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Te veel jongeren vallen uit op het (v)mbo.  
Ze maken een verkeerde studiekeuze of 
slagen er niet in hun stage af te ronden.  
Vaak groeien deze jongeren op in wijken 
met sociaal-economische achterstand en 
weinig rolmodellen. Dit biedt hen minder 
kansen zich te ontplooien; persoonlijk, 
maatschappelijk en economisch.

JINC laat jongeren van 8 tot 16 jaar ervaren 
wat er te koop is op de arbeidsmarkt en 
welke vaardigheden je daarvoor nodig hebt. 
Met de projecten van JINC worden jaarlijks 
ruim 27.000 leerlingen van de basisschool 
en het vmbo bereikt. Het doel: een juiste 
studiekeuze, minder kans op schooluitval  
en beter zicht op werk.

JINC is een vereniging die grotendeels wordt 
gefinancierd door het bedrijfsleven. Ruim 
730 bedrijven en instellingen hebben zich 
(financieel) verbonden aan JINC. Ze stellen 
hun medewerkers beschikbaar als vrijwil-
liger, bijvoorbeeld als trainer of als coach. 

De structurele bijdrage van bedrijven zorgt 
ervoor dat JINC niet afhankelijk is van 
subsidies. Hierdoor is het mogelijk snel en 
slagvaardig te opereren. Projecten zijn er 
niet voor even, maar kennen continuïteit. 
JINC is in 2003 opgericht in Amsterdam. 
Inmiddels is JINC ook actief in Utrecht, 
Haarlem, Haarlemmermeer, Rotterdam, 
Almere, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.

www.jinc.nl
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TAALTRIP: 

TAAL EN WERELDORIENTATIE  
OP LOCATIE

   

:

 Met TaalTrip leren leerlingen moeilijke woorden 
die ze nodig hebben om de lessen wereldoriën-
tatie goed te kunnen volgen. TaalTrip is bedoeld 
voor leerlingen uit het basis- en praktijkonder-
wijs. 

Elke TaalTrip staat in het teken van een thema, 
bijvoorbeeld Haven, Supermarkt of Stadhuis.
De leerlingen bezoeken met hun klas een plek 
(de haven, een supermarkt of het stadhuis) waar 
ze woorden rondom dit thema in een context 
zien. Denk aan woorden als bereikbaar, product 
en politiek. Terug in de klas oefenen de leer - 
lingen verder met de woorden met behulp van 
het lesmateriaal. 

TaalTrip zorgt voor een grotere woordenschat 
en een bredere kennis van de wereld: twee 
belangrijke voorspellers van begrijpend lezen. 
De TaalTrips voor het praktijkonderwijs zijn 
daarnaast ook gericht op het vergroten van  
de zelfredzaamheid van de leerlingen. 

Hoe het werkt
TaalTrip verloopt in vier stappen. Deze stappen 
corresponderen met de viertakt van de 
woordenschatdidactiek1: voorbewerken, 
semantiseren, consolideren en controleren. 

 

Introductie (voorbewerken) – 40 minuten
De leerlingen zien een filmpje en maken een 
woordspin. Doel hiervan is de leerlingen 
enthousiast te maken voor het onderwerp  
en hun voorkennis  te activeren.

Bezoek aan de locatie (semantiseren)  
– 1,5 – 2,5 uur (exclusief reistijd)
De kern van het project: de trip naar de locatie. 
Met de hele klas bezoeken de leerlingen een 
bedrijf of locatie waar ze de woorden die bij het 
thema horen in een context zien. Dat gebeurt 
op een actieve manier, afhankelijk van het 
onderwerp en de mogelijkheden op de locatie. 

Herhalen en oefenen (consolideren)  
– 5 x 30 minuten
Terug in de klas oefenen de leerlingen verder 
met de woorden: ze maken een woordmuur 
met afbeeldingen van de woorden,  
lezen teksten en doen allerlei opdrachten  
en spelletjes. 

Afsluiting (controleren) – 30 minuten
Ter afsluiting doen de leerlingen een quiz  
en maken ze een verslag van de TaalTrip.

STAP 1 

STAP 2

STAP 3 

STAP 4

Materiaal

Bij ieder thema hoort: 

   deze handleiding  

    een digitaal pakket bestaande uit: 

–  een begeleidende brief met gegevens  

van JINC en de locatie waar  

de TaalTrip plaatsvindt

 – werkbladen voor de leerlingen

 –  de woordenlijst met 30 woorden  

en omschrijvingen

 – de digitale woordmuur 

 –  de link naar het filmpje en toelichting

  een doos met spelmateriaal

  woordkaarten

  naamstickers of polsbandjes

  spelbord Ladders & Slangen

1  Zie Van den Nulft, D en M. Verhallen (2002),  
Met woorden in de weer. Coutinho, Bussum.

De woordkaarten, naamstickers en het spelbord 

vindt u bij de bijlagen achter in deze handleiding.
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INTRODUCTIE
STAP 1 

WERKWIJZE

De leerlingen maken kennis met het thema. 
Wat weten ze er al van? Hebben ze zelf erva-
ringen met het onderwerp? Ze zien een filmpje 
over het onderwerp en maken een woordspin. 
Ook bereiden ze het bezoek aan de locatie voor.

Materiaal:
–  Filmpje (JINC stuurt een link waarmee  

het filmpje bekeken kan worden +  
een korte toelichting)

–  Grote vellen papier en stiften om in  
kleine groepjes een woordspin te maken

– Voorkant werkboekje

Duur: 40 minuten 

Voorbereiding:
Zorg dat het filmpje startklaar staat.  
Bekijk het filmpje op een digitaal  
schoolbord of op de computer.

Filmpje 
Introduceer het thema. Vraag de leerlingen 
naar hun eigen ervaringen met het thema.
Vertel de leerlingen dat ze zo meteen een 
filmpje gaan zien over het thema.
Geef aan dat u de leerlingen na het filmpje een 
aantal vragen gaat stellen. U kunt eventueel van 
tevoren aangeven waar de leerlingen speciaal 
op moeten letten (zie ook de toelichting bij de 
link naar het filmpje). 

Bekijk het filmpje met de leerlingen en bespreek 
het na. Stel hen een aantal vragen over het 
filmpje (zie de toelichting bij de link). 

Woordspin
Schrijf het thema op het bord. Vraag de 
leerlingen een paar woorden te noemen uit  
het filmpje die met het onderwerp te maken 
hebben en schrijf die woorden eromheen.

De leerlingen maken in tweetallen of kleine 
groepjes een woordspin. Ze schrijven het  
thema in het midden van een groot vel papier. 
Daaromheen komen woorden die al zijn 

genoemd en andere woorden die de leerlingen 
kunnen bedenken die met het onderwerp te 
maken hebben. Als extra opdracht kunnen de 
leerlingen de woordspin op de voorkant van het 
werkboekje afmaken.

Hang de woordspinnen op het bord en vergelijk 
ze met elkaar. Welke woorden hebben de 
leerlingen opgeschreven?

TIP
Laat de woordspinnen gedurende  
het project in de klas hangen. 
Nieuwe woorden die tijdens het 
project aan de orde komen kunnen 
erbij geschreven worden. 

Voorbereiding van het bezoek aan de locatie
Vertel dat de groep binnenkort op TaalTrip gaat. 
Naar welke locatie gaan de leerlingen?
Op de locatie gaan de leerlingen in groepjes 
met een begeleider mee, de taalgids. Hij of zij 
laat de leerlingen allerlei dingen zien en vertelt 
erover. Soms mogen de leerlingen ook mee-
helpen of voeren ze een opdracht uit. Ieder 
groepje krijgt een woordkaart met woorden 
erop van dingen die ze tijdens de TaalTrip zien. 
Iedere keer als ze een woord gezien hebben 
wordt dit woord op de kaart afgevinkt. 

Er zijn wel een paar regels: 
– bij je groepje blijven;
– luisteren naar je begeleider;
– rustig praten en lopen.

Bespreek deze regels met de leerlingen.

Groepsindeling
Maak een groepsindeling. Het aantal groepjes is 
afhankelijk van het thema en de grootte van de 
groep. Dit wordt van tevoren met u besproken. 
Zorg voor voldoende begeleiders (één per 
groepje). Alle leerlingen dragen tijdens het 
bezoek aan de locatie een naamsticker of 
polsbandje en ieder groepje neemt een 
woordkaart mee (zie bijlage).
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BEZOEK AAN DE LOCATIE 

De kern van TaalTrip: het bezoek aan de locatie. 
Hier worden de woorden gesemantiseerd en  
in een context geplaatst.

Materiaal:
– Voor ieder groepje leerlingen een woordkaart
–  Voor elke leerling een JINC-sticker met zijn  

of haar naam erop of een polsbandje
–  Voldoende OV-chipkaarten (als de groep  

met het openbaar vervoer gaat)

Duur: ongeveer 2 uur (exclusief reistijd)

Voorbereiding:
–  Bepaal de route (kijk bijvoorbeeld op 9292.nl 

hoe u met het openbaar vervoer op de locatie 
komt). Zorg dat u op tijd aankomt!

–  Zorg voor voldoende begeleiders: met ieder 
groepje gaat een begeleider van school of een 
ouder mee. 

De leerlingen worden ontvangen op de locatie 
door een medewerker van het bedrijf of van 
JINC. Na een korte introductie gaan de leer-
lingen in kleine groepen uiteen. Ze zijn al 
ingedeeld en dragen een naamsticker of een 
polsbandje. De groepjes doen de verschillende 
onderdelen van de TaalTrip. De inhoud van de 
trip verschilt per thema.

Elk groepje krijgt een woordkaart met 20 
woorden die de leerlingen tijdens de trip zien. 
Aan het einde van de trip komen de groepen 
weer bij elkaar en wordt de TaalTrip gezamenlijk 
afgesloten. 

Begeleiding
Met ieder groepje gaan twee begeleiders mee: 
een taalgids en een begeleider van school. 
Taalgidsen zijn medewerkers van een bedrijf die 
het inhoudelijke deel van de trip verzorgen.  
Ze vertellen wat er te zien is en leggen de 
woorden uit. De begeleiders van school blijven 
gedurende de hele trip bij hun groepje en zijn 
verantwoordelijk voor de orde in het groepje. 

STAP 2  

WERKWIJZE
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HERHALEN EN OEFENEN 
STAP 3  

Tijdens het bezoek aan de locatie is het 
onderwerp gaan leven voor de leerlingen. Ze 
hebben  woorden en begrippen gezien die bij 
het thema horen. De leerlingen werken verder 
aan het thema en oefenen met de woorden 
door middel van de volgende activiteiten:
1. woordmuur
2. werkbladen
3. spelletjes

1 WOORDMUUR 

Met behulp van de woordmuur zijn de woorden 
zichtbaar in de klas. Ook woorden die niet op 
de woordkaart staan, maar wel aan de orde zijn 
gekomen tijdens het bezoek, mogen op de 
woordmuur.

Materiaal:
– 30 fotokaarten
– 30 woordkaarten
– Eventueel digitale woordmuur
–  Overzicht van de woordclusters en  

omschrijvingen van de woorden  
(dit overzicht ontvangt u digitaal)

Duur: 4 x 15 minuten of 1 x 30 minuten

Voorbereiding:
Bedenk van tevoren hoe u de woorden 
nogmaals kunt verduidelijken. Gebruik hierbij 
eventueel de omschrijvingen van de woorden. 

Maak met de groep een woordmuur met de 
woorden en afbeeldingen die bij het thema 
horen. Dat kan op verschillende manieren.

Werkwijze 1:  
Woordmuur in clusters (4 x 15 minuten)
U biedt de woorden in vier clusters aan, op vier 
verschillende dagen. U behandelt alleen de 
woorden uit het cluster. Laat een afbeelding uit 

het cluster zien of vraag een leerling er één te 
pakken. Wat staat erop? Hebben de leerlingen 
het woord gezien tijdens de TaalTrip?
 Zorg ervoor dat de betekenis van de woorden 
nog een keer goed verduidelijkt wordt. Wat is 
het voor iets? Wat kun je ermee? Waar heeft 
het mee te maken? Hebben de leerlingen het 
woord gezien tijdens de trip? Waar? Geef een 
synoniem of tegenstelling. Doe voor, laat zien.
Geef de afbeelding een plek op de woordmuur 
en hang of plak het woordkaartje eronder.

Werkwijze 2: 
Woordmuur in één keer (30 minuten)
U kunt de woordmuur ook in één keer maken. 
Het zijn dan wel veel woorden tegelijk. Herhaal 
en verduidelijk de woorden op dezelfde wijze 
als hierboven is beschreven.

Herhaal de woorden regelmatig, bijvoorbeeld 
met een woordspelletje tussendoor (zie pagina  
9). Om nieuwe woorden goed te laten be klij-
ven, moeten ze zeven keer aan bod komen2.

      2 WERKBLADEN 

Bij elk thema horen werkbladen waarmee  
u voor iedere leerling een werkboekje kunt 
samenstellen. Deze werkbladen ontvangt u 
digitaal.  

De leerlingen kunnen de werkbladen individu-
eel of in tweetallen maken. U kunt er ook voor 
kiezen om één of meer opdrachten samen met 
de groep te doen, bijvoorbeeld het woorden-
boek van de klas. 
Kies de opdrachten uit die u geschikt vindt 
voor de leerlingen. U kunt hierbij differentië-

TIP
Bespreek het bezoek na met de leerlingen 
voordat u met de activiteiten begint. Wat 
heeft het meest indruk gemaakt? Hebben  
ze alle woorden gezien en begrepen? Etc.

WERKWIJZE

2  Zie Verhallen, M.  en S. Verhallen (2004). Woorden leren en 
woorden onderwijzen. ITTA, Amsterdam / CPS, Hoevelaken

TIP
Het is natuurlijk heel goed mogelijk (en ook 
wenselijk!) dat de leerlingen tijdens het 
project op nog veel meer woorden en begrippen 
stuiten. Deze woorden kunnen uiteraard ook 
aan de woordmuur toegevoegd worden. Zoek 
afbeeldingen op het internet of maak een foto 
of een tekening van het woord (of laat de 
leerlingen dat doen) en hang de afbeelding 
met een woordkaart op de woordmuur.
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ren. De ene opdracht is moeilijker dan de 
andere. Niet iedereen hoeft dezelfde opdrach-
ten te doen. U kunt ook teksten uit uw eigen 
zaakvakmethode gebruiken of andere 
opdrachten toevoegen.

Woordenboek (werkblad 1)
Wat kun je doen als je in een tekst een woord 
tegenkomt dat je niet kent? Bespreek de 
woordleerstrategieën op werkblad 1. 
De leerlingen maken een woordenboek van de 
woorden die ze moeilijk vinden. De leerlingen 
vullen voor één of meer woorden het werkblad 
in. U kunt dit ook klassikaal doen: verdeel de 
woorden van de woordmuur (eventueel 
aangevuld met andere woorden die met het 
thema te maken hebben) en laat elke leerling 
een werkblad invullen. Bundel de woordbladen 
tot een woordenboek van de klas.

Teksten (werkblad 2 en 3)
Bij elke TaalTrip horen twee teksten met vragen 
(werkblad 2 en 3). De werkbladen bestaan uit 
een A- en een B-deel. Blad A is de tekst, blad B 
zijn de vragen. De leerlingen lezen de teksten 
individueel, in tweetallen of klassikaal en 
beantwoorden daarna de vragen. Bespreek de 
antwoorden na.

Knip & Plak (werkblad 4)
De leerlingen knippen de omschrijvingen op 
het Knipblad (werkblad 4A) uit en plakken die 
achter het goede woord op het Plakblad 
(werkblad 4B). 

Variatie: Zoek je maatje
Deel aan de helft van de klas een omschrijving 
uit en aan de andere helft het woord. Laat de 
leerlingen die bij elkaar horen elkaar opzoeken.

Woordzoeker (werkblad 5)
De leerlingen lezen de omschrijvingen en 
strepen in de woordzoeker het woord door  
dat bij de omschrijving hoort. 

TIP
U kunt ook teksten uit  
de wereldoriëntatiemethode  
gebruiken wanneer die  
aansluiten bij het onderwerp.  
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3 SPELLETJES
 
Bij elke TaalTrip hoort een doos met spelletjes. 
U kunt naar eigen inzicht gebruikmaken van 
deze spelletjes. Hieronder wordt de werkwijze 
van een spelletjescircuit beschreven, maar u 
kunt de spelletjes ook op andere momenten 
gebruiken. Bij elk spelletje hoort een kaartje 
met de spelbeschrijving zodat de leerlingen de 
spelletjes zelfstandig kunnen spelen. 

De spelletjes zijn:
– Memory
– Pictionary
– Ladders & Slangen bordspel
– Toneelstukjes

Materiaal:
Uit de doos met spelmateriaal:
– Memorykaartjes (foto- en woordkaartjes)
– Woordkaartjes Pictionary
– Opdrachtkaartjes Ladders & Slangen
– Opdrachtkaartjes Toneelstukjes
– Spelbeschrijvingen
–  Spelbord Ladders & Slangen  

(dit bord vindt u achter in de handleiding) 

U zorgt zelf voor:
– Zandloper (voor Pictionary)
– Papier en potloden (voor Pictionary)
–  Pionnen en dobbelsteen  

(voor Ladders & Slangen)

Eventueel de Knip & Plak opdracht (werkblad 4) 
en de Woordzoeker (werkblad 5)

Duur: ongeveer 60 minuten

Voorbereiding
Zorg indien mogelijk voor extra begeleiding bij 
de verschillende onderdelen, bijvoorbeeld een 
stagiaire of een ouder. Vooral bij Ladders & 
Slangen en Pictionary is extra begeleiding 
prettig.

In kleine groepjes (circa vier leerlingen) doen 
de leerlingen de spelletjes met de woorden. U 
kunt het spelletjescircuit eventueel uitbreiden 
met de Knip & Plak opdracht of de Woord-
zoeker (zie de beschrijving bij de werkbladen).

Elk onderdeel duurt ongeveer 15 minuten. Op 
een afgesproken teken wisselen de groepjes 
van onderdeel totdat alle groepjes bij elk 
onderdeel geweest zijn.

WERKWIJZE

TIP
Laat de leerlingen hun toneelstukjes voor 
elkaar opvoeren, bijvoorbeeld voordat de 
groepjes van onderdeel wisselen.

Met de woordmuur kunnen (op 
willekeurige momenten of als 5 
minutenspelletjes) verschillende 
oefeningen gedaan worden:

–  Verhang een aantal woordkaartjes en 
laat de leerlingen die op de goede 
plek terughangen.

–  Laat de leerlingen een zin maken met 
een van de woorden.

–  Raad het woord Laat de leerlingen 
het woord tekenen, omschrijven, 
uitbeelden etc. Welk woord wordt 
bedoeld? 

–  Galgje
–  ‘Ik ga naar ….. en ik zie ….’ variant 

van ‘Ik ga op reis en ik neem mee …’:  
–  Wat is het? Neem een woord in 

gedachten. De leerlingen stellen 
vragen die alleen met ‘ja’ of ‘nee’ 
beantwoord mogen worden. 

–  Dek de woorden af. Laat de 
leerlingen in groepjes in een paar 
minuten tijd zoveel mogelijk 
woorden van de woordmuur 
opschrijven. 

–  Krantentikkertje De leerlingen 
zitten in een kring. Iedereen kiest 
een woord van de woordmuur en 
vertelt wat het woord is (er mogen 
geen dubbele tussen zitten). De 
leerkracht is krantentikker en staat 
midden in de kring met een opge-
rolde krant. Roep een woord van de 
woordmuur. De leerling die dat 
woord gekozen heeft, moet meteen 
reageren met het woord van een 
andere leerling, anders wordt het 
getikt.

–  Handjeklap De leerlingen zitten in 
een kring en klappen allemaal 
tegelijk in hetzelfde ritme: sla met 
beide handen op de knieën, klap in 
de handen, wijs met de rechterduim 
over de rechterschouder en met de 
linkerduim over de linkerschouder. 
Tijdens het ‘wijzen’ noemt de eerste 
leerling een woord van de woord-
muur, bij de tweede keer ‘wijzen’ 
noemt de tweede leerling een ander 
woord, etc.

–  Ballonspel Blaas een ballon op. De 
leerlingen zitten in een grote kring. 
Het doel van het spel is de ballon zo 
lang mogelijk in de lucht te houden 
zonder dat hij de grond raakt. 
Voor dat een leerling de ballon 
om hoog mag tikken, moet hij/zij 
eerst een woord van de woordmuur 
roepen.

Woordspelletjes
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AFSLUITING
Ter afsluiting van de TaalTrip doen de leerlingen 
een quiz en maken ze een verslag. 

Materiaal:
- Omschrijvingen van de woorden
- Werkblad 6: Quiz
- Werkblad 7: Verslag van de TaalTrip

Duur: ongeveer 60 minuten

Quiz
Met de quiz kunt u controleren of en hoe de 
leerlingen de woorden beheersen. De quiz kan 
in groepjes of individueel gespeeld worden.

In groepjes
De leerlingen zitten in groepjes van vier. U geeft 
iedere leerling een nummer van 1 t/m 4. Laat  
de leerlingen zelf een naam voor hun groepje 
bedenken en schrijf die op het bord. Zorg dat de 
afbeeldingen van de woorden zichtbaar zijn, 
maar haal de woordkaarten weg.

Geef een omschrijving van een woord. Hier -
voor kunt u de omschrijvingen gebruiken die  
u digitaal heeft ontvangen. Laat de leerlingen 
eerst even zelf nadenken en vervolgens met 
hun groepje overleggen wat het goede 
antwoord is. Bepaal vervolgens welke nummers 
van de groep het antwoord mogen geven  

(Alle nummers twee geven antwoord). Zet voor 
ieder goed antwoord een streepje achter de 
naam van het groepje. Stel 10 – 15 vragen. Het 
groepje met de meeste goede antwoorden 
heeft gewonnen. In plaats van de omschrijving 
kunt u ook de afbeelding van het woord laten 
zien.

Individueel
Geef iedere leerling een kopie van werkblad 6. 
Geef een omschrijving van een woord. De 
leerlingen schrijven het goede antwoord op 
hun werkblad. De leerlingen laten hun blad 
door hun buurman of -vrouw nakijken. Als u  
de quiz als een toets wilt gebruiken, kijkt u de 
antwoorden zelf na.

Verslag
Als bedankje voor het bedrijf en de taalgidsen 
schrijven de leerlingen tot slot een kort verslag 
over de TaalTrip.
Basisschoolleerlingen doen dit met behulp van 
werkblad 7. Onderaan het werkblad maken ze 
een mooie tekening van de TaalTrip. Leerlingen 
uit het praktijkonderwijs kunnen het verslag 
ook op de computer maken. 
Bundel de werkbladen en maak er een leuk 
boekje van. Stuur het boekje naar JINC. Wij 
zorgen ervoor dat de verslagen doorgestuurd 
worden naar het bedrijf en de taalgidsen. Het 
adres vindt u in de begeleidende brief met 
contactgegevens.

STAP 4 

WERKWIJZE

NB: Wij willen ook graag van u weten 

hoe u de TaalTrip heeft ervaren. Daarom 

sturen wij u na afloop van de TaalTrip 

digitaal een evaluatieformulier toe. 

Wilt u deze invullen en terugsturen? 

Wij gebruiken uw opmerkingen om de 

kwaliteit van het project op peil te 

houden en waar nodig te verbeteren.  



Checklist TaalTrip

1 week van tevoren (voorbereiding)

  Bereid de trip voor in de klas,  

zie lesbeschrijving bij Stap 1 in  

deze handleiding

 Verdeel de leerlingen in groepjes

  Zorg voor voldoende begeleiders (per groepje één begeleider)

 Bepaal de route naar de locatie 

  Indien nodig: zorg voor  

voldoende OV-chipkaarten

Op de dag van trip (bezoek aan de locatie)

 Kom op tijd

  Neem contactgegevens mee  

van medewerker JINC 

 Geef elke groep één woordkaart

  Zorg dat elke leerling een  

naamsticker of polsbandje draagt

1-5 dagen na de trip  

(herhalen en oefenen in de klas)

  Maak voor iedere leerling een werkboekje  

met (een selectie van) de werkbladen

  Plan tijd in voor de woordmuur,  

de werkbladen en de spelletjes

  Selecteer eventueel teksten en opdrachten  

uit de zaakvakmethode die bij het thema passen

1 week na de trip

  Laat de leerlingen een verslag maken  

van de TaalTrip, zie lesbeschrijving bij Stap 4 

 in deze handleiding

  Bundel de verslagen en stuur ze op naar JINC.  

JINC stuurt de verslagen door naar het bedrijf  

waar de trip heeft plaatsgevonden

 Vul het digitale evaluatieformulier in

JINC Amsterdam
Derkinderenstraat 106
1061 VX Amsterdam
T 020 506 37 80
amsterdam@jinc.nl
 
JINC Kennemerland
p/a Derkinderenstraat 106
1061 VX Amsterdam
T 023 760 11 23
kennemerland@jinc.nl
 
JINC Utrecht
Westerdijk 66-68
3513 EW Utrecht
T 030 760 08 40
utrecht@jinc.nl
 
JINC Den Haag
Postbus 85617
2508 CH Den Haag
denhaag@jinc.nl
070 209 23 01

JINC Rotterdam
Dordtselaan 45-47
3081 BE Rotterdam
T 010 760 07 10
rotterdam@jinc.nl

JINC Almere
Rentmeesterstraat 32
1315 JS Almere
T 036 760 76 66
almere@jinc.nl

JINC Brabant
Burgemeester Loeffplein 5
5211 RX ’s-Hertogenbosch
T 073 760 18 60
brabant@jinc.nl

twitter.com/jinc

Of volg ons via social media:

www.jinc.nl
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