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Wat doet Edufax?

Edufax verzorgt al 30 jaar Nederlands onderwijs voor kinderen en jongeren in het buitenland.

Dit wordt onder andere verzorgd middels een eigen ontwikkelde lesmethode: NTC-online, waarin wij

methodisch lessen en opdrachten aanbieden met betrekking tot Nederlandse Taal en Cultuur.

De diversiteit van de doelgroep:

Wij begeleiden bij Edufax voornamelijk kinderen en jongeren die de Nederlandse taal spreken binnen NTC-

online, maar bieden ook hulp aan kinderen waarvoor Nederlands een tweede taal is geworden. Om ook

die laatste groep leerlingen lesmateriaal op maat te kunnen bieden, heeft Edufax een digitaal

oefenpakket Nederlands als vreemde taal ontwikkeld: Taalbos.

Het oefenpakket is speciaal gemaakt voor NT2-leerlingen en leerlingen met een taalachterstand

in groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs én ISK’s.

De diversiteit van Edufax:

Naast het verzorgen van afstandsonderwijs en het ontwikkelen van lesmaterialen, biedt Edufax 

ook onderwijsbegeleiding en -advies aan gezinnen die naar het buitenland verhuizen.

Onze adviseurs helpen gezinnen bij het vinden van een geschikte onderwijsoplossing die bij het kind past, 

zowel in het buitenland als bij terugkeer naar Nederland of België.

https://www.ntconline.nl/web/
http://taalbos.info
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Drie afdelingen, één missie

Educatie: Consultancy: Ontwikkeling:

Edufax is onderverdeeld in drie afdelingen: Educatie, Consultancy & Ontwikkeling. 

Hierdoor wordt te allen tijden de kwaliteit gewaarborgd en kan er per specialisatie geïnnoveerd worden. 
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 Leerlingen kunnen wereldwijd werken in een online platform: NTC-online

 Individuele begeleiding van kleuters tot groep 8 en voortgezet onderwijs tot IB-examenleerlingen:

 Leerlingen kunnen zelfstandig werken in het programma. 

 Bij kleuters en groep 3 is begeleiding van ouders wel gewenst.

 Wij nemen methodeonafhankelijke toetsen af om de ontwikkeling bij te houden en bereiden onze leerlingen 

voor op Nederlandse examens.

 We stemmen het programma af op uw doel 

m.b.t. de Nederlandse lessen: 

 Terugstromen in het Nederlandstalig onderwijs.

 Contact behouden met de Nederlandse taal en cultuur.

Wat biedt Educational Solutions? 

NTC-online: groep 4 t/m 8

https://www.ntconline.nl/web/
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 Werken in NTC online is:

 Gepersonaliseerd: Wat heeft het kind nodig?

 Methodisch: Curriculum zoals in Nederland aangeboden.

 Flexibel: Rekening houdend met de dagschool.

 We bieden verschillende pakketten:

 Regulier pakket: zelfstandig werken binnen NTC-online, 

met begeleiding van een online docent.

 Skype-pakketten: Wekelijks of tweewekelijks individueel 

les van een docent.

 Versnelde of vertraagde lespakketten.

 Regelmatig contact met ouders en leerlingen op verschillende manieren.

 Zomerschool is ook mogelijk.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

NTC-online: groep 3
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Kijk voor meer informatie op: www.edufax.nl  

Of mail naar: support@edufax.nl

Heeft u vragen of wilt u meer weten?

Neem dan vooral contact met ons op en 

dan helpen wij u graag verder. 
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