Taalaanbod
Gemeente Rotterdam
De gemeente Rotterdam vindt
het belangrijk dat iedereen mee
kan doen. Voor Rotterdammers
die hun taalvaardigheden willen
verbeteren, zijn er verschillende
soorten taalcursussen:

Rotterdam
noord

Gebieden: Centrum, Delfsha
ven, HillegersbergSchiebroek, Hoek van Hollan
d, KralingenCrooswijk, Noord, Oversch
ie, Prins Alexander

Taalcursussen gericht op
halen van een diploma (formeel)
De taalcursussen die toeleide
n naar een diploma
worden in Rotterdam noord
aangeboden door
het Albeda college.

Meer informatie:

1.

Taalcursussen die gericht zijn
op het halen van een diploma
(formele taaltrajecten).

2.

Taalcursussen op het gebied
van gezondheid, werk of
ontwikkeling (non-formele
taaltrajecten). Gezondheid,
werk en ontwikkeling zijn
thema’s in het taalbeleid.
Zie voor meer informatie
www.rotterdam.nl/taal.

Alle taalcursussen zijn gratis
en worden op verschillende
locaties in de stad aangeboden.
In noord en zuid zijn er
verschillende taalaanbieders.

Albeda college
Baljuwstraat 2, 3039 AK, Rot
terdam
Telefoonnummer: (010) 221 41
08 of (010) 221 41 21
E-mail: taaleninburgering@
albeda.nl
Website: www.albeda.nl/taa
l-inburgering

Taalcursussen gericht op gezondheid,
werk en ontwikkeling (non-formeel)
Rotterdam
Deze taalcursussen worden in
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in Rotterdam noord.
De taaltrajecten zijn gericht op:
		Taal en ontwikkeling
		Taal en gezondheid
		Taal en werk

Meer informatie:

Alsare Academie
Contactpersoon: Sara Smets
Tel: (06) 10 57 53 50
E-mail: s.smets@alsare.nl
.nl/taal-op-deWebsite: www.alsare-academie
noordoever

Rotterdam
zuid
Gebieden: Charlois, Feijenoord, Hoogvliet,
IJsselmonde, Pernis, Rozenburg

Taalcursussen gericht op halen
van een diploma (formeel)
De taalcursussen die toeleiden naar een diploma
worden in Rotterdam zuid aangeboden door Sagènn
Educatie Rotterdam.

Meer informatie:

Sagènn Educatie Rotterdam
Strevelsweg 700 (2e verdieping)
3083 AS Rotterdam
Tel: (088) 444 60 00
WhatsApp naar: (06) 13 13 34 40
E-mail: educatie-rotterdam@sagenn.nl
Website: www.sagenn.nl/educatie/direct-inschrijven
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Informele taaltrajecten,
zoals conversatielessen en
taalcafés, worden aangeboden
via welzijnsorganisaties of
bibliotheken op diverse locaties
in de stad. Informeer bij een
VraagWijzer of bij een Huis van
de Wijk in uw gebied naar de
mogelijkheden.
Het taalaanbod in de stad is heel
divers. Naast het taalaanbod
van de gemeente zijn er veel
organisaties in de stad die
taalactiviteiten en taalcurssen
aanbieden.
Meer informatie over het
taalaanbod in de stad kunt u
vinden in de digitale sociale
kaart Rotterdam op
www.socialekaartrotterdam.nl
onder het thema Leren en Werken.

