
Oriëntatie op techniek 
voor statushouders
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Wil je als statushouder een toekomst 
opbouwen in de Techniek?
In Zwolle start een nieuw oriëntatietraject voor 

hoogopgeleide statushouders met een technische 

achtergrond. Hogeschool Windesheim, afdeling NT2, 

zoekt met behulp van het UAF kandidaten voor dit traject. 

Het accent ligt op de Nederlandse Taal & Cultuur met 

maatschappelijke oriëntatie op de technische 

arbeidsmarkt.

Ben je geschikt voor dit traject?
Je bent geregistreerd als statushouder in Nederland, 

beschikt over een hbo of wo getuigschrift, je bent 

gemotiveerd en hebt ervaring in een technische richting, 

dan is dit oriëntatietraject op Techniek misschien iets 

voor jou?

Wat ga je doen?
Het traject bestaat uit 6 maanden intensieve taaltraining 

van niveau B1 naar B2 met daarbij technische vaktaal en

4 maanden stage bij een technische organisatie. Als 

stagiair word je begeleid door zowel Windesheim als het 

bedrijf.

Het oriëntatietraject ziet er als volgt uit:

In 6 maanden volg je drie dagen het NT2 programma op 

Windesheim. Wij bereiden je voor op het Staatsexamen 

Nederlands niveau B2. Dit Staatsexamen is een landelijk 

examen dat door DUO uitgevoerd wordt.  Ook loop je 

stage bij een technische organisatie. Windesheim regelt 

in overleg met jou een stageadres. Deze stageperiode 

duurt 4 maanden waarbij je 3 dagen per week als stagiair 

meeloopt in het bedrijf. Deze stage maakt onlosmakelijk 

deel uit van het scholingsprogramma.

Windesheim werkt in dit project nauw samen met het UAF. UAF is een onafhankelijke stichting die de belangen behartigt van gevluchte studenten en professionals.
www.uaf.nl

http://www.windesheim.nl


Na afronding van het gehele traject is de kans op het 

vinden van werk aanmerkelijk groter geworden. Je hebt 

immers Staatexamen Nederlands op B2 gedaan en een 

stageperiode afgerond waarin jij jouw expertise verder 

hebt kunnen ontwikkelen en laten zien aan je stageadres.

Meer weten?
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over 

het oriëntatieprogramma hoogopgeleide statushouders 

met technische achtergrond? We starten eerst met één 

centrale informatiebijeenkomst op Windesheim (datum 

volgt). Je kan dan allerlei vragen stellen over dit project. 

Mocht je je willen inschrijven dan volgt eerst een 

intakegesprek en wordt er gekeken naar je technische 

achtergrond en je motivatie.

Onderdelen programma
• Nederlands (Staatsexamen B2)

• Vaktaal (technisch)

• Oriëntatie op technische bedrijfsleven en maatschappij

• Bedrijfsbezoek

• Presentatievaardigheden

• Communicatie, sollicitatievaardigheden

• Stage

Taalniveau B2
Je kunt de hoofdlijnen van complexe teksten begrijpen, je 

kunt duidelijke, gedetailleerde tekst produceren en 

spontaan aan een gesprek deelnemen. Het 

taalprogramma wordt verder uitgebreid met het leren van 

technische vaktaal.

Kosten
Op basis van een intake kijken we wat je nodig hebt. We 

stellen dan een programma met je op. De kosten zijn 

afhankelijk van dit persoonlijke programma.

Interesse?
Het project hoogopgeleide statushouders met technische 

achtergrond is een initiatief van het Team NT2 , Dienst 

Strategie en Support van hogeschool Windesheim.

 

Heb je interesse in het oriëntatietraject hoogopgeleide 

statushouders met technische achtergrond?

Mail dan naar:

Bedrijfsbureau Team NT2                                                

mw. Marietje van den Beld

tel: 088-4699446

m.vanden.beld@windesheim.nl

Verdere informatie voor dit scholingstraject:

dhr. Emile Schütte MEd

tel: 088-4697938

ega.schutte@windesheim.nl

Hogeschool Windesheim

Campus 2  // Postbus 10090  //  8000 GB Zwolle

T. 0900 8899  // www.windesheim.nl
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