Factsheet Examentraject
voor gevorderden

Taal naar Keuze (TnK) biedt het voortgezet onderwijs examenprogramma’s aan voor
gevorderde leerlingen, in de vakken Arabisch, Chinees, Italiaans, Russisch, Spaans en
Turks, en ook in Duits en Frans.
Het onderwijs kan zowel online als op school worden aangeboden. De examens worden
in principe in de school afgenomen. Onderwijs en examens worden verzorgd door
bevoegde taaldocenten, mogelijk aangevuld en ondersteund door moedertaalsprekers
met relevante expertise.
Een klas bestaat uit 10 tot 20 leerlingen. Leerlingen van verschillende scholen kunnen bij
elkaar in de klas zitten. Wekelijks zijn er 2 les- of begeleidingsuren, online en/of
klassikaal.
Taal naar Keuze verzorgt het PTA, in samenspraak met de school.
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Wie: voor leerlingen met een van de talen als moedertaal, of kennis op
vergelijkbaar niveau;
Duur: het examentraject duurt een, twee of drie jaar, afhankelijk van de wensen
van de school en het niveau van de leerling;
Lestijd: per jaar gemiddeld 60 les- en begeleidingsuren per klas;
Hoe: online en op school, in afstemming met de schoolleiding;
Niveau: de leerling doet examen op het eigen schoolniveau, of op een niveau
hoger wanneer dat haalbaar is;
Meting: een niveaumeting wordt bij aanvang van het traject door TnK
afgenomen; de uitslag bepaalt de deelname en niveau-indeling.
Lesmateriaal: door de docenten te bepalen, in samenspraak met de school en
Taal naar Keuze;
Kosten: het starttarief voor een taalklas van 10 leerlingen bedraagt €8000,- per
jaar, inclusief de niveaumeting, het PTA en de organisatiekosten. Bij meer dan 10
leerlingen komt er €690,- per leerling bij. Kosten voor lesmateriaal zijn niet
inbegrepen, net als de reiskosten (0,19 ct per km) van de docent, bij een afstand
groter dan 7 km.

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op via info@taalnaarkeuze.nl voor een offerte.
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