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Wilt u weten hoe u moet inburgeren?
Om in te burgeren zijn 3 dingen belangrijk:
dat u Nederlands leert
dat u weet hoe Nederlanders wonen en werken
dat u de Nederlandse samenleving kent en respecteert
Om dit te testen, moet u een inburgeringsexamen doen en een participatieverklaring tekenen.
Meer informatie over het inburgeringsexamen vindt u op de website van DUO. De
participatieverklaring haalt u bij de gemeente.
Kijk voor informatie over het leren van Nederlands op de website Het begint met taal.
Noorderpoort College geeft cursussen Nederlands en Inburgering. Kijk op de website voor
meer informatie. Voor vragen over taal kunt u ook naar het Taalhuis.
Midden-Groningen - inburgeren
www.midden-groningen.nl/inburgeringscursus-volgen
Noorderpoort College
Laan van de Sport 4
9603 TG Hoogezand
050 367 75 40
educatiehoogezand@noorderpoort.nl
www.noorderpoort.nl/hoogezand
Taalhuis Midden-Groningen - locatie Hoogezand

In het Taalhuis krijgt u hulp op uw eigen niveau en hulp bij het invullen van formulieren.
Tijdens het inloopspreekuur kunt u al uw vragen stellen.
Inloopspreekuur: maandag 14.00 - 16.00 uur en vrijdag 10.00 - 12.00 uur. Het is gratis.
Gorecht Oost 157
9603 AE Hoogezand
0800 023 44 44
taalhuismiddengroningen@noorderpoort.nl
www.biblionetgroningen.nl/taalhuis
Taalhuis Midden-Groningen - locatie Muntendam
In het Taalhuis krijgt u hulp op uw eigen niveau en hulp bij het invullen van formulieren.
Tijdens het inloopspreekuur kunt u al uw vragen stellen.
Inloopspreekuur: dinsdag 13.30 - 15.00 uur. Het is gratis.
Julianaplein 1
9649 BX Muntendam
0800 023 44 44
taalhuismiddengroningen@noorderpoort.nl
www.biblionetgroningen.nl/taalhuis
Taalhuis Midden-Groningen - locatie Slochteren
In het Taalhuis krijgt u hulp op uw eigen niveau en hulp bij het invullen van formulieren.
Tijdens het inloopspreekuur kunt u al uw vragen stellen.
Inloopspreekuur: vrijdag 14.00 - 15.30 uur. Het is gratis.
Hoofdweg 1-11
9621 AA Slochteren
0800 023 44 44
taalhuismiddengroningen@noorderpoort.nl
www.biblionetgroningen.nl/taalhuis
Het begint met taal
www.hetbegintmettaal.nl
DUO - inburgeringsexamen
www.inburgeren.nl/examen-doen
Heeft u hulp nodig met de Nederlandse taal?

U kunt terecht bij het Taalhuis. Vraag ernaar bij de bibliotheek of kijk op de website.
Noorderpoort College geeft taalcursussen voor beginners en gevorderden. U krijgt na afloop
een certificaat, schoolverklaring, bewijs van deelname of een diploma. Dat ligt aan de
opleiding. Kijk op de website bij Cursussen & Inburgeren voor meer informatie.
Wilt u oefenen met Nederlands spreken? Ga op donderdagmiddag naar het Taalcafé van
Humanitas Hoogezand. Op donderdagmiddag is ook het MAC Nieuwkomerhulp in
Muntendam. Of vraag Humanitas om een taalmaatje. Vraag Kwartier Zorg en Welzijn naar
Samenschool. Dit is Nederlandse les voor ouders en kinderen samen. Of loop een keer
binnen bij het Taalhuis van de bibliotheek. Daar vindt u ook taalvrijwilligers.
Humanitas - taalcafé
Donderdag van 13.00 tot 15.00 uur. Vrijwilligers van Humanitas helpen mensen uit Afrika,
Syrie, Vietnam, Roemenië en andere landen de Nederlandse taal beter te spreken en te
begrijpen.
Troelstralaan 7
9602 XA Hoogezand
0598 38 30 48
www.humanitas.nl/taalcafe
Humanitas - taalmaatjes
Ma t/m do van 9.00 - 16.30 uur.
Troelstralaan 7
9602 XA Hoogezand
0598 38 30 48
www.humanitas.nl/taalmaatjes-taalcoaches
Kwartier Zorg en Welzijn
Kwartier Zorg & Welzijn is de organisatie voor welzijn in Midden-Groningen. Actief op het
gebied van zorg, vrijwilligerswerk, scholing en vrije tijd.
0598 36 49 00
info@kwartierzorgenwelzijn.nl
www.kwartierzorgenwelzijn.nl/locaties
Midden-Groningen - bibliotheken
www.midden-groningen.nl/bibliotheek
Noorderpoort College

Laan van de Sport 4
9603 TG Hoogezand
050 367 75 40
educatiehoogezand@noorderpoort.nl
www.noorderpoort.nl/hoogezand
Taalhuis Midden-Groningen - locatie Hoogezand
In het Taalhuis krijgt u hulp op uw eigen niveau en hulp bij het invullen van formulieren.
Tijdens het inloopspreekuur kunt u al uw vragen stellen.
Inloopspreekuur: maandag 14.00 - 16.00 uur en vrijdag 10.00 - 12.00 uur. Het is gratis.
Gorecht Oost 157
9603 AE Hoogezand
0800 023 44 44
taalhuismiddengroningen@noorderpoort.nl
www.biblionetgroningen.nl/taalhuis
Taalhuis Midden-Groningen - locatie Muntendam
In het Taalhuis krijgt u hulp op uw eigen niveau en hulp bij het invullen van formulieren.
Tijdens het inloopspreekuur kunt u al uw vragen stellen.
Inloopspreekuur: dinsdag 13.30 - 15.00 uur. Het is gratis.
Julianaplein 1
9649 BX Muntendam
0800 023 44 44
taalhuismiddengroningen@noorderpoort.nl
www.biblionetgroningen.nl/taalhuis
Taalhuis Midden-Groningen - locatie Slochteren
In het Taalhuis krijgt u hulp op uw eigen niveau en hulp bij het invullen van formulieren.
Tijdens het inloopspreekuur kunt u al uw vragen stellen.
Inloopspreekuur: vrijdag 14.00 - 15.30 uur. Het is gratis.
Hoofdweg 1-11
9621 AA Slochteren
0800 023 44 44
taalhuismiddengroningen@noorderpoort.nl
www.biblionetgroningen.nl/taalhuis

MAC Nieuwkomerhulp
Bij het Maatschappelijk Activiteitencentrum vindt u hulp voor nieuwkomers door Humanitas.
Openingstijden: donderdag 14.00 - 16.30 uur.

Julianaplein 1
9649 BX Muntendam
mac@midden-groningen.nl
www.macmiddengroningen.nl
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