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Workshop: Nederlands voor Buitenlanders NT2

De schakel tussen mens en organisatie

INFO

Deze perfecte nieuwe cursus Nederlands is ideaal voor
buitenlanders, die snel de Nederlandse taal willen leren. De
nadruk ligt op Nederlands communiceren en Nederlands
spreken op de werkvloer. Een juiste methode, waarbij de nadruk
ligt op actief en praktisch taalgebruik en niet op grammatica. U
leert de taal, stap voor stap. Met deze juiste methode gaat het
alleen nog sneller en gemakkelijker. Het voordeel is dat u snel
resultaat ziet. Al heel snel beheerst u een flinke woordenschat
en is het spreken van de Nederlandse taal voor u geen
probleem meer.

Programma opzet
 •  Beknopte grammaticale oefeningen.
 •  Elke les begint met een vernieuwde 
     en geïllustreerde tekstoefeningen.
 •  Woorden leren, gekoppeld aan nieuwe 
     woorden uit de tekst. 
 •  In de les wordt voornamelijk gekeken 
     naar persoonlijk actieplan.

Resultaat

Als u de cursus heeft voltooid, dan bent u in staat conversatie
over alledaagse onderwerpen te voeren, zoals over uw eigen
woonsituatie, werk en gezin. U kunt eenvoudige teksten lezen
en schrijven. U begrijpt de uitleg van uw werkgever. U bereikt
het niveau A2 intermediate, zoals aangegeven in de richtlijnen
van het Common European Framework van de Europese Unie.

De prijzen zijn geldig tot 30 dagen na: 23-05-2023


BV&T staat voor:

In de workshop vormt ~maatwerk~ steeds het uitgangspunt.
Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten en rollenspelen
vormen de basis van al onze trajecten. Door de unieke juiste
match, sluiten de onderwerpen in de training direct aan bij uw
dagelijkse praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de
training. U zult de omgang met de docent/trainer als zeer
prettig ervaren.

De praktijksituatie van de cursist, positie, werk- en
omstandigheden is medebepalend voor de inhoud van het
traject en de vormgeving van het totale traject. Stages en
andere oriënterende trajecten of activiteiten buiten het lokaal
kunnen onderdeel zijn van de doelstelling / programma.

Bedrijfstraject (In-Company):

Vanaf: € 2759,-- trajectkosten per groep

Deelnemerskosten: p.p. zichtbaar op offerte!

In-company vanaf: 1 t/m .. deelnemer(s)

Uw doelstelling: wordt vooraf besproken

Aantal dagen /  dagdelen: 10 (2 uren per dag)

Openinschrijving (per persoon):

Lage kosten hoog rendement, maximaal aansluiten op uw

praktijk. Nadat u zich heeft aangemeld nemen wij contact

met u op.

Kosten: €2895,- excl. BTW en dagarrangement à € 39,-.
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