TAALCURSUSSEN OP MAAT
Geachte relatie,
Als gecertificeerde Volksuniversiteit zijn wij gespecialiseerd in volwasseneducatie. Wij
hebben een divers en aantrekkelijk geprijsd aanbod NT2 (Nederlands als tweede taal) en
buitenlandse taalcursussen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Pools,
Russisch, Arabisch, Chinees, Japans, Zweeds, Turks, en nieuw Grieks). Cursussen,
trainingen en workshops worden gegeven door gekwalificeerde, bevlogen en ervaren
docenten.
Wij bieden onze cursussen op 2 manieren aan, via ons reguliere aanbod en via lessen op
maat voor bedrijven en particulieren.
In ons reguliere cursusaanbod wordt uitgegaan van een algemeen lesprogramma. Hiervoor
verwijzen wij u naar onze website: www.volksuniversiteit-breda.nl. Wij begrijpen dat u als
bedrijf specifieke eisen stelt aan wat u, of uw medewerkers, gaan leren. Met een
maatwerkcursus leert men precies datgene wat nodig is om optimaal te kunnen functioneren.
Hoe ziet ons maatwerk eruit?
Bij het leren van een taal is het basisniveau van een cursist zeer van belang, omdat dat bij
iedereen verschillend is, is maatwerk belangrijk. Onze maatwerkcursussen houden hier
uiteraard rekening mee. Vooraf wordt door middel van een intakegesprek met de docent en
uw medewerker het niveau bepaald, aan de hand van het Europees Referentiekader (zie
bijlage of http://www.erk.nl)
Vervolgens wordt een op maat gemaakt lesprogramma samengesteld afhankelijk van de
wensen van uw organisatie. Bijvoorbeeld het leren lezen en schrijven van de Nederlandse
taal, zodat werknemers de veiligheidsvoorschriften kunnen lezen en begrijpen. Of het
verbeteren van telefonische vaardigheden in de Franse of Engelse taal van uw
receptionistes. Maar ook de hoger opgeleide manager die in het Duits een presentatie moet
geven kan bij ons terecht.
Doordat er gebruik gemaakt wordt van praktische situaties uit het dagelijks werk van uw
medewerkers, wordt de cursus echt maatwerk!
De intake mondt uit in een plan van aanpak met concrete leerdoelen, en een aantal lessen
voor uw medewerkers, zowel op individueel niveau maar ook als groep. Tussentijdse
evaluatie zorgt ervoor dat wij continue de voortgang bewaken.
Onze maatwerkcursussen en trainingen zijn gericht op uw medewerkers, die hun kennis en
vaardigheden op specifieke terreinen willen vergroten. Wanneer de training is afgerond vindt
er een evaluatiegesprek met de opdrachtgever plaats.
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De cursussen zijn immers niet bedoeld als ad hoc gebeuren, maar zullen bij een structurele
inzet ten goede komen aan het rendement van uw medewerkers en daarmee van uw
organisatie.
De voordelen van onze maatwerkcursussen zijn:
 De training is volledig afgestemd op uw organisatie
 In samenspraak met onze docent bepaalt u doel, inhoud en niveau
 Planning cursusdata en tijden op de voor u meest geschikte momenten
 Naast groepslessen is ook individuele training van uw medewerkers mogelijk

De trainingen kunnen incompany gegeven worden. De training vindt dan in uw bedrijf plaats.
Zo hebben uw medewerkers geen extra reistijd. Wel zo efficiënt!
Mocht u niet over een passende ruimte beschikken, dan verzorgen wij de training graag in
één van onze moderne leslokalen.

Kosten
De prijs van elke cursus wordt gebaseerd op basis van de volgende criteria:
- het aantal lesuren
- aantal deelnemers in de groep/privélessen
- locatie van de training (incompany of extern)
- niveau van de training
- specifieke wensen

Mocht u interesse hebben in een van onze maatwerktrainingen of wilt u meer informatie over
de mogelijkheden voor uw bedrijf, neem dan contact op met Marie-Thérèse Konsten. Zij is te
bereiken via 076-521 72 33 en/of 06-526 725 76 of via mt.konsten@volksuniversiteit.nl

Drs. MThérèse Konsten,
Directeur
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BIJLAGE
NEDERLANDS ALS 2E TAAL VOOR OPLEIDING OF WERK (NT2)
De nadruk bij de NT2 taalcursussen van VuBreda ligt daarbij op alle vier de taalaardigheden
te weten: luisteren, spreken, lezen en schrijven
Onze cursussen zijn qua niveau opgebouwd conform de normen van het Europees
Referentie kader (zie ook: www.erk.nl).
Het ERK onderscheidt zes niveaus, gegroepeerd in drie categorieën:
De basisgebruiker (A1 en A2),
De zelfstandige gebruiker (B1 en B2)
De vaardige gebruiker (C1 en C2).

Samenvatting criteria:
•
Beginnend taalgebruiker
A1 Kan vertrouwde, alledaagse woorden, basiszinnen, uitdrukkingen en concrete behoeften
begrijpen en gebruiken wanneer er langzaam en duidelijk gesproken wordt.
A2 Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met
zaken van direct belang (Bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke
geografie, werk)

•
Onafhankelijk taalgebruiker
B1 kan de hoofdpunten begrijpen van standaard communicatie over vertrouwde
onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, Radio en Tv
programma’s over actuele zaken of zaken van persoonlijk of beroepsmatig belang.
B2 Kan de kerngedachten en een langer betoog van complexe teksten over concrete en
abstracte onderwerpen begrijpen. Evenals technische discussies in zijn/haar specialisatie.
Kan zo vlot en spontaan communiceren dat de regelmatige interactie met
moedertaalsprekers voor geen van beide partijen lastig is.

•
Vaardige taalgebruiker
C1 kan een langer betoog begrijpen zelfs als dit niet gestructureerd is en relaties impliciet
zijn. Het schrijven en begrijpen van lange complexe en feitelijke literaire en/of technische
teksten, deze waarderen zelfs als ze geen betrekking hebben op mijn vakgebied vormt geen
probleem.
C2 Ik kan moeiteloos de gesproken taal begrijpen, lezen en schrijven.
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