
WAAROM                                 ?
 

G E E N  P R O M O P R A A T J E !  

in een notendop

dit is geen promopraatje
Ik zet een aantal zaken op een rij en dan kun je zelf bepalen of
Taalkracht de juiste partner voor je is. Er zijn meerdere
taalaanbieders in onze regio en dat is maar goed ook. Dat maakt
dat je keuze hebt en daardoor kun je kiezen voor de partner die
het best bij jou en jouw leerstijl past.

Ben je op zoek naar een taalaanbieder die oog heeft voor jou en
die kijkt naar wat je nodig hebt? Die een persoonlijke aanpak
heel belangrijk vindt? Die een training samenstelt op basis van
een kennismakingsgesprek?  Die weet wie je bent als je
binnenkomt, die weet wat jouw niveau is, die weet wat je goed
kunt en wat je nog moeilijk vindt?  Die er alles aan doet om
samen met jou het maximale uit de training te halen?  Die zorgt
voor ideale omstandigheden waarin het fijn leren is?
 
Dán ben je bij Taalkracht aan het juiste adres.
 
Bel of mail, maak een afspraak voor een kennismaking en kom
sfeer proeven.
 

mijn filosofie
Het stof dat de hectische start van Taalkracht veroorzaakte, is
inmiddels neergedwarreld. Door succeservaringen en door schade
& schande, door feedback van anderen en door de nodige
(zelf)evaluatie weet ik nu heel goed wat wel en wat niet werkt. 
Ik geloof niet in trucjes en niet van zinnetjes stampen om
vervolgens een soort toneelspel op te voeren.
 
Weten wat je doet en waarom je dat doet. Dat is mijn filosofie.
 
Daarom investeren we in de les in kennis van grammatica en
bestuderen we de spelregels. Niet van alles, ben je gek. Dat is echt
niet nodig. Er zijn bepaalde basisvaardigheden die je echt nodig
hebt en de rest zie ik als luxe. Je kunt echt overleven zonder de rest.
Heb je ooit nog eens veel tijd en energie over, dan kun je investeren
in die rest. Eerst focussen we op de basis.

persoonlijke aanpak
  op maat indien nodig

basisvaardigheden
direct toepasbaar



de  Taalkrachtmethode
Wat ik belangrijk vind is dat het lesmateriaal aansluit bij jouw
behoefte. Geen ‘eenheidsworst’, geen standaard lesmethode die vol
staat met onderwerpen waar je in het dagelijks leven weinig aan
hebt.
We  hebben per niveau geïnventariseerd wat echt nodig is om je in
het dagelijks leven te redden. Dat is de basis. Uitspraak,
klankherkenning, het vervoegen van werkwoorden, de belangrijkste
grammaticale onderwerpen en het formuleren van correcte zinnen.
 
Ik wil dat je weet wat je doet, zodat je elke zin of vraag kunt
formuleren die in je opkomt. Dát zijn vaardigheden waar je wat mee
kunt.
 
 
Daarnaast bespreken we welke aanvullingen we voor jou kunnen
doen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om extra aandacht te
besteden aan de vakspecifieke woordenschat. Of we oefenen op
het geven van presentaties of het maken van een Powerpoint als je
dat op het werk moet doen. Hierdoor kun je wat je leert direct in de
praktijk brengen.
 
Dit geldt overigens voor alle taaltrainingen. Of je nu Nederlands wil
leren, Engels of Duits; alle trainingen worden afgestemd op je
persoonlijke situatie. Op deze manier kun je snel en gericht je
taalniveau verhogen. 
Anderhalf uur alleen grammatica en zinsbouw, dat houdt niemand
vol.  We zorgen voor afwisseling in de vorm van digitaal materiaal,
liedjes, artikelen, taalspelletjes… Je zult zeker niet in slaap vallen!

De sneeuwbal bleef maar rollen en nu, 5 jaar later, sta ik aan het
hoofd van een prachtig, kleinschalig bedrijf in hartje Terneuzen
waarin 12 trainers actief zijn en ik ondersteund word door een
rechter- én een linkerhand. Die sneeuwbal is een heuse sneeuwpop
geworden!

Weten wat je doet, 

zodat je elke zin of

vraag kunt formuleren

die in je opkomt.
DIANA BOGAERT

Het is nooit echt mijn intentie geweest om een eigen bedrijf te
hebben. Het is allemaal begonnen met een collega van mijn man:
haar echtgenoot wilde graag Nederlands leren. Binnen een paar
weken had ik wekelijks 3 cursisten die voor een les Nederlands aan
onze keukentafel zaten.

de sneeuwbal



Een andere belangrijke factor is de persoon die tegenover je zit: de
trainer.
 
Alle trainers bij Taalkracht zijn door mijn behoorlijk strenge keuring
gekomen. Natuurlijk heb ik gelet op ervaring, kennis & kunde en
diploma’s. Maar dat niet alleen: ik vind het belangrijk dat je met
plezier naar de training komt en dat kan alleen als de trainer niet
alleen de skills heeft, maar ook een aangename persoonlijkheid. Je
moet je op je gemak voelen in de les, dat maakt dat je de lesstof
beter opneemt. Vandaar dus mijn strenge selectie.
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de trainers
Een ideale leeromgeving, zo zie ik onze locatie nabij het centrum
van Terneuzen.
 
Praktisch: gratis parkeren, bushalte voor de deur, centraal gelegen.
Maar ook binnen van alle gemakken voorzien. 
Anne-Marie, onze office professional, heet je van harte welkom en
wijst je naar de juiste lesruimte. 
Al onze ruimtes zijn voorzien van alle gemakken en zijn met zorg
ingericht. Comfortabel, uitnodigend, stressvrij… 
 
Ik noem mijn kantoor gekscherend mijn bubbel. Zodra de deur
dichtgaat en je met een cappuccino of een lekker theetje
plaatsneemt aan tafel, gaat het nog maar om één ding: op een fijne
manier werken aan je taalontwikkeling. 
 
Natuurlijk kan er ook op locatie worden lesgegeven, mocht dat
beter uitkomen. Ik verwacht dan dat je zorgt voor een rustig plekje
waar je samen met de trainer aan het werk kunt gaan.

de locatie

het recept
Voor mij zijn dit de ingrediënten voor een perfecte training. Het is
het recept voor een bijzondere training, omdat jij een bijzondere
cursist bent! 
 
Mijn deur staat altijd open, behalve als ik aan het lesgeven ben
natuurlijk. Kom gerust eens langs voor een kennismaking of voor
meer informatie.
Ik kijk er erg naar uit je te ontmoeten!
 

Diana Bogaert
 
 


