Sagènn geeft cursussen van niveau A0 t/m B2 met én
zonder erkend examen.						
Je leert de Nederlandse taal en komt meer te weten
over het leven en werken in Nederland.				
Wij werken met erkende lesmethodes en e-learning.		
Bij Sagènn leer jij in je eigen tempo.			
Wij werken met vaste taaltrainers in kleine groepen,
met verschillende nationaliteiten.					
Je kunt op ieder moment starten met onze cursussen.

Leslocaties
Amsterdam
Gerard Doustraat 220
1073 XB Amsterdam

Gouda
Büchnerweg 3
2803 GR Gouda

Amsterdam
Bataviastraat 24a
1095ET Amsterdam

Rotterdam
Stieltjesstraat 20
3071 JX Rotterdam

Amsterdam Zuidoost
Harriet Freezerstraat 118b
1103JP Amsterdam

Rotterdam
Strevelsweg 700 206
3083 AS Rotterdam

Alphen aan den Rijn
Raoul Wallenbergplein 21b
2404 ND Alphen aan den Rijn

Utrecht
Churchilllaan 11
3527 GV Utrecht

Arnhem
Bergen op Zoom
Wijkcentrum De Korenaere
Korenmarkt 7
4611 RD Bergen op Zoom
Den Haag
Calandstraat 12
2521 AG Den Haag
Dordrecht
Johan de Wittstraat 162B
3311 KJ Dordrecht
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overdag, ‘s avonds en in het weekend lessen.		
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Je volgt 2 of 3 dagdelen les per week. Wij geven
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Rotterdam

Alphen aan den Rijn

Bergen op Zoom

Klanttevredenheid scoort bij Sagènn een 8.9 en daar
zijn wij trots op!								
Meer dan 90% slaagt voor het examen.

Contact
Heb jij vragen of wil je meer informatie over onze cursussen?
Neem contact op met ons of kom langs op één van onze leslocaties.

Onze leslocaties
Wij hebben leslocaties in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Rotterdam,
Utrecht, Alphen a/d Rijn, Dordrecht, Gouda en Bergen op Zoom. Onze
leslocaties hebben een goede sfeer, zijn goed bereikbaar en zijn voorzien
van moderne ICT-voorzieningen waardoor het prettig leren is.

Sagènn Educatie
088 - 444 6000
educatie@sagenn.nl
www.sagenn.nl

Nederlands leren

Wil jij Nederlands
leren, slagen voor het
inburgeringsexamen
of Staatsexamen?
Dan ben je bij Sagènn
op het juiste adres!

/SagennEducatie
/company/sagenn
/sag_enn
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Nederlands leren
doe je samen!

Onze cursussen en prijzen
Cursussen
Nederlands leren

Inburgering

Staatsexamen I

Staatsexamen II

Alfabetisering

Examentraining

Wil jij in Nederland wonen, werken of leren? Dan is het

Duur

nodig om de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen.

3 maanden

Het is belangrijk om voor jezelf vast te stellen waarom

Prijs

je Nederlands wilt leren. Is dit om te slagen voor het
inburgeringsexamen, het Staatsexamen of om je kansen
op werk te vergroten? Wij verwelkomen jou graag!

6 maanden

9 maanden

2 lessen per week
€ 349,- per maand

12 maanden 18 maanden

3 lessen per week
€ 449,- per maand

Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn onder
voorbehoud van eventuele wets- en prijswijzigingen.

Let’s learn Dutch together!

Leer Nederlands voor een nieuwe
toekomst in Nederland

Informatie

Sagènn geeft cursussen van niveau A0 t/m B2 met én
zonder erkend examen. Je leert Nederlands en komt
meer te weten over het leven en werken in Nederland.
Je leert Nederlands spreken, schrijven, luisteren en
lezen. Als je de taal beheerst is het makkelijker om een
baan te vinden in Nederland.

De kosten zijn inclusief persoonlijk advies en het lesmateriaal			

Erkende lesmethodes met e-learning

Wij helpen jou met de aanvraag van een lening bij DUO.				

Sagènn werkt met erkende lesmethodes en e-learning.
Dit betekent dat alle lessen worden ondersteund door
de computer, zodat jij thuis verder kunt met de lesstof.
We geven les met vaste taaltrainers in kleine groepen
met verschillende nationaliteiten. We sluiten altijd aan
bij hoe jij het beste Nederlands leert, waar jij de taal
voor nodig hebt en wat jij als resultaat wilt bereiken.

Je kan na 3 maanden op ieder moment opzeggen. 				

Meer dan 90% slaagt voor het examen
Sagènn heeft vanaf 2007 meer dan 35.000 cursisten
succesvol begeleid bij alfabetisering, inburgering,
Staatsexamen en Nederlands leren. Meer dan 90%
slaagt voor het examen en klanttevredenheid scoort
bij Sagènn een 8.9. Daar zijn wij trots op!

Je kunt bij Sagènn een cursus volgen vanaf 3 maanden.				
Privéles is op aanvraag.								

Betaling
Je betaalt de kosten van de cursus per maand.					
Als je inburgeringsplichtig bent kun je voor de kosten van de cursus een		
lening aanvragen bij DUO.

Cursus Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA)*
1x per week les

Duur: 3 maanden

€ 249,- per maand

De prijs is inclusief lesmateriaal, het nakijken en bespreken van
je portfolio.
*Deze cursus is van toepassing voor inburgeringsplichtigen die vallen
onder de Wet Inburgering 2013.

Kom langs op één van onze leslocaties voor een

Heb jij een specifieke leerwens? Heb jij vragen,

gratis taaltoets. Wij geven jou gericht advies om zo

wil je meer informatie over onze cursussen of wil

snel en goed mogelijk de Nederlandse taal te leren.

jij je inschrijven? Neem dan contact met ons op.

ً دعنا نتعلم الهولندية سويا
ኔደርላንድስ ምምሃር ብሓንሳብ እዩ ዝበለጸ!

和你一起学习荷兰语！			
เธอเรียนภาษาดัตซ์รวมกัน		
Start en aantal lesuren
Je kunt op ieder moment starten met onze cursussen. Je volgt bij Sagènn
2 of 3 dagdelen les per week. Wij geven overdag, ’s avonds en in het
weekend lessen. We zijn flexibel en houden rekening met jouw persoonlijke
situatie bij het inroosteren van de lessen. Neem contact met ons op voor
de actuele lestijden op een leslocatie.

Gratis taaltoets en inschrijven
Wil jij Nederlands leren, slagen voor het inburgeringsexamen of
Staatsexamen? Schrijf je in via de website www.sagenn.nl of kom langs
voor een gratis taaltoets.

Bel ons!
088 - 444 6000

