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Welkomstwoord
Als je dit leest betekent het dat je bent ingeschreven in een van de Taal+ trajecten van het
VISTA college: NT1, NT2, inburgeren en/ of rekenen.
Welkom!
Lees en bewaar deze algemene informatiegids 2020-2021 daarom goed. In deze gids staat
informatie over:
§
§
§
§
§
§
§

Lestijden;
Lesplaatsen;
Schoolregels;
Toetsing en examens;
Vakanties;
Belangrijke contactgegevens;
En nog veel meer!

Namens alle docenten en de administratief medewerksters van VISTA college Taal+
wensen wij jou veel succes toe!
Ilse en Robert
Opleidingsmanagers Taal+
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Even voorstellen
De managers

Robert Doyen

Ilse Lenders

Team Sittard & Maastricht

Tia Ammerlaan

Ank Bisscheroux

Ilona Borger

Judith ten Broeke

Suzanne Bruining

Carla Custers

Marjolein Claassens

Saskia Dautzenberg

Arianne Heusschen

Hafida El Maach

Petra Erens

Johanna Ganzinga

Petra Goossens

Daphne Habets

Ine Hermens

Wim Kallen
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Emiel van Kerkhof

Gilbert van Leerzem

Elly Leufkens

Suzanne Loffeld

Lilian Martens

Karin Masius

Sylvana Oudendijk

Fabienne Pallada

Josine Pinckaers

Yvonne Ravlic

Yvonne Reijnen

Marléne Tijhuis

Ellen Vaessen

Ankie Vanoppen

Angela Versteegh

Judith Wolfs

Team Heerlen

Manon Bost

Veronique Dassen

Tes Dohmen

Bert van Duren

Marije Erken
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Dorota Gawlik

Rob Gerritse

Fer Gubbels

Bionda Heidstra

Ger Hermans

Margret Houtackers

Truus Huntjens

Annemiek Jansen

Monique Koenen

Natascha Kort

Petra van de Laar

Sanne Lagerwaard

Elly Leufkens

Sanne Lubberdink

Peter Mantels

Kirsten Meessen

Chayenna Nievelstein

Gwen Oligschlager

Kim Paffen

May Pommé

Marianne Rongen

Kitty Stalman

Wendy Reinders

Anneke Teeken

Lous Snuverink

Marijke Timmermans

Christel Zegers
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Locaties
Hoofdlocaties
Locatie Maastricht
Sibemaweg 20
6224 DC, Maastricht
Telefoon 088 00 15 000

Locatie Sittard
Arendstraat 12
6135 KT, Sittard
Telefoon 088 00 15 000

Locatie Heerlen
Schandelermolenweg 21
6415 GG, Heerlen
Telefoon 088 02 72 464

Nevenlocaties
Locatie Sittard (Sportzone)
Milaanstraat 125
6135 LH, Sittard
Locatie Heerlen Campus
Valkenburgerweg 148
6419 AW, Heerlen
Locatie Kerkrade
Spekhofstraat 15
6466 LZ, Kerkrade
Locatie Brunssum
Prins Hendriklaan 382
6443 AE, Brunssum
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Samenwerkingen
We werken ook samen met andere bedrijven. Het kan dus zijn dat je bij een van deze
bedrijven les krijgt van docenten van ‘Taal en meer’.
MTB Regio Maastricht N.V.
Watermolen 1
6229 PM, Maastricht
Praktech
Pater Kustersweg 6
6267 NL, Cadier en Keer
VIXIA
Millenersweg 2 – 8
6136 KW, Sittard
WOZL
Kloosterweg 1
6412 CN, Heerlen
Mens Ontwikkel bedrijf
Marconistraat 13
6372 PN, Landgraaf
Betere Buren Brunssum
Boschstraat 18
6442 PB, Brunssum
Medtronic
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ, Heerlen
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Zó bereik je ons
Reisadvies
Weet je niet waar je moet zijn? Kijk dan op de website of de app van www.9292.nl en volg
het reisadvies.

Parkeren
Fietsen, brom- en snorfietsen
Er is een fietsenstalling op het terrein van de school.
Auto’s
Er is een parkeerplaats op het terrein van de school.
Let op dat je alleen parkeert waar dit mag! Anders kun je een boete krijgen.
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Jaarplanning
Vakanties deelnemers
Datum
19-10-2020 t/m 25-10-2020
21-12-2020 t/m 03-01-2021
15-02-2021 t/m 21-02-2021
03-05-2021 t/m 16-05-2021
12-07-2020 t/m 30-08-2021

Informatie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie (carnaval)
Meivakantie
Zomervakantie

Vrije dagen deelnemers
Datum
14-10-2020
16-12-2020
17-03-2021
02-04-2021
05-04-2021
27-04-2021
05-05-2021
13-05-2021
14-05-2021
24-05-2021
23-06-2021

Informatie
Studiedag Taal+
Studiedag Taal+
Studiedag Taal+
Goede vrijdag
Paasmaandag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Vrijdag na Hemelvaart
Pinksteren
Studiedag Taal+

Vrij vragen
Je kunt niet zomaar tijdens schoolweken op vakantie gaan of vrij nemen. Als je buiten de
vakantieperioden vrij wil nemen, moet je toestemming vragen aan je contactpersoon bij de
gemeente én aan je contactpersoon van VISTA college. Bezoeken aan de dokter, de
moskee, de gemeente etc. moet je plannen op dagen dat je géén les hebt!
Lestijden
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Ochtend
08.45 uur - 12.00 uur
08.45 uur - 12.00 uur
08.45 uur - 12.00 uur
08.45 uur - 12.00 uur
08.45 uur - 12.00 uur

Middag
12.45 uur - 16.00 uur
12.45 uur - 16.00 uur
Geen les
12.45 uur - 16.00 uur
12.45 uur - 16.00 uur

Avond
Geen les
18.30 uur - 21.45 uur
18.30 uur - 21.45 uur
18.30 uur - 21.45 uur
Geen les

Toets weken
Voor alle NT2-deelnemers zijn er gedurende het schooljaar toetsen gepland. Je mentor
bepaalt wanneer je deel kunt nemen aan de toetsen. Voor NT1-deelnemers zijn er
gedurende het schooljaar ook toetsen gepland. De docent plant deze toetsen met de
individuele deelnemer in.
Exameninstelling

TAAL+ is ook een erkende exameninstelling. Dit betekent dat deelnemers die niet
inburgeringsplichtig zijn examens kunnen afleggen bij TAAL+. De onderwijs- en
examenregeling (OER) VISTA college TAAL+ en het examenreglement formele
Educatie VISTA college zijn op te vragen bij het management.
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Inkomensverklaring
Let op! Onderstaande tekst geldt niet voor inburgeraars, die hun traject zelf betalen of via
een lening van DUO!
De gemeenten in de regio’s Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad
betalen alle trajecten met gelden, die zij van het Rijk ontvangen op basis van de Wet
Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Je betaalt zelf voor dit traject op dit moment soms
alleen materiaalkosten of soms helemaal niets.
De gelden, die de gemeenten van het Rijk krijgen voor trajecten, verminderen jaarlijks,
waardoor minder personen gebruik kunnen maken van deze trajecten.
Alle gemeenten in Zuid-Limburg maken elk jaar samen een ‘Plan van aanpak Volwassenen
Educatie’. Knelpunt komende jaren: het aantal deelnemers aan de trajecten groeit en het
budget voor de trajecten vermindert. Gemeenten moeten dus iets doen: gemeenten hebben
besloten een zogenaamde inkomensverklaring in te voeren voor deelname aan deze
trajecten. Dit besluit van de gemeenten kan gevolgen hebben voor uw deelname aan een
WEB-traject: alleen personen met een inkomen, dat lager ligt dan 150% van het sociaal
minimum, kunnen kosteloos blijven deelnemen aan de taal- en rekentrajecten.
Onderstaande tabel is van toepassing:
Inkomensgrens 150% van het sociaal minimum (schooljaar 2020-2021)
Huishoudsituatie
Bijbehorende inkomensgrens 150% sociaal minimum
€ 1.583,33,- netto per maand incl. belastingtoeslagen
Alleenstaanden
€ 1.977,84,- netto per maand incl. belastingtoeslagen
Alleenstaande ouder
€ 2.197,61,- netto per maand incl. belastingtoeslagen
Gezin
(meerpersoonshuishouden)
Wat als je inkomen hoger is dan het bedrag in de tabel?
Personen met een inkomen, dat boven 150% van het sociaal minimum ligt, dienen een
eigen bijdrage van €960,- per jaar (of € 240,- per periode van tien weken) te gaan betalen.
Tijdens het intakegesprek vraagt de intaker je om een inkomensverklaring in te vullen en te
ondertekenen.

10

Plaatsing naar aanleiding van intake en instaptoetsing
Intake en instaptoetsing
NT1
De intake bij NT1-deelnemers (taal en rekenen) bestaat uit een gesprek en een
niveaubepaling. De informatie uit het gesprek en de uitslagen van de toetsen bepalen in
welk traject wij een deelnemer plaatsen. Dat wordt vastgelegd in een overeenkomst.
Voordat je start aan jouw traject, vragen wij aan jou of je deze wilt ondertekenen.
NT2
De intake bij NT2-deelnemers bestaat uit een gesprek en een niveaubepaling.
De informatie uit het gesprek en de uitslagen van de toetsen bepalen in welk traject wij een
deelnemer plaatsen. Dat wordt vastgelegd in een overeenkomst. Voordat je start aan jouw
traject, vragen wij aan jou of je deze wilt ondertekenen.
De toetsen zijn verschillende landelijk ontwikkelde en erkende toetsen. Elk te toetsen
onderdeel duurt ongeveer één uur. Je krijgt een overzicht van de resultaten van spreek-,
luister-, lees- en schrijfvaardigheid, gerelateerd aan de normen gesteld in het Common
European Framework (CEF) voor NT2, m.a.w. aan Europees gestandaardiseerde normen.
De resultaten van je toetsen geven wij ook door aan externe opdrachtgevers (bijvoorbeeld:
casemanager gemeenten).
Ons aanbod
Het aanbod van ‘Taal en meer’ van VISTA college bestaat uit:
§ Instaptoetsing/ niveaubepaling;
§ Nederlands als moedertaal (NT1);
§ Rekenvaardigheden;
§ Alfabetisering NT2;
§ Inburgering;
§ Taalverhoging NT2;
§ Staatsexamen NT2 programma 1 of Staatsexamen NT2 programma 2;
§ Examinering (ONA en KNM).
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Leerroutes
NT1 bij VISTA college
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NT2 Alfabetisering bij VISTA college
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NT2 bij VISTA college
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Inburgeren
Stroomschema 1
De regels in kaart gebracht

Bent u
inburgeringsplichting?

Ja, ik ben inburgeringsplichting
voor 1 januari 2015.

Nee, ik ben niet inburgeringsplichting.
> Zie stroomschema 2.

Ja, ik ben inburgeringsplichting
na 1 januari 2015.

Ja, ik ben inburgeringsplichting
na 1 oktober 2017.

Inburgeren via het
inburgeringsexamen:

Inburgeren via het
Staatsexamen N2:

Inburgeren via het
inburgeringsexamen:

Inburgeren via het
Staatsexamen NT2:

Inburgeren via het
inburgeringsexamen:

Inburgeren via het
Staatsexamen NT2:

1. Lezen A2
2. Luisteren A2
3. Spreken A2
4. Schrijven A2

1. Lezen B1/ B2
2. Luisteren B1/ B2
3. Spreken B1/ B2
4. Schrijven B1/ B2

1. Lezen A2
2. Luisteren A2
3. Spreken A2
4. Schrijven A2

1. Lezen B1/ B2
2. Luisteren B1/ B2
3. Spreken B1/ B2
4. Schrijven B1/ B2

1. Lezen A2
2. Luisteren A2
3. Spreken A2
4. Schrijven A2

1. Lezen B1/ B2
2. Luisteren B1/ B2
3. Spreken B1/ B2
4. Schrijven B1/ B2

Plus de onderdelen:
5. KNM
6. ONA

Plus de onderdelen:
5. KNM
6. ONA

Plus de onderdelen:
5. KNM
6. ONA
7. Participatie7. verklaring

Plus de onderdelen:
5. KNM
6. ONA
7. Participatie7. verklaring

Plus het onderdeel:
5. KNM

Als u wilt naturaliseren (na 5 jaar) hoeft u geen extra examens te maken.

Verzoek tot
naturalisatie na 1
oktober 2017:

Verzoek tot
naturalisatie na 1
oktober 2017:

Participatieverklaring
is niet nodig.

Participatieverklaring
is niet nodig.

> Zie wetswijziging
naturalisatietoets van
Min. V&J van 27-092017).

> Zie wetswijziging
naturalisatietoets
van Min. V&J van
27-09-2017).
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Naturaliseren
Stroomschema 2
De regels in kaart gebracht

Ik wil naturaliseren na 1 januari 2015
(en ik was niet inburgeringsplichting)

Ik ben nog niet met pensioen
(op het moment van aanvragen)

Inburgeren
via het
inburgeringsexamen:

Participatieverklaring
is niet
nodig.

1. Lezen A2
2. Luisteren A2
3. Spreken A2
4. Schrijven A2

> Zie wetswijziging
naturalisatie
Toets van
Min. V&J
van 27.092017).

Plus de
onderdelen:
5. KNM
6. ONA

Of

Inburgeren
via het
Staatsexamen NT2:
1. Lezen
1. B1/ B2
2. Luisteren
2. B1/ B2
3. Spreken
3. B1/ B2
4. Schrijven
4. B1/ B2

Ik ben wel met pensioen
(op het moment van aanvragen)

ONA en
KNM zijn
niet nodig.
> Zie artikel
3, lid 1 sub c,
Besluit
naturalisatie
toets).

Inburgeren via
het
inburgeringsexamen:
1. Lezen A2
2. Luisteren A2
3. Spreken A2
4. Schrijven A2
Plus het
onderdeel:
5. KNM

ONA is niet
nodig en
Participatie
verklaring is
niet nodig.
> Zie wetswijziging
naturalisatie
toets van Min.
V&J van 2709-2017).

Of

Inburgeren
via het
Staatsexame
n NT2:
1. Lezen
1. B1/ B2
2. Luisteren
2. B1/ B2
3. Spreken
3. B1/ B2
4. Schrijven
4. B1/ B2
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ONA en KNM
zijn niet
nodig.
> Zie artikel 3,
lid 1 sub c,
Besluit
naturalisatie
toets).

Regels
Algemeen
Op school hebben we regels waar iedereen zich aan moet houden:
§ Je lesrooster is bindend;
§ Je bent op tijd op school;
§ Je gebruikt je telefoon niet tijdens de les;
§ Je maakt je huiswerk;
§ Je doet actief mee in de les;
§ Je meldt je af als je niet kunt komen of als je ziek bent.
Eten en drinken
Als je iets hebt gegeten of gedronken, ruim je rommel dan op. Gooi blikjes, flesjes en
etensresten netjes in de prullenbak. Zo kan iedereen aan een schone tafel eten.

Roken
In de school en op het schoolterrein mag je niet roken. Dit is wettelijk
verboden.

Alcohol en andere drugs
Het gebruik van en het in bezit hebben van alcohol en drugs is op school en in de directe
omgeving van de school verboden.
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Goed om te weten
Administratie
Als je je wil afmelden of als je ziek bent, laat dat dan even weten. Bel naar de administratie!
Vertel je naam, je geboortedatum en in welke groep je les hebt. De administratie geeft je
afmelding of je ziekmelding door aan je docent.
Telefoonnummers administratie per locatie
Maastricht
Sittard
Heerlen
088 00 15 058
088 00 15 435 088 00 15 000
Bezoektijden
administratie Maastricht
Maandag t/m vrijdag:
10.00 uur – 10.30 uur
12.00 uur – 12.30 uur
14.00 uur – 14.45 uur

Bezoektijden
administratie Sittard
Woensdag en donderdag:
10.00 uur – 10.30 uur
12.00 uur – 12.30 uur

Bezoektijden administratie
Heerlen
Maandag t/m vrijdag:
9.00 uur – 14.00 uur

Intern alarmnummer
Voor ongevallen en calamiteiten, waardoor je niet in staat bent om naar de receptie te gaan,
kun je bellen met de receptie: 088 02 72 000. Bel dit nummer ook als je iets opmerkt, dat
gevaar zou kunnen opleveren.
Kopiëren
Het is mogelijk om tegen betaling te kopiëren en printen. Hiervoor heb je een pas van
VISTA college nodig. Je contactpersoon kan je vertellen waar je deze kunt laten maken.
Ontruiming
Om bij calamiteiten (gevaarlijke situaties) te zorgen dat iedereen veilig uit het gebouw kan
komen, hebben we een ontruimingsplan. Bij calamiteiten: geen paniek, niet schreeuwen,
niet rennen. Volg de instructies van de bedrijfshulpverleners op. Je herkent ze aan hun
veiligheidsvest met het opschrift 'BHV'. Werk mee aan een veilige ontruiming en ga naar
een van de verzamelplaatsen. De verzamelplaatsen voor calamiteiten zijn goed
aangegeven buiten de gebouwen.
Schade
Als je schade hebt aan je fiets of auto en het is op school gebeurd, dan moet je dit eerst op
school melden.
WiFi
Om gebruik te maken van WiFi moet je inloggen op het netwerk van VISTA
college.
Website
Op de website www.vistacollege.nl/taal kun je ook allerlei informatie terugvinden over onze
opleiding.
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Vertrouwenspersoon
Wat is de taak van een vertrouwenspersoon?
Een vertrouwenspersoon levert een bijdrage aan de voorlichting over gewenst gedrag. Hij of
zij vangt personen op die met ongewenst gedrag zijn geconfronteerd, verleent hulp en geeft
advies.
Hoe kom je in contact met een vertrouwenspersoon?
Als je advies of hulp nodig hebt, kun je terecht bij een vertrouwenspersoon. Elke locatie
heeft een vertrouwenspersoon, namelijk:
Locatie
Maastricht

Contactpersoon
Kitty Castelijn
k.castelijn@vistacollege.nl
06 21 82 30 32 of 088 00 15 000
Martin Sijstermans
m.sijstermans@vistacollege.nl
06 36 05 57 22 of 088 00 15 000

Sittard
Arendstraat

Marie-Jose
m.schreurs@vistacollege.nl
06 31 69 56 47 of 088 00 15 000

Sittard
Milaanstraat

Jacqueline Schut
j.schut@vistacollege.nl
06 31 90 87 18 of 088 00 15 000

Heerlen
Externe vertrouwenspersoon

Marianne Schoffeleers
mas.schoffeleers@prvlimburg.nl
06 50 26 0575
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Klachten en complimenten
Iedereen doet zijn best om zo prettig mogelijk te leren en te werken op het VISTA college.
Er kan iets gebeuren waar jij niet tevreden over bent. Dit kun je bespreken met je docent,
contactpersoon of een van de managers. Als je niet tevreden bent met de oplossing kun je
contact opnemen met de klachtencommissie. Zie www.vistacollege.nl voor meer informatie.
Of je vindt dat VISTA college het goed doet. Dan willen wij dat natuurlijk ook weten. Geef
ook dat dan door aan je docent, je contactpersoon en/ of een van de managers.
Privacy
Het privacyreglement van VISTA college is terug te vinden op www.vistacollege.nl.
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Online oefenen
Oefensites
§ www.gratisnederlandsleren.nl
§ www.leestoets.nl
§ www.oefenen.nl
§ www.netinnederland.nl
§ www.nt2school.nl
§ www.nt2taalmenu.nl
§ www.steffie.nl
§ www.virtueletraining.com
§ www.woordentrainer.nl
§ www.2bedutch.nl
Informatieve sites
§ www.a-b-c.nu
§ www.hetcvte.nl
§ www.humanitas.nl
§ www.idw.nl
§ www.inburgeren.nl
§ www.lezenenschrijven.nl
§ www.trajekt.nl
§ www.vluchtelingenwerk.nl

Apps
§ De of het
§ Look2speak
§ MemoTrainer
§ SchrijfBeter
§ SpreekBeter
§ Quizlet
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