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Groepstraining
✓ ervaren en betrokken taaltrainers

✓ zelfontwikkeld lesmateriaal

✓ persoonlijke aandacht

✓ kleine groepen

✓ korte modules

✓ intensief leren

✓ interactief

Checklist

informatie voor de werkgever



In een kleine groep of in een

individueel traject werkt de cursist aan

alle vaardigheden: spreken, luisteren,
schrijven, lezen en gesprekken
voeren. Hiervoor gebruiken we geen

standaard lesmethode; we hebben ons

eigen lesmateriaal ontwikkeld. 

 

In korte, 6 weken of 12 weken
durende modules werkt de cursist aan

verschillende grammaticale

onderwerpen, zinsbouw en

woordenschat én brengt hij dit meteen

in de praktijk.

 

het KOSTENPLAATJE

Als de cursist het Nederlands echt

nodig heeft op het werk. proberen we

hier in de training zoveel mogelijk

rekening mee te houden. 

We stemmen de inhoud van de
training op de cursist af door in te
zetten op vaktaal. Voorafgaand aan

de training ontvangen we dan ook

graag allerhande documentatie die

we kunnen gebruiken in de lesstof. 

Zo ziet een training voor schilders er

anders uit dan voor timmerlui of

schoonmakers. 

Alle soorten materiaal is welkom:

procedures, taakrisicoanalyses,

werkbriefjes, printscreens van

computerprogramma's, dossiers,

handleidingen... Op deze manier kan

de cursist het geleerde direct in de

praktijk toepassen. 

ONZE filOSOFIE

Werken aan de uitspraak,
herkennen van klanken,
werkwoorden vervoegen, correcte
Nederlandse zinnen maken en de
juiste woorden leren. Dit zijn de

basisingrediënten van van onze

training. De cursist moet weten wat
hij doet, zodat hij zelf elke zin kan
formuleren die nodig is. 
Door in en buiten de les om veel te

oefenen, raakt hij vertrouwt met de

Nederlandse klanken, grammatica en

zinsbouw. 

Taalkracht staat voor kwaliteit,
intensief leren, interactie en plezier.
We bieden trainingen op maat aan
die aansluiten bij de behoefte van onze

cursisten. 

 

Onze trainers zijn stuk voor stuk

professionals met liefde voor taal en

liefde voor onderwijs. Dat maakt het

volgen van een training bij Taalkracht

zo leuk & leerzaam!
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&
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Sterk in

ONZE AANPAK
Het kostenplaatje is afhankelijk van
verschillende factoren zoals

groepsgrootte, locatie, frequentie en

duur. We verzoeken u dan ook contact

op te nemen en uw wensen en

voorkeuren door te geven. Op basis

hiervan kunnen we een offerte
opstellen waarin met alle factoren

rekening wordt gehouden. 

Via  Tel mee met taal is er ieder jaar
subsidie beschikbaar voor het

investeren in taalonderwijs van

werknemers - anderstaligen of

moedertaalsprekers. We zullen hier bij

het opstellen van de offerte rekening

mee houden. 

MAATWERK


