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1. Inburgering
1.1 Algemeen
Naam

Informatie

Contactgegevens

Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO)

De DUO is onderdeel van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Elke
statushouder ontvangt een brief van de DUO waarin
staat dat hij/zij moet inburgeren. De DUO kan een
lening verstrekken voor het cursusgeld en het
examengeld om de Nederlandse taal te leren.
Statushouders zijn zelf verantwoordelijk voor
hun inburgering en het uitzoeken van een
inburgeringsschool. Elke inburgeraar mag maximaal
€ 10.000,- lenen en is verplicht om zijn/haar
inburgering binnen 3 jaar af te ronden, anders moet
de lening volledig worden terugbetaald.

Contact met DUO Servicecentrum Inburgering
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag (9.00-17.00 uur)
Telefoonnummer: (050) 599 96 00
Website: www.inburgeren.nl

1.2 Inburgeringscursussen & Cursussen Nederlandse als 2e taal (NT2)
Naam

Informatie

Contactgegevens

Blik op werk

Statushouders kunnen terecht bij inburgeringscholen.
Deze scholen zijn te vinden bij Blik op werk.
Blik op Werk is het keurmerk voor gekeurde
inburgeringsscholen. Op de website zijn verschillende
inburgeringscholen te vinden. Om deel te nemen
kunnen statushouders een lening aanvragen bij DUO
(zie hierboven).

Website:
https://www.blikopwerk.nl/
zoeken?zoekterm=den+haag&type=

Springest

Taalhuis Den
Haag - Overzicht
Taalaanbieders
ROC Mondriaan:
Training examen A2,
NT2-I en NT2-II

Hogeschool
Rotterdam - NT2
voorbereidingscursus.

Springest is de site waar je alles vindt om naast het
werk te leren. Op de website staan verschillende
aanbieders voor taallessen, ook in Den Haag
waar Nederlands als Tweede Taal trainingen en
cursussen te vinden zijn. Het is ook mogelijk om
verschillende taalaanbieders te vergelijken op basis
van verschillende filters zoals keurmerk, prijs, les duur,
startmoment, etc.
Op de website van het Taalhuis Den Haag vind je een
overzicht met alle aanbieders van Nederlandse lessen
in het kader van de inburgering.

Website:
https://www.springest.nl/talen-cultuur/nederlands/
den-haag

Bij de Nederlandse trainingen van het ROC Mondriaan
leer je in groepsverband de vaardigheden die je
nodig heeft om het examen te maken. Je werkt aan
de onderdelen waar je onzeker over bent en je maakt
oefenexamens. De cursus duurt 5 weken. Je gaat voor
de training staatsexamen I elke week één dagdeel
naar school en voor de training staatsexamen II twee
dagdelen per week. Je kunt zelf kiezen uit een dag- of
een avondcursus.
Ter voorbereiding aan een studie aan de Hogeschool
Rotterdam kun je de NT2 voorbereidingscursus volgen,
waarbij je je Nederlandse schriftelijke en mondelinge
vaardigheden verbeterd. Ook een proeftoets maakt
deel uit van de voorbereidingscursus. Om toegelaten
te worden tot de voorbereidingscursus is een redelijke
kennis van de Nederlandse taal noodzakelijk. Inclusief
de lessen is de studiebelasting minimaal 8 tot 10 uur
per week.

Adres: Waldorpstraat 120 2512 ER Den Haag
Telefoon: 088-6665555
E-mail: beternederlands@rocmondriaan.nl
Website:
https://rocmondriaan.nl/alle-opleidingen/trainingexamen-a2-nt2-i-en-nt2-ii-den-haag

Website:
https://taalhuisdenhaag.nl/taalaanbieders/soort/
inburgering/

Telefoon: 010-7946000
E-mail: toelatingsexamens@hr.nl
Website:
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/-voorlichting/
toelatings-voorwaarden/toelating-met-eenbuitenlands-diploma/

Erasmus University
Rotterdam:
Taal- & Trainingscentrum
(TTC)

Vier keer per jaar start het TTC intensieve Nederlandse
taalcursussen voor anderstaligen met een academische
achtergrond (hbo/wo). Als je je wilt inschrijven voor een
cursus moet je eerst een intake doen. Op basis van het
resultaat van jouw intake zal je door het TTC ingeschreven
worden voor de cursus waarvoor je in aanmerking komt.
Naast het volgen van de lessen kun je je ook aanmelden
voor een taalbuddy, om op een informele manier kennis te
maken met de Nederlandse taal en cultuur.

Telefoon: 010-4081995
E-mail: nt2@eur.nl
Website:
https://www.eur.nl/onderwijs/taaltrainingscentrum/nederlands-nt2

Universiteit Leiden:
Academisch
Talencentrum

Het Academisch Talencentrum van de Universiteit
Leiden geeft inburgeraars de mogelijkheid om cursussen
Nederlands te volgen. Deze cursussen bieden een
versneld traject om door te stromen naar een universitaire
opleiding. Het traject is bedoeld voor hoger opgeleiden
die Engels beheersen. Voor inschrijving moet er eerst een
toets afgelegd en vervolgens een intakegesprek. Neem
contact op voor meer informatie.

Adres: Lipsius-gebouw, Cleveringaplaats 1
(kamer 3.03), 2311 BD Leiden
E-mail: Talencentrum@hum.leidenuniv.nl
Website:
https://www.universiteitleiden.nl/talencentrum

2.

Taallessen

2.1 Algemeen
Naam

Informatie

Contactgegevens

Bibliotheek Den Haag –
Taalhuis spreekuur

Wie de Nederlandse taal minder goed spreekt
en bijvoorbeeld moeite heeft met internetten
en videobellen, kan met vragen terecht bij het
Taalhuis. De spreekuren van het Taalhuis zijn
in de Centrale Bibliotheek, op maandag tot en
met vrijdag van 12.30 tot 15.30 uur. Een afspraak
maken is niet nodig.

Contact met DUO Servicecentrum Inburgering
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag (9.00-17.00 uur)
Telefoonnummer: (050) 599 96 00
Website: www.inburgeren.nl

2.2 Groepslessen
Naam

Informatie

Contactgegevens

Taal in de Bibliotheek

Samen in de bibliotheek oefenen om beter
Nederlands te leren spreken. Of in een
wijkcentrum of school in de buurt. Je leert
er andere mensen kennen, én je oefent de
Nederlandse taal. Kijk op de website voor een
overzicht van alle taallessen in de buurt.

Telefoon: 06-13471408
E-mail: taalhuis@denhaag.nl
Website:
https://taalhuisdenhaag.nl/activiteiten/

Taalhuis Den Haag –
overzicht Nederlandse
lessen

Website:
Op de website van het Taalhuis vind je een
https://taalhuisdenhaag.nl/taalaanbieders/soort/lezenoverzicht van alle informele Nederlandse lessen
die op diverse niveaus worden aangeboden om de en-schrijven/spreken/
Nederlandse lees-, schrijf- en spreekvaardigheid
te verbeteren.

2.3 Taalmaatje (1-op-1)
Naam

Informatie

Contactgegevens

Taal aan Zee – Online
Taalmaatje

Wil je oefenen met Nederlands spreken samen met
een Nederlandse vrijwilliger? Dan kun je je aanmelden
voor een online Taal-aan-Zee-maatje. Je gaat samen
met een Nederlandse vrijwilliger Nederlands praten.
Je spreekt 1 of 2 keer week op een vast moment af en
je hebt contact via Skype of WhatsApp videobellen.
Kijk op de website om te checken of je aan alle
aanmeldvoorwaarden voldoet.

Contactpersoon: Annemarie Koenhen
Telefoon: 070-3456005.
E-mail: info@taalaanzee.nl
Website:
https://taalaanzee.nl/taalmaatjes

Gilde Den Haag – Samen- Bij SamenSpraak spreken vrijwilligers met een
Spraak
anderstalige af om, in principe, gedurende een jaar
iedere week een uur samen Nederlands te spreken. Deze
gesprekken worden soms gehouden bij de anderstalige
en soms bij de vrijwilliger thuis of in een openbare
gelegenheid. Ook gaat men wel naar een museum, naar
de bibliotheek of samen wandelen. De vrijwilliger en
de anderstalige bepalen samen wat ze gaan doen en
wanneer.

Adres: Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag
Telefoon: 070-3561281
E-mail: samenspraakdenhaag@gmail.com
Website:
https://www.gildedenhaag.nl/samenspraak.php

3.

Werk & Stages

Naam

Informatie

Contactgegevens

Stichting Rumi –
Refugee On Board

Het project “Refugee On Board” biedt diverse
coaching trajecten en trainingen met als doel
begeleiding naar maatschappelijke participatie en
het werk. Uiteindelijk moeten alle inspanningen
leiden tot een reguliere baan waarmee men
in staat is zelfstandig voldoende inkomen te
verwerven om zichzelf of een gezin te kunnen
onderhouden.

Contact met DUO Servicecentrum Inburgering
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag (9.00-17.00 uur)
Telefoonnummer: (050) 599 96 00
Website: www.inburgeren.nl

PEP Den Haag – Den
Haag Doet

Den Haag Doet is de grootste vacaturebank
met vrijwilligerswerk in Den Haag. Wil jij jezelf
ontwikkelen in je vrijwilligerswerk? Op de Den Haag
Doet Vrijwilligersacademie vind je een breed aanbod
met (gratis) workshops en cursussen.

Adres: Riviervismarkt 2, 2513 AM Den Haag
Telefoon: 070-3024444
E-mail: service@denhaagdoet.nl
Website: https://denhaagdoet.nl/home

New Dutch
Connections (NDC) –
ToekomstAcademie

NDC helpt statushouders met hun professionele en
persoonlijke ontwikkeling. Je wordt gekoppeld aan
een coach en een maatje die je ondersteunen. Ook
neem je deel aan trainingen, workshops en excursies
naar bedrijven. Doe mee en kom in contact met
Nederlanders die je verder op weg helpen.

Adres: Hoog Catharijne, Godebaldkwartier 74, 3511 DZ
Utrecht
Telefoon: 06-53441677
E-mail: info@newdutchconnections.nl
Website: https://www.newdutchconnections.nl/
inschrijven/

The Dutch Tulip

The Dutch Tulip biedt vluchtelingen intensieve
Adres: Kanaalweg 33, 2903 LR Capelle a/d IJssel
begeleiding op het gebied van werk en stages.
E-mail: info@thedutchtulip.org
Na een uitgebreide intake om opleidingsniveau,
Website: https://thedutchtulip.org/
werkervaring, competenties, ambities en wensen in
kaart te brengen, wordt er een trajectplan opgesteld
met stappen richting duurzame uitstroom naar werk.
Zo kun je worden gekoppeld aan een werkgever
voor een stageplek van 1 á 2 maanden. Ook krijg
je ondersteuning bij het maken van een cv en
voorbereiding op sollicitatiegesprekken.

Refugee Start Force –
West

Refugee Start Force (RSF) ondersteunt vluchtelingen om
sneller deel te nemen aan de Nederlandse arbeidsmarkt.
De organisatie voorziet vluchtelingen van de kennis,
contacten en kansen die nodig zijn om hun loopbaan te
kunnen ontwikkelen. Word lid de regionale Facebook
groep om op de hoogte te blijven van vacatures en andere
professionele mogelijkheden.

E-mail: info@refugeestartforce.eu
Website:
https://refugeestartforce.eu/workopportunities/

NewBees

NewBees bereidt nieuwkomers voor op een baan door hen
te matchen met traineeships bij lokale ondernemers en
organisaties, waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal
staan. Daarnaast biedt NewBees ook workshops aan voor
nieuwkomers, bedrijven en gemeenten, die toegankelijk
zijn voor iedereen.

Adres: Ru Paré (tegenover Thorn Prikkerstraat
27), 1062 BR Amsterdam
E-mail: info@new-bees.org
Website:
https://www.new-bees.org/newbee-sign-up

Refugee Talent Hub

De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en
vluchtelingen dichter bij elkaar met betaalde banen als
doel. Houd de website in de gaten voor (online) ‘Meet &
Greets’ met potentiële werkgevers.

Adres: BOOST, Danie Theronstraat 2, 1091 XX
Amsterdam
E-mail: info@refugeetalenthub.com
Website: https://refugeetalenthub.com/nl/

4.

Opleiding & Onderwijs

4.1 Algemeen
Naam

Informatie

Contactgegevens

Stichting VluchtelingStudenten UAF

Stichting Vluchtelingen Studenten (UAF) geeft
advies, ondersteuning en zet verschillende
middelen zoals studiebegeleiding in voor
vluchtelingen met een achtergrond in het hoger
onderwijs. Ook begeleidt UAF hoogopgeleiden
naar werk.

Adres: Newtonlaan 71, 3584 BP in Utrecht
Telefoon: 030-2520835
Email: info@uaf.nl
Website: https://www.uaf.nl/

4.2 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
Naam

Informatie

Contactgegevens

ROC Mondriaan Entreeopleidingen

Met een Entreeopleiding haal je je diploma
waarmee je kunt werken of doorleren op niveau
2. Kijk op de website voor een overzicht van alle
entreeopleidingen.

Telefoon: 088-6663300
E-mail: info@rocmondriaan.nl
Website:
https://rocmondriaan.nl/school-voor-entreeopleidingenjouw-opstap-naar-mbo-niveau-2-of-werk

Zadkine - Entree
Anderstaligen

Kom je uit het buitenland en is je schooldiploma
van daar in Nederland ongeldig? Of, kan je
Nederlandse taal om te werken nog wat beter?
Dan kun je een éénjarige mbo niveau 1 opleiding
via Entree Anderstaligen volgen. Dat zijn gewone
entreeopleidingen, alleen ligt de nadruk op
Nederlands en rekenen. Kijk op de website voor
een overzicht van de verschillende opleidingen
waarvoor je je kunt aanmelden.

Adres: Benthemplein 15 (hoofdlocatie), 3032 CC
Rotterdam
Telefoon: 088-9452480
E-mail: zadkine@zadkine.nl
Website:
https://www.zadkine.nl/entree-anderstaligen

Zadkine - Entree Start

Entree Start is bedoeld voor iedereen die ouder is
dan 16 jaar en geen schooldiploma heeft. Je hebt
wel werk en vindt het veilig om toch een diploma
op zak te hebben. Ook vinden werkgevers dit heel
prettig! Je blijft gewoon vier dagen per week werken.
Per week ga je één dag naar school. Het maakt niet
uit in welke branche je werkt zoals horeca, logistiek
of verkoop. Je krijgt sowieso les in Nederlands,
rekenen, loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) en
burgerschap. Kijk op de website voor een overzicht
van de verschillende opleidingen waarvoor je je kunt
aanmelden.

Adres: Benthemplein 15 (hoofdlocatie), 3032 CC
Rotterdam
Telefoon: 088-9452480
E-mail: zadkine@zadkine.nl
Website: https://www.zadkine.nl/entree-start

Zadkine – Entree Werk

Entree Werk is een entreeopleiding van één jaar
waarbij intensief wordt samengewerkt met bedrijven.
Je loopt daar ook je stage. Je gaat negen maanden
naar school. Dat bestaat uit les en stage. Zo leer je
gelijk de praktijk. Ook haal je branchecertificaten. Na je
eindexamen heb je kans op een baan bij het bedrijf. Kijk
op de website voor een overzicht van de verschillende
opleidingen waarvoor je je kunt aanmelden.

Adres: Benthemplein 15 (hoofdlocatie), 3032 CC
Rotterdam
Telefoon: 088-9452480
E-mail: zadkine@zadkine.nl
Website: https://www.zadkine.nl/entree-werk

Albeda Startcollege

Ben je 16 jaar of ouder? Heb je geen vmbo-diploma,
maar wil je wel graag een vak leren? Haal dan in 1 jaar
je diploma op mbo 1 niveau bij Albeda Startcollege.
Je kunt een entreeopleiding volgen in de richtingen
horeca & voeding, verkoop, logistiek, techniek, en
dienstverlening & zorg. Voor anderstaligen zijn er
klassen waar extra aandacht wordt besteed aan het
Nederlands.

Website: https://www.albeda.nl/startcollege

Albeda - Logistiek
medewerker voor
anderstaligen

Nog niet zo lang geleden ben je naar Nederland
gekomen en inmiddels heb je via de ISK of een
entreeopleiding niveau 1 al veel Nederlands geleerd.
Het is tijd voor een volgende stap en je bent klaar om
een opleiding te gaan volgen, zodat je je aan de slag
kan in een leuke baan. Hou je van logistiek en ben
je benieuwd hoe grote organisaties producten op
de juiste plek krijgen? Dan vind je de twee opleiding
Logistiek medewerker voor anderstaligen vast
interessant. In deze opleiding is er extra aandacht voor
Nederlands en leer je om de goederenstroom zo goed
mogelijk te organiseren voor klant en bedrijf. Je loopt
gemiddeld twee en een halve dag per week stage.

Website:
https://www.albeda.nl/sales-logistiek/logistiekmedewerker-voor-anderstaligen-bol

Albeda - Verkoper voor
anderstaligen

Je bent nog niet zo lang in Nederland en hebt via de
ISK of een entreeopleiding niveau 1 al veel Nederlands
geleerd. Je bent toe aan een volgende stap en maakt
graag contact met mensen. Ook hou je ervan advies
te geven en een pittig gesprek te voeren: verkopen
zit in jouw bloed! De tweejarige opleiding Verkoper
voor anderstaligen is speciaal bedoeld voor mensen
die nieuw zijn in Nederland en graag opgeleid willen
worden tot professionele verkoper. Je hebt oog voor
klanten en collega’s en je zorgt voor een goede
presentatie van producten.

Website:
https://www.albeda.nl/sales-logistiek/verkopervoor-anderstaligen-bol

4.3 Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Naam

Informatie

Contactgegevens

Landelijk Schakeljaar
voor Nieuwkomers

Op de website van Stichting VluchtelingStudenten UAF vind je meer informatie over het
schakeljaar, samen met een landelijk overzicht
van verschillende HBO en WO schakeltrajecten
voor nieuwkomers.

Adres: Newtonlaan 71, 3584 BP in Utrecht
Telefoon: 030-2520835
E-mail: info@uaf.nl
Website: https://www.uaf.nl/actueel/schakeljaar/

De Haagse Hogeschool Heb je een buitenlands diploma en wil je je
- Schakeljaar Hoger
goed voorbereiden op een studie in het hoger
Onderwijs
onderwijs? Meld je dan aan voor het Schakeljaar
Hoger Onderwijs bij De Haagse Hogeschool. In
dit Schakeljaar ontwikkel je je Nederlandse en
Engelse taalvaardigheid en je studievaardigheden.
Je wordt onder andere opgeleid voor het
Staatsexamen Nt2 II. Daarnaast kan je kiezen
voor wiskunde, natuurkunde of economie, als
dat nodig is voor je studie. Er zijn verschillende
programma’s, afhankelijk van je startniveau
Nederlands: vanaf A2 tot B1.

Contactpersoon: Mw. A.J. Broekhoven (Pauline)
Telefoon: 06-39077993
E-mail: schakeljaar@hhs.nl
Website:
https://www.dehaagsehogeschool.nl/opleidingen/
overige-cursussen/hhs-schakeljaar-hoger-onderwijs/
voor-de-opleiding

Hogeschool Leiden
& Universiteit Leiden
- Voorbereidend Jaar
Leiden (VJL)

E-mail: vjl@leidenuniv.nl
Website: https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/voorbereidend-jaar-leiden/index

Het Voorbereidend Jaar Leiden (VJL) biedt
studenten tussen de 18 en 28 jaar met een
vluchtelingenachtergrond de mogelijkheid
zich in één cursusjaar te ontwikkelen naar het
gewenste startniveau in het hoger onderwijs,
ook voor toelating tot een master. Afhankelijk van
het traject dat je wilt gaan volgen is het vereiste
taalniveau Nederlands B1 (HBO) of B2 (WO).

VAVO Rijnmond College Heb je een opleiding in het buitenland gevolgd en
- Schakelopleiding
beheers je het Nederlands op B1-niveau? Dan is de
Schakelopleiding hoger onderwijs van het VAVO
Rijnmond College misschien wel iets voor jou! De
opleiding bereidt je voor op het toelatingsexamen
van het hoger onderwijs en op toekomstige studies.
Je krijgt les in rekenen, wiskunde, Engels en
maatschappijleer. Wiskunde A, B en rekenen worden
op verschillende niveaus gegeven. Je volgt deze vakken
gedurende één schooljaar, waardoor je de kans krijgt
je huidige kennis te verbreden en goed voorbereid te
gaan studeren aan een hogeschool of universiteit.

Adres: Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
Telefoon: 088-9453000
E-mail: info@vavorijnmondcollege.nl
Website:
https://vavorijnmondcollege.nl/schakelopleidinghoger-onderwijs/

Hogeschool Rotterdam
- Toelatingsonderzoek
21+

Website:
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/voor-lichting/
toelatingsvoorwaarden/21-zonder-diploma/

Heb je geen havo-, vwo-, mbo-niveau 4 of mbo-lang
diploma waarmee je toelaatbaar bent tot de opleiding
van je keuze? En ben je 21 jaar of ouder op 1 oktober
van het jaar waarin je met een Associate degree of
bacheloropleiding wilt starten? Doe dan mee aan
het Toelatingsonderzoek 21+. Rond je het onderzoek
succesvol af, dan ben je alsnog toelaatbaar tot de
opleiding.

4.4 Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Naam

Informatie

Contactgegevens

Landelijk Schakeljaar
voor Nieuwkomers

Op de website van Stichting VluchtelingStudenten UAF vind je meer informatie over het
schakeljaar, samen met een landelijk overzicht
van verschillende HBO en WO schakeltrajecten
voor nieuwkomers.

Adres: Newtonlaan 71, 3584 BP in Utrecht
Telefoon: 030-2520835
Email: info@uaf.nl
Website: https://www.uaf.nl/actueel/schakeljaar/

Hogeschool Leiden
& Universiteit Leiden
- Voorbereidend Jaar
Leiden (VJL)

Het Voorbereidend Jaar Leiden (VJL) biedt
studenten tussen de 18 en 28 jaar met een
vluchtelingenachtergrond de mogelijkheid zich in
één cursusjaar te ontwikkelen naar het gewenste
startniveau in het hoger onderwijs, ook voor toelating
tot een master. Afhankelijk van het traject dat je wilt
gaan volgen is het vereiste taalniveau Nederlands B1
(HBO) of B2 (WO).

E-mail: vjl@leidenuniv.nl
Website:
https://www.hsleiden.nl/opleiden/bacheloropleidingen/voorbereidend-jaar-leiden/index

IncLUsion - Universiteit
Leiden

Vluchtelingen en asielzoekers met een academische
achtergrond en een goede kennis van de Engelse taal
kunnen via Incluusion gratis cursussen volgen uit het
reguliere bacheloraanbod van de Universiteit Leiden.

E-mail: student@inclusionleiden.nl
Website:
https://www.universiteitleiden.nl/en/education/
other-modes-of-study/education-for-refugees/
inclusion

VAVO Rijnmond College Heb je een opleiding in het buitenland gevolgd en
- Schakelopleiding
beheers je het Nederlands op B1-niveau? Dan is de
Schakelopleiding hoger onderwijs van het VAVO
Rijnmond College misschien wel iets voor jou! De
opleiding bereidt je voor op het toelatingsexamen
van het hoger onderwijs en op toekomstige studies.
Je krijgt les in rekenen, wiskunde, Engels en
maatschappijleer. Wiskunde A, B en rekenen worden
op verschillende niveaus gegeven. Je volgt deze vakken
gedurende één schooljaar, waardoor je de kans krijgt
je huidige kennis te verbreden en goed voorbereid te
gaan studeren aan een hogeschool of universiteit.
Erasmus University
Rotterdam (EUR) Voorbereidend Jaar
Erasmus

Adres: Posthumalaan 90, 3072 AG Rotterdam
Telefoon: 088-9453000
E-mail: info@vavorijnmondcollege.nl
Website:
https://vavorijnmondcollege.nl/schakelopleidinghoger-onderwijs/

Het Voorbereidend Jaar Erasmus bereidt statushouders Website:
voor op een studie in het hoger onderwijs. Het
https://www.eur.nl/onderwijs/vluchtelingen-aan-deprogramma leert je om de vaardigheden onder de knie eur/voorbereidend-jaar
te krijgen die essentieel zijn voor studiesucces in het
hoger onderwijs. Het basisjaar wordt in april afgesloten
met de toelatingsexamens voor Nederlands, Engels en
wiskunde. Op basis van deze vakken ben je voor een
deel van de studies in het hoger onderwijs toelaatbaar.
Je kunt worden toegelaten tot het Voorbereidend Jaar
Erasmus als je een geldig verblijfsdocument hebt en
je zowel het Nederlands als het Engels op het niveau
CEFR-B1 beheerst.

5.

Zorg & Welzijn

5.1 Algemeen
Naam

Informatie

Contactgegevens

Ypsilon

Ypsilon biedt een overzicht van het zorgaanbod
in Nederland, waarbij rekening wordt gehouden
met cultureel verschillen. Sommige instellingen
hebben een aparte afdeling voor transculturele
hulpverlening: psychiatrie die rekening houdt
met culturele verschillen en de achtergrond van
patiënten.

Website:
https://www.ypsilon.org/een_andere_taal_of_cultuur

Gezond in Nederland

Gezond in Nederland is een initiatief van GGD
regio Utrecht en Pharos. Via de website helpen
Syriërs en Eritreeërs hun landgenoten op het
gebied van zorg in Nederland door betrouwbare
informatie te delen in eigen taal.

Website: https://www.gezondinnederland.info/

Avicenna
Huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Avicenna besteed extra aandacht
aan nieuwkomers met een Arabische achtergrond.
Er zijn ook Arabischsprekende doktersassistenten
aanwezig.

Adres: Zuidlarenstraat 197–199, 2545 VT Den Haag
Telefoon: 070-4042705
E-mail: info@avicenna-huisarts.nl
Website: https://avicenna-huisarts.nl/

5.2 Specialistische zorg
Naam

Informatie

Contactgegevens

i-psy Haaglanden

i-psy behandelt en begeleidt ouderen,
volwassenen, jongeren en kinderen met
verschillende sociale en culturele achtergronden
en uiteenlopende psychische problemen. Indien
gewenst wordt de behandeling gegeven in uw
eigen taal.

Adres: Leggelostraat 85, 2541 HR Den Haag
Telefoon: 088-3589000
E-mail: receptie-denhaag@i-psy.nl
Website:
https://www.i-psy.nl/onze-locaties/i-psy-haaglanden

Expertisecentrum
GGZ-instelling Expertisecentrum Transculturele
Transculturele Therapie Therapie behandelt kinderen, jongeren, volwassenen
en gezinnen met psychische of psychiatrische
klachten, waaronder traumaverwerking bij
vluchtelingen.

Adres: Westerkade 1, 3016 CL Rotterdam
Telefoon: 06-13956608
E-mail: info@transcultureletherapie.nl
Website: https://www.transcultureletherapie.nl/

GGZ in Balans

GGZ in Balans is een kleine zorgaanbieder en levert
cultuursensitieve Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).
GGZ in Balans behandelt en begeleidt volwassenen
vanaf 18 jaar tot en met 65 jaar met verschillende
sociale en culturele achtergronden. Naast Nederlands
bieden therapeuten ook behandelingen aan in het
Turks, Arabisch, Berbers, Pools en Engels.

Adres: Guldenwaard 131b, 3078 AJ Rotterdam
Telefoon: 076-5150545
E-mail: info@ggzinbalans.nl
Website: https://www.ggzinbalans.nl/

Esens GGZ

Esens is een specialistische GGZ instelling voor
de ambulante behandeling van psychische en
psychiatrische stoornissen. Naast de reguliere
zorgverlening beschikt Esens over een uitgebreide
expertise op het gebied van migratie en geestelijke
gezondheidszorg.

Adres: Riebeekstraat 65, 3072 VT Rotterdam
Telefoon: 010-3000690
E-mail: info@esensggz.nl
Website: https://www.esensggz.nl/

5.3 Corona
Naam

Informatie

Contactgegevens

Corona Helpdesk voor
Statushouders (CAS)

De Corona Helpdesk voor Statushouders (CAS) is
een samenwerkingsverband tussen verschillende
organisaties die een telefonische Corona
Helpdesk zijn gestart om deze groep te woord te
staan in hun eigen taal. CAS helpt statushouders
met allerlei vragen die aan het Corona virus
gerelateerd zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen
zijn over gezondheid, gezin, crisismaatregelen,
(thuis) onderwijs of werk en inkomen. Maar ook
over de bereikbaarheid van overheidsinstanties
zoals de Sociale Dienst, IND en COA.

Website: https://www.cashelpdesk.org/
Telefoon: 085-5808800
Wanneer: Maandag t/m vrijdag van 14.00-16.00

6.

Financiële, Maatschappelijke & Juridische Ondersteuning

6.1 Financiële en/of Maatschappelijke Ondersteuning
Naam

Informatie

Contactgegevens

Gemeente Den Haag –
Helpdesk Geldzaken

Op de website van de gemeente Den Haag vind je Telefoon: 070-3536188
een aanbod van adviezen, hulp en activiteiten die Website: https://helpdeskgeldzaken.nl/
mensen met een laag inkomen kunnen helpen om
rond te komen. Bij vragen over geldzaken kun je
ook via de website een afspraak maken op één van
de locaties.

Gemeente Den Haag Servicepunten

Je kunt bij een servicepunt terecht met hulpvragen Website:
of problemen waar je zelf niet uitkomt. Een
https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/waarmedewerker helpt je daar verder. Kijk op de
vind-ik-een-servicepunt.htm
website voor om een afspraak te maken bij een
servicepunt bij jou in de buurt.

Migrascoop

Migrascoop beidt maatschappelijke begeleiding
aan statushouders in Den Haag. In het begin zal dit
vooral gaan om praktische zaken als wonen, werk,
opleiding en mogelijk WMO/zorg. Van belang is dat
de wijze waarop de statushouders hierin worden
ondersteund activerend is, en direct gericht is op
de zelfredzaamheid. De begeleiders van het team
van Migrascoop werken hierin veel samen met
vrijwilligers en buurtbewoners.

Telefoon: 070-3502086
E-mail: info@migrascoop.nl
Website: http://migrascoop.nl/

Mensen van Overal

Mensen van Overal is een Haagse stichting voor
nieuwkomers, door nieuwkomers. De stichting
is beschikbaar allerlei hulpvragen die je als
nieuwkomer in Nederland kunt hebben. Mensen van
Overal functioneert ook als ontmoetingsplek en biedt
ruimte aan sociaal-culturele activiteiten.

Adres: Televisiestraat 2, 2525 KD Den Haag
Telefoon: 06-28849589
E-mail: info@mensenvanoveral.nl
Website: https://mensenvanoveral.nl/

Humanitas Haagland

Stichting Humanitas biedt ondersteuning op het gebied
van welzijn en (financiële) administratie. Daarnaast zijn
de vrijwilligers ook beschikbaar om een luisterend oor
te bieden, nuttige tips te geven en om je te wijzen op
bepaalde voorzieningen en regelingen.

Adres: Leyweg 831, 2545 HA Den Haag
E-mail: haagland@humanitas.nl
Website:
https://www.humanitas.nl/afdeling/haagland/

6.2 Juridische Ondersteuning
Naam

Informatie

Contactgegevens

Gemeente Den Haag Spreekuur

Bij juridische problemen of vragen over
bijvoorbeeld belastingen, toeslagen of
uitkeringen, kunt je terecht voor juridische hulp
bij het spreekuur van de sociaal raadslieden van
de gemeente. Maak hiervoor een afspraak via de
website.

Website:
https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/
sociaal-raadslieden-hulp-en-advies-bij-juridischeproblemen.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=sociaalraadslieden

Inloopspreekuur

Op de website van Inloopspreekuur Advocaat
vindt je een overzicht van advocatenkantoren in
Den Haag die wekelijks
een gratis juridisch inloopspreekuur op
verschillende tijdstippen verzorgen. Ga naar
de website om je aan te melden voor het gratis
inloopspreekuur bij een advocaat in Den Haag.
Controleer wel of het kantoor het rechtsgebied
van jouw probleem aanbiedt.

Website:
https://www.inloopspreekuuradvocaat.nl/
advocatenkantoor-den-haag/

Stichting De Haagse
Wetswinkel

Stichting De Haagse Wetswinkel geeft gratis
juridisch advies aan inwoners met een lager
inkomen. Kijk op de website voor een locatie bij u
in de buurt.

Telefoon: 070–3537844
E-mail: info@haagsewetswinkel.nl
Website:
https://www.haagsewetswinkel.nl/contact/

6.3 Fondsen
Naam

Informatie

Contactgegevens

Fonds Bijzondere
Noden Den Haag

Sociale Fondsen Den Haag verleent hulp aan
Haagse inwoners, die door omstandigheden in
een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep
(meer) kunnen doen op wettelijke voorzieningen.
Inwoners van Den Haag kunnen zelf geen
aanvraag indienen voor een gift, dit wordt gedaan
via een hulpverlener.

Adres: Koninginnegracht 15, 2514 AB Den Haag
Telefoon: 070-7113906
E-mail: info@socialefondsendenhaag.nl
Website:
https://socialefondsendenhaag.nl/aanvragen

Ooievaarspas

De Ooievaarspas biedt korting op allerlei
activiteiten op het gebied van sport, cultuur,
contributie, lidmaatschap en entree. De
Ooievaarspas is voor inwoners van Den Haag,
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk met een laag
inkomen.

Website:
https://www.ooievaarspas.nl/

Jeugdfonds Sport &
Cultuur Zuid-Holland

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid-Holland
betaalt de contributie en/of het lesgeld voor
kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig
geld is voor een sportclub, muziek – of dansles,
schilderen, theaterschool of een andere creatieve
cursus. Aanvragen voor een bijdrage worden
gedaan door een intermediair, bijvoorbeeld een
leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of
schuldhulpverlener.

Contactpersonen: Stefan Hagebeek, Linda Hoogervorst &
Dylan Berkemeier
Adres: Arckelweg 30, 2685 SN Poeldijk
Telefoon: 0174-244940
E-mail: zuid-holland@jeugdfondssportencultuur.nl
Website:
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuidholland/

Stichting Leergeld Den
Haag

Stichting Leergeld Den Haag is een stichting die
zich, in samenwerking met de Gemeente Den Haag,
lokale fondsen, het bedrijfsleven en particulieren,
richt op kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen
met een laag inkomen. Door verstrekkingen
in natura (computers, fietsen, sportkleding,
muziekinstrumenten) wordt ervoor gezorgd dat ook
deze kinderen kunnen meedoen op school of in het
verenigingsleven.

Adres: Newtonstraat 4, 2562KR Den Haag
Telefoon: 070-3601337
E-mail: info@leergelddenhaag.nl
Website: https://www.leergelddenhaag.nl/index.php

StartKIDZ

7.

StartKIDZ verstrekt een gratis startkit via hulpverleners
aan moeders in Den Haag die weinig te besteden
hebben. Deze startkit is een babystartpakket met
daarin alle basisspullen - nieuw en gebruikt - voor een
pasgeborene.

Adres: De la Reyweg 530, 2571 GN Den Haag
Telefoon: 070-8500500
E-mail: dagbesteding@kesslerstichting.nl
Website: http://www.startkidz.nl/

Activiteiten voor vrouwen

7.1 Creatief, Gezellig & Sport
Naam

Informatie

Gemeente Den Haag –
Sociale Kaart

Op de website van de gemeente Den Haag vind je Website:
een overzicht van wel 40 activiteiten die in de stad https://www.socialekaartdenhaag.nl/aanbod/211/
voor vrouwen worden georganiseerd, van Sportactiviteiten-voor-vrouwen
en Naailessen tot conversatiegroepjes. Kijk op de
website voor het aanbod van activiteiten bij jou in
de buurt.

8.

Contactgegevens

Activiteiten voor Kinderen & Jeugd

8.1 Taal & Cultuur
Naam

Informatie

Contactgegevens

Voorleesexpress

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen
van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra
aandacht krijgen. Vrijwilligers lezen voor, doen
taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan
de slag met taal en leesplezier.

Adres: Elandstraat 88 2513GV, Den Haag
Telefoon: 06-43395281
E-mail: denhaag@voorleesexpress.nl
Website: https://voorleesexpress.nl/locatie/denhaag

Buurthuis Mandelaplein Het buurthuis Mandelaplein biedt activiteiten aan
voor jongeren op het gebied van talentontwikkeling:
denk aan sporten, creatieve en culinaire activiteiten.
Daarnaast biedt het buurthuis een aantal speciale
programma’s voor meisjes tussen de 10-14 en 15-21
jaar, en voor jongens tussen de 10-14 en 15-21 jaar.
Ook worden er jaarlijks zomerkampen voor kinderen en
tieners georganiseerd.

Adres: Mandelaplein 1, 2572 HT Den Haag
Telefoon: 06-30995089
E-mail: info@mandelaplein.nl
Website:
https://www.mandelaplein.nl/onze-doelgroepen/
jongeren/

CultuurSchakel

Adres: Koorenhuis, Prinsegracht 27, 2512 EW Den
Haag
Telefoon: 070-8209970
E-mail: info@cultuurschakel.nl
Website:
https://www.cultuurschakel.nl/vrije-tijd/
aanbieders/#!////1/0//

Bij CultuurSchakel vind je alles wat er op cultureel
gebied in Den Haag te doen is. Je kunt op de website
zien welk cursusaanbod er is en verbinden vraag
en aanbod. Neem gerust contact op met één van de
adviseurs van de afdeling Cultuurparticipatie voor meer
informatie.

8.2 Activiteiten & Uitjes
Naam

Informatie

VVV Den Haag - UITpas De UITpas van The Hague Info Store is een
culturele kortings- en voordeelpas voor de regio
Haaglanden. De pas, die een jaar geldig is, kost
€7,50 en geeft standaard korting op vrijwel alle
voorstellingen en concerten, enkele musea en
attracties. Je kunt de UITpas bij The Hague Info
Store kopen waar je de pas direct meekrijgt,
of deze via het online aanvraagformulier op de
website bestellen. Je kunt bij de website ook
terecht voor een overzicht van allerlei uitjes in de
stad.

Contactgegevens
Adres: Spui 68, 2511 BT Den Haag
Telefoon: 070-3618860
E-mail: vvv@thehague.com
Website: https://denhaag.com/nl/uitpas

Kidsproof Den Haag

Op de website van Kidsproof Den Haag vind je een
overzicht met leuke (gezins)activiteiten en uitjes voor
kinderen in- en rondom Den Haag.

Website:
https://www.kidsproof.nl/DenHaag/Uitagenda

Gemeente Den Haag –
Speelplekken in de stad

De gemeente heeft ruim 500 speelplekken in de stad
waar kinderen met plezier en veilig buiten kunnen
spelen. Er zijn speeltuinen met schommels en
speelhuisjes voor de allerjongsten tot trapveldjes,
basketbalvelden en urban buitensportplekken voor
jongeren. Kijk op de website voor een speelplek bij jou
in de buurt.

Website:
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/opgroeienen-opvoeden/speelplekken-in-de-stad.htm

9.

Wonen & Huishouden

Naam

Informatie

Contactgegevens

Kringloop Winkels Den
Haag

In Den Haag zitten 57 winkels waar je naar toe kan Website:
voor leuke tweedehands spullen. Een overzicht
https://allekringloopwinkels.nl/zuid-holland/den-haag
van alle winkels vind je op de website met de
verschillende adressen, telefoonnummers en
openingstijden.

Repair Café Den Haag

Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van E-mail: repaircafe.denhaag@gmail.com
thuis kapotte spullen mee. Alles wat het niet meer Website: http://www.repaircafedenhaag.nl/
doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde
reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna
altijd raad, ze repareren of ontdekken wat er kapot
is en verwijzen door.

De Voedselbank
Haaglanden

De Voedselbank Haaglanden biedt vanuit
verschillende uitgeefpunten voedsel aan mensen
die op grond van vastgestelde criteria in aanmerking
komen voor hulp. Het aanvragen van een
voedselpakket wordt gedaan door een hulpverlener.
Kijk op de website voor uitdeel- punten en tijden.

Adres: Boomaweg 101, 2553 EB Den Haag
Telefoon: 06-51816040
E-mail: info@voedselbankhaaglanden.nl
Website: https://voedselbankhaaglanden.nl/

10. Ontmoeten & Sociaal Netwerk
Naam

Informatie

Protestantse stichting
In dit project worden statushouders tussen de
voor stad en kerk (STEK) 18 en 35 jaar gekoppeld aan een stadsgenoot.
- Maatjesproject SoZa
Het maatje biedt een luisterend oor en echte
aandacht. Naarmate het contact groeit, kan een
maatje helpen bij het opbouwen van een sociaal
netwerk. Ook maken maatjes statushouders
wegwijs in Nederland en Den Haag, bijvoorbeeld
bij het vinden van werk, scholing en hobby’s.

Contactgegevens
Contactpersoon: Chris van Wieren
Telefoon: 070-3181616
E-mail: info@stekdenhaag.nl
Website: https://stekdenhaag.nl/soza

