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Stageplaats op het taalcentrum van ROCA-BHR in Nederland: 
Het taalcentrum van ROCA-BHR in Eindhoven stelt beschikbaar een 
stageplaats voor een student Nederlands uit het laatste jaar of recent 
afgestudeerd. 
 
Eindhoven is een bruisende stad in het zuiden van Nederland, centraal 
gelegen ten opzichte van de grote steden in België en Nederland.  
 
Stageduur: 
Minimaal 6 maximaal 12 maanden. 
 
Taken: 
Het takenpakket kan variëren van: 

− ondersteuning van lopende projecten; 
− hulp bij het taalonderwijs (correctie van schriftelijke taken, 

communicatieoefeningen); 
− opstellen beschrijving taalvaardigheidstages;  
− hulp bij administratieve taken. 

 
Woonruimte: 
Door ROCA-BHR kan voor woonruimte in de omgeving van het 
taalcentrum worden gezorgd. De woonruimte zal tenminste voorzien in: 
- gemeubileerde kamer in een appartement of huis voor één persoon; 
- eventueel douche, WC en keuken te delen met andere bewoners. 
 
Daarnaast zal aan de student een fiets beschikbaar worden gesteld ten 
behoeve van het woon en werkverkeer. 
 
Financieel: 
Er wordt van uitgegaan dat de student beschikt over een Leonardo resp. 
Erasmus beurs. Vanuit ROCA-BHR wordt, afhankelijk van de situatie van 
de stagiair, noodzakelijke aanvullende financiële ondersteuning gegeven.  
 
Bijzonderheden: 
Een stage in de Nederlandse taalomgeving werkt stimulerend voor uw 
beroepsontwikkeling. Deze stage is een waardevolle toevoeging op uw CV. 
 
Reageren: 
Per e-mail f.p.vandoorn@roca-bhr.nl: 

- motivatiebrief in het Nederlands; 
- CV in het Nederlands; 
- kopieën van behaalde diploma’s resp. certificaten (met vertaling in 

het Nederlands). 
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Naam en contactgegevens van de stageplaatsgever: 
Naam van de organisatie:  ROCA-BHR 
Gevestigd te:   Oude  Nieuwveenseweg 111-113 
     2441 CT NIEUWVEEN 
     Nederland 
Contactpersoon:   F.P. van Doorn 
Tel:     +31-6-52 442 382 
E-mail:    f.p.vandoorn@roca-bhr.nl. 
 
Locatie stageplaats:  Gasthuisstraat 1 te Eindhoven 
 
Doelstelling ROCA-BHR: 
ROCA-BHR, een opleidingsinstituut, heeft als doelstelling het aanbieden 
van scholing gericht op wonen, werken en verder studeren in Nederland. 
Het doel daarvan is het tot stand komen van een directe 
arbeidsovereenkomst met een Nederlandse werkgever gekoppeld aan 
vervolgstudie in Nederland. De Nederlandse werkgever verklaart zich 
daarbij bereid om de activiteiten van ROCA-BHR te sponsoren. 
 
Over de werkwijze van ROCA-BHR 
Tijdens de uitvoering van haar projecten is ROCA-BHR zich er voortdurend 
van bewust dat zij werkt met jonge mensen die aan het begin staan van 
hun professionele leven. Het is het beleid van ROCA-BHR om dit met de 
grootst mogelijke zorg te doen.  
 
ROCA-BHR is in 2002 vanuit Litouwen met dit concept begonnen en kan 
bogen op een succesfactor van 98%. Dat wil zeggen dat tot nu toe van 
elke 100 in Nederland geplaatste kandidaten slechts 2 kandidaten de aan 
de sponsoring verbonden arbeidsovereenkomst van 2 jaar niet hebben vol 
gemaakt. In vergelijking met andere bekende projecten in Nederland, 
waar wel tot minder dan 25% werd gescoord, is het resultaat van het 
ROCA-BHR concept heel hoog. Vanwege de toegenomen belangstelling 
van Nederlandse werkgevers is dit concept nu ook uitgebreid naar Polen 
en Roemenië. 
 
De Nederlandse vakbond ABVAKABO FNV heeft in mei 2005 een 
onderzoeksrapport uitgegeven over het werven van buitenlandse 
werknemers door Nederlandse gezondheidszorg instellingen. In dit 
onderzoek werden ook de door ROCA-BHR geplaatste mensen betrokken. 
Het oordeel over de groep van ROCA-BHR was uiterst positief. Voor de 
Nederlandse vakbond was dit aanleiding om één van de werkgevers die 
aan ons netwerk is verbonden uit te nodigen om een lezing te verzorgen 
op een vakbondscongres. Het motto van de vakbond was dat … “ als er uit 
het buitenland mensen worden aangetrokken, dan bij voorkeur volgens 
het concept van ROCA-BHR”. 
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Samenvatting van de informatie voor de studenten van ROCA-BHR: 
 
 
 
1. Het concept ROCA-BHR 
 
2. De cursus Nederlandse taal, cultuur en communicatie 

2.1 Duur van de taalcursus 
2.2 De gevolgde methode 
2.3 Didactische principes 
2.4 Bijzondere voorwaarden om te mogen deelnemen 
 

3. Financiële ondersteuning van de studenten ROCA-BHR 
3.1 Huisvesting 
3.2 Voeding 
3.3 Ziektekostenverzekering 
3.4 Geldlening voor overige uitgaven 
 

4. Terugbetaling van de uitgaven van de studie en verblijf 
 
5. Aanvullende opleidingen na afloop van de taalstudie bij ROCA-BHR 

5.1 Vervolg op de taalstudie bij ROCA-BHR 
5.2 Verkorte aanvullende beroepsopleiding 
 

6. De werkgever 
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1. Het concept ROCA-BHR 
Het concept ROCA-BHR bestaat uit: 

o een gesprek met de vertegenwoordiger van de geïnteresseerde 
Nederlandse werkgever voor werk na afloop van de taalstudie in het 
eigen vak tegen salaris en voorwaarden die gelijk zijn aan het 
salaris en voorwaarden van de Nederlandse collega’s in een 
gelijksoortige functie. 

o het verkrijgen van een (voorwaardelijke) toezegging door de 
toekomstige werkgever om te sponsoren: 

o de cursus Nederlandse taal, cultuur en communicatie gericht 
op wonen, werken en verder studeren in Nederland, waarin 
mede opgenomen: 

 verschillen en overeenkomsten tussen Nederlandse en 
de eigen cultuur. 

 gebruikelijke omgangsvormen in Nederland, zowel privé 
als op het werk. 

o de uitleg van de belangrijkste werkprotocollen van de 
Nederlandse werkgever en voorbereidende training op het 
werk in Nederland. 

o bemiddeling/assistentie bij het vinden van betaalbare 
huisvesting in Nederland. 

o de introductie in de Nederlandse woon-, leef- en 
werkomgeving. 

o hulp /begeleiding bij aanvraag bankrekening, sociaal/fiscaal 
verzekeringsnummer, ziektekostenverzekering en andere 
noodzakelijke formaliteiten om legaal in Nederland te kunnen 
werken. 

o aanvullende beroepsopleiding (naast het betaalde werk) in 
Nederland bij een reguliere school tegen het gereduceerde tarief 
voor Nederlandse studenten, zoals vastgesteld door de Nederlandse 
overheid. 

o vervolg Nederlandse taalles bij een lokale onderwijsinstelling tegen 
het daarvoor geldende gereduceerde tarief. 

o nazorg t/m einde van de verplichtingen verbonden aan het 
sponsorschap. 

 
2. De cursus Nederlandse taal, cultuur en communicatie 
 
2.1. Duur van de taalcursus 
De cursusduur op het taal- en mobiliteitscentrum van ROCA-BHR is 
maximaal 7 maanden. Tijdens de cursus maakt de student ook kennis met 
de Nederlandse woon, werk en leefomgeving.  
 
De cursus wordt gegeven van maandag t/m vrijdag volgens een intensief 
rooster voor dagonderwijs. Om het geleerde te oefenen en de 
taalvaardigheid te bevorderen wordt gemiddeld 2.00 uur per dag op de 
werkvloer bij de Vitalis Zorggroep doorgebracht in de vorm van stage.  
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2.2. De gevolgde methode  
Gekozen is voor de Delftse methode.  
Bij deze methode staat de gedachte centraal dat een tweede taal leren 
niet heel ingewikkeld hoeft te zijn; het is alleen veel werk.  
De Delftse methode omvat diverse NT2-leermiddelen voor beginners, 
hafgevorderden en gevorderden. Een breed publiek kan met behulp van 
boeken, cd's, cd-roms én vertalingen Nederlands leren op een 
praktijkgerichte en onconventionele manier. 
 

2.3. Didactische principes 
Het `groene boek' Nederlands voor buitenlanders is het bekendste 
onderdeel van de Delftse methode. Begin jaren tachtig is deze methode 
door docenten aan de Technische Universiteit Delft ontwikkeld. De 
methode bleek zeer succesvol: het tekstboek is onlangs voor de derde 
keer geheel herzien en er zijn verschillende onderdelen voor anderstaligen 
met een andere vooropleiding aan toegevoegd.  
 

De methode kenmerkt zich door eenvoud en overzichtelijkheid en gaat uit 
van de volgende didactische principes:  
− De teksten zijn de kern van de methode; woorden en grammatica worden 

geleerd via het lezen en beluisteren van de teksten.  
− De teksten geven veel informatie over Nederland en gaan over zaken die voor 

buitenlanders van belang zijn.  
− In korte tijd leren de cursisten de meest frequente woorden; zo kunnen ze al 

snel over allerlei zaken praten.  
− De lessen bestaan voor het belangrijkste deel uit conversatietraining op basis 

van de geleerde tekst(-en).  
− Naast de conversatietraining wordt zeer veel aandacht besteed aan 

luistervaardigheidstraining. 
− Vanaf het begin wordt alle belangrijke grammatica gebruikt.  
− Grammatica wordt 'uitgelegd' met voorbeelden zonder ingewikkelde 

terminologie.  
− Het omvangrijke oefenmateriaal is samenhangend en gevarieerd.  
 

Alle woorden zijn vertaald in ruim twintig verschillende talen. Het 
materiaal is zeer overzichtelijk zodat cursisten precies weten wat ze 
moeten leren.  
 

Doelgroep De Delftse methode is gemaakt voor volwassenen vanaf 16 
jaar. Voor anderstaligen met een lage vooropleiding is er "De Basiscursus" 
(onderwijstype: BE); voor anderstaligen met enige jaren voortgezet 
onderwijs is er "Nederlands voor buitenlanders" en her vervolg hierop is 
"De tweede ronde" (BVE, HBO, WO, zelfstudie). Voor buitenlandse 
cursisten of leerling-werknemers die een opleiding volgen in de 
metaalsector is er Metaal, voor de zorgsector is er "De taal van de 
verpleging". 
 

Voor meer informatie, zie: http://www.delftsemethode.nl  
Voor de gratis docentenhandleiding, zie: 
http://www.delftsemethode.nl/nl/docenten/documents/Hoeleerjeeentaal_000.pdf  
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3. Financiële ondersteuning van de studenten ROCA-BHR 
Vanwege het intensieve karakter van de cursus is het voor de student niet 
mogelijk om naast de cursus een baan te hebben, omdat de student met 
een baan in het nadeel is ten opzichte van andere cursisten die geen 
baan/werk hebben. Met een baan/werk naast de cursus vertraagt de 
student zichzelf en andere cursisten onnodig. 
 
Om deelname financieel mogelijk te maken voor de studenten van ROCA-
BHR is er tijdens de duur van de studie een studiebeurs beschikbaar die 
omvat: 
 
3.1. Huisvesting 
Tijdens de taalopleiding in Nederland verzorgt ROCA-BHR woonruimte 
voor de studenten. Het betreft hier huisvesting als student en dat 
betekent dat de kamer met een andere student zal moeten worden 
gedeeld1. Deze kosten van huisvesting komen voor rekening van ROCA-
BHR. 
 
3.2. Voeding 
Op de lesdagen van maandag t/m vrijdag verzorgt ROCA-BHR op haar 
kosten voor de studenten een warme maaltijd. Op de overige dagen zorgt 
de student zelf voor zijn voeding. 
 
3.3. Ziektekostenverzekering 
Gedurende tenminste de eerste 2 maanden van de intensieve cursus 
draagt elke student zelf zorg voor een goede reisverzekering waarin ook 
een verzekering met uitgebreide dekking begrepen is voor de eventuele 
kosten van medische behandeling en ziekenhuisopname in het buitenland 
(Nederland). Vanaf het begin van de 3e maand tot 2 dagen na beëindiging 
van de intensieve cursus zorgt ROCA-BHR voor een ziektekosten-
verzekering voor studenten. Deze verzekering dekt de kosten van 
medische behandeling en ziekenhuisopname in Nederland. De kosten van 
deze verzekering komen voor rekening van ROCA-BHR. 
 
3.4. Geldlening voor overige uitgaven 
Voorzover de student nog ander kosten heeft en niet in staat is om tijdens 
de intensieve cursus deze kosten zelf te financieren, kan bij ROCA-BHR 
een lening worden aangevraagd door de student. Het maximaal te lenen 
bedrag is € 300,- per maand tot een totaal van maximaal € 1.800,-.   
 
Inclusief kosten van administratie en uitbetaling is de student aan het 
einde van de opleiding maximaal verschuldigd € 1.896,-.  

                                                           
1 Als gevolg van een tekort aan woonruimte is het mogelijk dat je tijdens jouw opleiding wordt ondergebracht in 
een bungalow of cottage op een vakantiepark. Wij adviseren je daarom niet direct vanaf het ebgin familie mee te 
nemen, omdat het niet mogelijk zal zijn direct vanaf het begin voor een famile geschikte woonruimte te vinden. 
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Dit bedrag wordt de student na afloop van de studie geacht terug te 
betalen in 20 maandelijkse termijnen van het in Nederland te verdienen 
geld. 
 
Indien de lening wordt terugbetaald binnen de overeengekomen 
terugbetalingstermijn is de lening rentevrij en wordt er dus geen rente 
aan de student in rekening gebracht 
 
4. Terugbetaling van de uitgaven van de studie en verblijf 
De uitgaven van de intensieve cursus (lesgelden) de huisvesting en de 
verblijfskosten van de student alsmede het werk van ROCA-BHR (maar 
niet de eventuele door de student bij ROCA-BHR afgesloten geldlening) 
worden betaald door de Nederlandse werkgever indien de student zich 
houdt aan: 

• de voorwaarde om na afloop van de studie het door de Nederlandse 
werkgever aangeboden arbeidscontract van 2 jaar aan te gaan en 
uit te dienen;  

• de door ROCA-BHR gestelde voorwaarden voor het volgen van de 
Nederlandse taal en cultuuropleiding en het nakomen van de 
gemaakte afspraken (huisregels); 

• de cursus Nederlandse taal, cultuur en communicatie bij ROCA-BHR 
met positief resultaat afsluit; 

en de afspraak om: 
• na afloop van de taalstudie bij ROCA-BHR in Nederland deel te 

nemen aan de door ROCA-BHR geadviseerde: 
o verkorte beroepsopleiding; 
o de cursus “Nederlands voor Anderstaligen”; 

• zich in te schrijven in het Nederlandse beroepsregister, zodra de 
student over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikt. 

 
Bij niet nakoming van deze sponsorvoorwaarden is de student zelf 
verantwoordelijk voor de terugbetaling. 
 
Hiermee heeft de student de zaak zelf in de hand. De bijdrage van de 
student bestaat dan uit de investering in studietijd en de bijkomende 
kosten van levensonderhoud tijdens de studie gericht op het wonen, 
werken en verder studeren in Nederland.  
 
Na afloop van de studie is de student verzekerd van een goed betaalde 
baan in Nederland bij een goed bekend staande Nederlandse werkgever. 
Daarnaast krijgt de student de mogelijkheid om verder te studeren binnen 
het gekozen vak en er is begeleiding door ROCA-BHR beschikbaar tijdens 
de gehele duur van het sponsorcontract.  
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5. Aanvullende opleidingen na afloop van de taalstudie bij ROCA-
BHR 
ROCA-BHR streeft naar maximale kwaliteit van de in Nederland geplaatste 
kandidaten. Als onderdeel van de afspraak met ROCA-BHR verplicht de 
student zich om deel te nemen aan het in Nederland te organiseren 
verkorte beroepsopleiding en de taalstudie te vervolgen. 
 
5.1. Vervolg op de taalstudie bij ROCA-BHR  
De student verplicht zich om, na afloop van de taalcursus van ROCA-BHR 
zo snel mogelijk in te schrijven bij het plaatselijke Regionale 
Opleidingscentrum (ROC) voor Nederlands taalonderwijs voor 
anderstaligen. Het doel van de studie is het Nederlandse taalniveau van 
de student te brengen op het niveau Staatsexamen programma II. 
De uitgave hiervoor bedragen circa € 100,- per jaar en komt voor 
rekening van de student. 
 
5.2. Verkorte aanvullende beroepsopleiding 
De verkorte beroepsopleiding is een aanvulling op het in het eigen land 
behaalde vakdiploma en vormt een brug naar de Nederlandse situatie.  
 
Het theoretische deel wordt buiten de werktijd aangeboden. Tijdens deze 
verkorte opleiding komt de typisch Nederlandse systematiek aan de orde. 
De opleidingsduur is 2 jaar, met de mogelijkheid om dit traject sneller af 
te leggen. Na het behalen van dit diploma beschikt de student over een 
voor de Nederlandse werkgever herkenbaar Nederlands, Europees erkend 
diploma.  
 
De aan deze vervolgstudies verbonden uitgaven bedragen (over 2 jaar) 
circa € 80,- per maand. Dit is voor rekening van de student. Vooraf wordt 
de student hierover geïnformeerd. 
 
6. De Nederlandse werkgever 
De bij dit project betrokken Nederlandse werkgevers betreffen instellingen 
in de gezondheidszorg met verpleeg- en verzorgingshuizen. Zij staan zeer 
goed aangeschreven en ROCA-BHR verzorgt voor deze instellingen al 
vanaf 2002, resp. 2003 de instroom van buitenlandse medewerkers. 
 
Nagenoeg alle door ROCA-BHR bij deze instellingen geplaatste 
buitenlandse medewerkers zijn daar nog steeds werkzaam. 
 
Meer informatie over deze werkgevers is te vinden op de websites: 

www.zorggroep-amsterdam.nl  
www.vitalis-zorggroep.nl  


