagen zijn heel erg goed. Het

vaak voor de makkelijke weg wordt gekozen.

is zoveel meer dan alleen taal. Tania heeft op school geleerd

Wij stappen in Nederland veel sneller naar voren en schamen

om grapjes te maken in het Nederlands. En dat doet ze dan

ons niet zo voor het maken van een foutje. Het is mooi dat we

ook graag, haha. Ze haalt tegenwoordig zelfs geintjes uit bij

zoveel van elkaar en elkaars cultuur kunnen leren. Tania maakt

familie en vrienden!

zich bijvoorbeeld veel minder snel druk dan ik.”

Ook heeft ze bij Kusters de weg leren kennen in Nederland. Zoals welke instanties er
zijn, de omgang met je DigiD en hoe ze bepaalde informatie kan opzoeken. Haar zelfredzaamheid is hierdoor heel groot geworden. In het begin liep alles via mij; ik regelde
alles. Maar inmiddels doet zij dit allemaal
zelf. Zij stapt op mensen af, vraagt, overlegt
en regelt de boel. Dan kom ik erachter dat
zij het vaak echt beter weet dan ik. Maar dat
zeg ik natuurlijk niet hardop.
Sid: “We hebben samen al veel stappen

Tania heeft
geleerd om
grapjes te
maken in het
Nederlands.
En dat doet
ze dan ook
graag.

genomen. Dat komt echt doordat Tania zo
gemotiveerd is om haar eigen netwerk hier op te bouwen en
de taal te leren. We zijn naast de lessen op school ook veel
samen gaan oefenen. En ook al is de taal nog niet vloeiend,
ze heeft vertrouwen en vindt daardoor eenvoudig aansluiting
bij haar collega’s en werkgever. Ze maakt gemakkelijk contact.
Daar heb ik echt bewondering voor.
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Er breekt een bijzondere tijd aan voor de
twee. Tania is zwanger!
Sid: “Ze heeft een boek gekregen van Jip
en Janneke. Dat lezen we om en om aan
elkaar voor. Het zijn leuke verhaaltjes en er
zit humor in. Om na te gaan of ze het goed
begrepen heeft, vertaalt ze alle zinnen in het
Engels. Ik merk dat haar uitspraak en haar
woordenschat enorm vooruit zijn gegaan.
We kijken heel erg uit naar ons eerste kindje.
Hopelijk kunnen we straks na de geboorte
met z’n drietjes kennis gaan maken met de
familie en vrienden van Tania in Indonesië.”
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Milena’s
verhaal
Milena (34) uit Polen

ge termijn, dus ze blijft terugschakelen

“Bij Kusters scholing & training zien

naar het Nederlands.

ze precies wat je nodig hebt.”
Milena wil haar taal verbeteren en komt
Tien jaar geleden komt Milena in Ne-

terecht bij Kusters scholing & training.

derland wonen. Milena: “De eerste ja-

Inmiddels leert ze hier op HBO niveau

ren in Nederland heb ik mezelf de taal

de Nederlandse taal en blijft ze zich-

aangeleerd. Omdat ik voor een interna-

zelf verder ontwikkelen. Ze vindt het

tionaal bedrijf werkte waar onderling

heel fijn dat door de docent individu-

Engels werd gesproken, was het voor

eel wordt bekeken wat iedereen nodig

mij geen must om Nederlands te leren.”

heeft. Ze ziet daardoor veel verbetering bij zichzelf, vooral bij de foutjes die

In 2017 ontmoet ze Hans en ze krijgen

ze al jaren maakte.

een relatie. Dat is een keerpunt. Ze
spreekt haar wens uit: vanaf nu wil ze

Hans: “Het is een groot verschil sinds

alleen in het Nederlands spreken. Dat

ze de lessen volgt bij Kusters scholing

blijkt nog een lastige omschakeling. Ze

& training. Milena verbetert zichzelf nu

merkt dat vriendinnen en collega’s met

vaak, ze is echt gegroeid in haar uit-

alle liefde in het Engels willen praten

spraak en ze is bewuster bezig met de

om haar te helpen. Maar ze weet dat

juiste plaatsing van woorden in een zin.

ze hiermee niet geholpen is op de lan-

Ze doet enorm haar best, maar ik kan
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“één
croissantje
kamhaas
alsjeblieft”

niet ontkennen dat sommige dingen ook heel
grappig zijn. Ik ben bijvoorbeeld eens naar de
Jumbo gestuurd voor een croissantje kamhaas
en er is een tijdje verwarring geweest over de
mantuin in plaats van tuinman.”
Milena: “In Polen ben ik universitair opgeleid:
sociologie en politicologie. Nu werk ik op de
salesafdeling bij een groot transportbedrijf. Ik
vind mijn werk heel interessant. Met mijn directe
collega’s spreek ik altijd in het Nederlands. Maar
ook mijn achtergrond komt van pas: met de
chauffeurs spreek ik in het Pools. Mijn collega’s
vinden dat heel grappig. Ze zeggen vaak dat ik
in het Nederlands zo’n lief meisje ben, maar als
ik Pools spreek dan lijk ik al gauw driftig, haha
dat komt door de klanken en het temperament
waarmee ik dan spreek.”
Op de vraag of ze nog een tip heeft, geeft Milena snel antwoord: “In het begin heb ik me de
taal vooral zelf aangeleerd, maar ik merk dat er
dan al gauw foutjes in sluipen. Het is lastig om
dat dan weer af te leren. Als ik het opnieuw kon
doen dan zou ik meteen Nederlandse lessen
gaan nemen. Daarmee maak je het jezelf een
stuk gemakkelijker!”
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