
Prago = basiseducatie voor volwassenen
Wat is Prago 
Prago (praktisch gericht onderwijs) geeft praktische lessen basiseducatie aan volwassenen 
die moeite hebben met leren. Er zijn meer dan dertig leslocaties, van Almere tot Houten en 
van Dordrecht tot Zevenaar. Bij Prago werken bevoegde docenten, vrijwilligers en een kleine 
centrale staf. 

Voor wie 
Prago is er voor volwassenen die behoefte hebben aan het ontwikkelen van praktische 
basisvaardigheden en die niet inburgeringsplichtig zijn. Gewone dingen als lezen, schrijven, 
rekenen en mailen beheersen ze niet of niet voldoende om goed te kunnen functioneren. 
Vrijwel al onze cursisten zijn laaggeletterd. Verder zijn ze zeer verschillend. Zij hebben 
bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking of een lichte psychische problematiek.  
Zij hebben een Nederlandse of een migratieachtergrond. Zij zijn jong, oud, man, vrouw.  
Zij kunnen niet terecht in het reguliere onderwijs, omdat ze zich daar om wat voor reden  
dan ook niet thuis voelen. Bij Prago zijn ze welkom.  

Waarom Prago 
Bij Prago staat niet de lesstof maar de cursist centraal. Leren bij Prago is leren in een veilige 
en vriendelijke omgeving. De lessen vinden plaats in kleine groepen. Binnen de groep volgt 
iedere cursist individueel onderwijs, op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Solo en 
samen: dat is de kracht van Prago. 

Lesaanbod 
Ons lesaanbod bestaat uit de vakken lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. 
Leertrajecten vinden plaats op de niveaus: basis – instroom – 0,5F – 1F – 1,5F – 2F.  
Maar onze cursisten leren nog veel méér dan het vak dat zij volgen. Zij krijgen inzicht in wat  
ze kunnen leren, ze krijgen meer zelfvertrouwen, meer zelfredzaamheid, meer plezier in leren. 
Zij doen nieuwe sociale contacten op en maken leuke dingen mee. Ze bloeien op.

Ik leer bij Prago.  
Ik doe mee!

Stichting Prago 
Koningin Wilhelminalaan 8 
3527 LD Utrecht 
06 45 01 05 04 
M  info@prago.nl 
I  http://prago.nl  
F  www.facebook.com/pragoschool 
T  www.twitter.com/pragoschool

Tekst: Anneke Paul  •  Fotografie: Linda Demmer, Ageeth Hummeling  •  Ontwerp: Unk Ontwerp

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door:
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Ik leer bij Prago. Ik doe mee!
Veel dingen vond ik moeilijk. Bijvoorbeeld een mail sturen, een formulier 
invullen, rekensommen maken, de post lezen. Daardoor kon ik niet met 
alles meedoen. Nu is mijn leven anders. Ik heb veel geleerd bij Prago.  
Ik doe mee. 

Heb jij dat ook? 
Dat je beter wilt leren lezen, schrijven, rekenen of werken op de computer?  
Dan is Prago vast iets voor jou.

Wat is Prago?  
Prago is een speciale school voor mensen vanaf 18 jaar die niet naar een gewone school 
kunnen. Bijvoorbeeld omdat het daar te snel gaat. Omdat ze vroeger weinig onderwijs  
hebben gehad. Of omdat hun Nederlands niet goed genoeg is. Of om een andere reden. 

Vakken 
Lezen en schrijven  •  Nederlandse taal  •  Rekenen  •  Werken op de computer

Aanmelden en starten 
Wil je ook leren bij Prago? Leuk! Bel of mail Prago. Dan maken we een afspraak. In dat 
gesprek bekijken we samen wat je wil leren. Daarna kun je meteen naar de eerstvolgende les. 
Je hoeft dus niet te wachten tot het schooljaar begint. Starten bij Prago kan op elk moment.

Gratis 
De lessen van Prago zijn gratis. Kijk voor de voorwaarden op onze website: prago.nl. 

Meer weten? 
Waar en wanneer zijn de lessen? Dit en nog veel meer vind je op onze website: prago.nl. 

Ik wist niet hoe ik mijn adres moest invullen.

Bij Prago leer ik schrijven. 

Ik doe mee.

Ik kon geen mailtje sturen. 

Bij Prago leer ik werken op de computer. 

Ik doe mee. 

Ik snapte niet hoeveel geld ik kon uitgeven. 

 Bij Prago leer ik rekenen.  

Ik doe mee.

Ik begreep de brief van het ziekenhuis niet. 

Bij Prago leer ik lezen. 

Ik doe mee.

De lessen 
Bij Prago ga je één of twee keer per week naar school. Iedereen volgt zijn eigen les.  
Je leert op je eigen niveau en in je eigen tempo. Je krijgt les van een docent en hulp  
van een begeleider. De groepen zijn klein, dus er is altijd iemand om je te helpen. 

Waarom leren? 
Mensen die goed kunnen lezen, hebben vaak geen idee hoe lastig het is als je dat niet kan. 
Zij snappen alles in één keer. De post, de rekeningen, mails, berichtjes, ondertiteling op tv, 
verpakkingen in de supermarkt. Als je niet goed kan lezen, mis je best veel. Dat geldt ook  
voor schrijven, rekenen en werken op een computer. Lukt dat niet goed, dan doe je niet  
met alles mee. Prago begrijpt dat. Bij ons leer je dingen waar je elke dag iets aan hebt. 

Leuk 
Leren bij Prago is ook leuk. Je leert nieuwe mensen kennen en we maken het gezellig.  
Dat vinden wij belangrijk. Bij Prago gaat het niet om de boeken, maar om de mensen.
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