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Visie 
Ieder mens ontwikkelt zich al doende. 

De moderne samenleving, multicultureel van aard en gericht op kennis en kunde, is 

nadrukkelijker dan ooit in transitie en dat stelt hoge eisen aan iedereen die wil deelnemen 

aan deze samenleving. De voorwaarde voor een duurzaam en succesvol functioneren in deze 

samenleving is dan ook een voortdurende ontwikkeling van competenties, continu leren en 

doen. 

 

“Wat we moeten leren doen, leren we al doende” 
Aristoteles 

 

Missie 
Wij bieden een breed palet aan trainingen en cursussen op het gebied van: 

• taalverwerving alfabetisering, NT2 en NT1; 

• computervaardigheden; 

• rekenvaardigheden; 

• inburgering 

• oriëntatie op de samenleving; 

• voorbereiding op (duurzaam) werk  

De Alsare academie levert daarmee een zinvolle en onderscheidende bijdrage aan de 

voortdurende ontwikkeling van competenties.  

De ontwikkeling van de aanwezige talenten en kwaliteiten van ieder individu staat hierbij 

centraal en vormt het startpunt voor een duurzaam en succesvol functioneren in onze 

moderne snel veranderende samenleving. 

 

 

Onderscheidend 

Alsare organiseert veel om cursisten deel te laten nemen aan activiteiten op het gebied van: 

• kennismaking met diverse instanties; 

• culturele uitjes; 

• belangrijke kenmerken van de stad Rotterdam bezichtigen. 

 

Wij vinden het belangrijk dat mensen zo snel als mogelijk kennis maken met vervolgopleidingen 

en werk. Dat doen we door deel te nemen aan banenmarkten en ook door deze zelf te 

organiseren.  

 

Er zijn veel cursisten met een behoorlijke ‘rugzak’ aan problemen. Zij kunnen altijd bij onze 

trajectbegeleiders terecht met hun vragen. Samen wordt er gezocht naar een oplossing. Wij 

houden altijd heel goed in het oog dat we niet op de stoel van de hulpverlening gaan zitten. We 

verwijzen wel door naar de juiste instanties/organisaties.  
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Soorten trajecten 
Alsare academie biedt diverse inburgeringstrajecten: 

• WI2021, de Zelfredzaamheids-route: voor inburgeringsplichtigen (gezinsmigranten) 

onder de Inburgeringswet 2021 voor wie de onderwijs- of B1-route buiten bereik ligt. 

Aanmelding gaat via een contactpersoon van gemeente Rotterdam. 

• WI2021, de B1-route: het reguliere traject voor inburgeringsplichtigen 

(gezinsmigranten) onder de Inburgeringswet 2021 om de Nederlandse taal op B1 

niveau te beheersen. Aanmelding gaat via een contactpersoon van gemeente 

Rotterdam. 

• WI2013: inburgeraars onder de Inburgeringswet 2013 ronden de inburgering op het 

taalniveau A2 af. 

• WI2013, ELIP: Einde Lening Inburgeringsplicht, voor inburgeringsplichtigen onder 

de Inburgeringswet 2013 die nog een kleine stap nodig hebben om hun inburgering 

te behalen, maar (bijna) geen tijd of budget meer hebben: 

o € 7500,- van de lening uitgegeven hebben én in de laatste 12 maanden van hun 

inburgeringstermijn zitten, 

OF 

o € 9500,- van de lening uitgegeven hebben ongeacht de vorderingen in de 

inburgeringstermijn. 

• Aanmelding gaat via een contactpersoon van gemeente Rotterdam. 

• WI2007, Onvoltooide Inburgering: Voor inburgeringsplichtigen die voor 2013 

inburgeringsplichtig werden, maar hun inburgering om uiteenlopende redenen nog 

niet hebben afgerond. 

 

Groepsgrootte en lesmethode 

De grootte van een inburgeringsgroep ligt tussen de 7 tot 15 cursisten, waarbij er flexibele 

instroom van nieuwe cursisten is.  

Voor alfabetiseringsgroepen hanteren we een maximale groepsgrootte van 12 cursisten.  

 

In de groepen kunnen cursisten zitten met een verschillend niveau. Ons streven is om de 

groepen wel zo homogeen als mogelijk te houden.  

 

De cursus wordt fysiek worden aangeboden tenzij anders wordt overeengekomen.  

De frequentie van de aangeboden cursus is 4 dagdelen per week van 2,5 uur per dagdeel. 

Elke cursist krijgt wekelijks 1 tot 3 uur extra begeleiding.  

De verwachte studiebelasting (incl. huiswerk) voor de cursist ligt op ongeveer 20 uur per 

week. 

 

Lesmethodes  

Voor de inburgeringstrajecten maken wij gebruik van Nieuwe Start van NCB. Dit is een 

methode die geleidelijk toewerkt naar het benodigde taalniveau voor het afleggen van de 

examens.  

 

Voor de alfabetiseringstrajecten werken we met onze eigen lesmethode Lijn 7. 
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Lijn 7 is een alfabetiseringsmethodiek die de afgelopen twaalf jaar ontwikkeld is door een 

team van zeer ervaren alfabetiseringsdocenten. Lijn 7 bestond oorspronkelijk uit zeven 

hoofdstukken. Dit is nog terug te zien in deel 2. Daar ontleent deze methode ook haar naam 

aan. Nu bestaat Lijn 7 bestaat uit 3 delen, waarvan het niveau het uitgangspunt vormt. 

• Deel 1: niveau alfa 0 naar alfa A 

• Deel 2: niveau alfa A naar alfa B 

• Deel 3: niveau alfa B naar alfa C 

• Deel 4: niveau alfa C 

In vier delen worden de alfacursisten wegwijs gemaakt in het lezen en schrijven van de 

Nederlandse taal. Dit wordt voorafgegaan door basiswoordenschat spreken en begrijpen in 

relevante contexten. Leren leren wordt vanaf dag 1 aangeboden. 

 

Lijn 7 is gebaseerd op de structuurmethode. Het primaire doel van deze benadering is het 

leren doorzien van de structuur van het spellingssysteem. Dit gebeurt op basis van hele 

woorden, die vervolgens auditief en visueel gestructureerd worden, analyse en synthese.  

 

Door de visuele en auditieve structurering leert de cursist een geschreven woord te 

herkennen als een geleed geheel en leert vervolgens de systematiek van 

klankletterkoppelingen benutten voor het zelfstandig decoderen van nog niet eerder gelezen 

woorden.  

 

De basis van de didactiek bestaat uit een beperkt aantal concrete woorden waarvan de 

leerder de betekenis kent.  

 

Deze worden in context (verhaal, afbeelding) aangeboden en van buiten geleerd. De 

basiswoorden moeten klankzuiver zijn om de betekenis tussen klanken en tekens aan te 

leren. Ze vormen de kapstok tussen het aanleren van foneem-grafeemcorrespondenties.  

 

 

Verloop van het traject 
Voor de start van een traject vindt een intake plaats om het taalniveau en de leerbaarheid  

vast te stellen.  

In de contractbespreking die daarop volgt worden de resultaten besproken, samen met alle 

belangrijke informatie zoals: 

• het soort traject; 

• de duur van het traject; 

• de kosten; 

• motivatie cursist; 

• mogelijke belemmerende factoren (bv: kinderopvang); 

• het te volgen individuele leerplan; 

• het privacybeleid; 

• het klachtenreglement. 

 

Elke lesdag wordt door de docent de voortgang volgens de planning van het individuele  

leerplan besproken. 
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Wekelijks worden daarbij de studie- en praktijkopdrachten besproken. Deze worden ook 

besproken tijdens de studiebegeleidingsuren door de docent die de studiebegeleiding vormgeeft. 

 

De projectmanager inburgering ontvangt wekelijks van elke docent een overzicht van hetgeen  

bereikt is per deelnemer en waar eventuele knelpunten zitten. 

De projectmanager inburgering voorziet de docent indien nodig van tips om knelpunten op te  

lossen. 

 

De trajectbegeleider bespreekt wekelijks met de cursisten: 

 de voortgang; 

 stage/werk/opleiding; 

 eventuele knelpunten; 

 aanvraag examens indien opportuun. 

 

De ONA-docent bespreekt wekelijks met de ONA-cursisten: 

 voortgang; 

 realistische perspectief op passend werk; 

 voorbereiding op werk/stage. 

 

Examens 

De examens worden aangevraagd door de cursist met hulp van de Manager inburgering. Dit  

gebeurt op basis van de voortgang in het individueel leerplan en wordt getoetst met behulp  

van voortgangstoetsen. 

Ook zal er in aanloop naar het examen geoefend worden met proefexamens.  

 

Diplomagarantie 

Alsare academie biedt een diplomagarantie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de 

cursist, naast een presentie van 80%, ook de voorgeschreven onderdelen binnen de daarvoor 

gestelde tijd succesvol afgerond hebben. Deze onderdelen zijn vastgelegd in het individuele 

leerplan.  

 

Kosten en betaling 
De maximale uurprijs is voor alle trajecten €12,61.  

Voor trajecten in opdracht van de gemeente Rotterdam zijn aparte prijsafspraken gemaakt.  

Alle kosten worden besproken tijdens de contractbespreking. 

 

Indien de cursist gebruik maakt van de lening via DUO, dan zal DUO het overeengekomen  

cursusgeld betalen vanuit de lening van de cursist, nadat de cursist de factuur op de  

voorgeschreven wijze heeft goedgekeurd.  


