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Wilt u een studie of cursus volgen?
De Volksuniversiteit heeft leuke creatieve en leerzame cursussen. Bijvoorbeeld over sociale vaardigheden,
cultuur en wetenschap. U vindt er ook computer-, taal- en kookcursussen. De Open Universiteit biedt gratis
cursussen aan.
Of kijk op de website van de Vrijwilligersacademie Almelo voor een cursus die bij u past.

Volksuniversiteit Enschede
Lonnekerspoorlaan 122
7523 JM Enschede
053 432 33 04 [1]
info@vuenschede.nl [2]
www.vuenschede.nl [3]

Vrijwilligersacademie Almelo
Gevestigd in Blibliotheek Almelo op de 1e etage.
Het Baken 3
7607 AA Almelo
0546 54 41 10 [4]
info@vrijwilligersacademiealmelo.nl [5]
www.vrijwilligersacademiealmelo.nl [6]

Open Universiteit - gratis cursussen
www.ou.nl | Open cursussen [7]

Volksuniversiteit
www.volksuniversiteit.nl [8]

Wilt u beter Nederlands leren?
Oefen uw spelling op de website Beter Spellen. Of kijk op de website Taal voor het Leven en ga op zoek
naar een taalvrijwilliger zodat u beter leert lezen en schrijven.
Ga langs bij Taalpunt in de bibliotheek. Zij kunnen ook helpen een taalvrijwilliger te vinden.

Bibliotheek Almelo - taalpunt

Het Baken 3
7607 AA Almelo
06 14 52 81 92 [9]
taalpunt@avedan.nl [10]
www.bibliotheekalmelo.nl/taalpunt-almelo [11]

Beter Spellen
www.beterspellen.nl [12]

Taal voor het Leven
0800 023 44 44 [13]
www.taalvoorhetleven.nl [14]

Heeft u een beperking en wilt u een opleiding volgen?
Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk.
Vraag bijvoorbeeld het ROC van Twente naar hun mogelijkheden.

ROC van Twente
074 852 50 00 [15]
info@rocvantwente.nl [16]
www.rocvantwente.nl [17]
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