
FACTSHEET
BASISCURSUS NEDERLANDS
Miscommunicatie, het niet begrijpen van werk- of veiligheidsinstructies en het niet om hulp kun-
nen of durven vragen, kunnen leiden tot vervelende en zelfs gevaarlijke situaties. Voor u als werk-
gever is het fijn als uw medewerkers elkaar begrijpen, goed samenwerken en instructies correct 
uitvoeren. Een goede beheersing van het Nederlands op de werkvloer heeft een positief effect op 
de kwaliteit, productiviteit, inzetbaarheid, veiligheid en het wederzijds begrip. Wij helpen u graag 
met het vergroten van de taalvaardigheid binnen uw organisatie.

 Jarenlange ervaring met het verzorgen van taallessen
 Zeer ervaren en gecertificeerde NT2 docenten
 Zelf ontwikkeld lesmateriaal + digitale leeromgeving
 A1 en A2 niveau met mogelijkheid tot doorstroom
 10-weekse cursus; 20 lessen, 2 uur les per week
 Incompany, klassikaal en/of online
 Flexibel en goed te combineren met een baan

OVER DE
TAALCURSUS

De taalcursus bestaat uit 5 modules:
  Normen en waarden; gewoontes en tradities van 

Nederland.
  Gezondheid; werking van het zorgsysteem en 

zorgverzekeringen, gezonde leefstijl, hulpvraag bij 
zorgverleners, werking van DigiD. 
  Werk; de arbeidsmarkt, netwerken, opleidingen, 

vrijwilligerswerk, CV en sollicitatiebrief schrijven.
  Ouderbetrokkenheid; het onderwijssysteem, 

gesprekken voeren met school, ouderbetrokkenheid.
  Geld en administratie; werking MijnOverheid, recht 

op/werking van toeslagen, bijhouden administratie, 
omgaan met schulden en betalingsproblemen.

Elke les kent dezelfde opbouw, namelijk theorie
over het thema, lees- & schrijfvaardigheid, spreken & 
luisteren, grammatica & spelling.

OVER
DE INHOUD

Wilt u meer weten over ons taalaanbod?
Neemt u dan contact op met Berdien Muller
via b.muller@meandsociety.com.



OVER ONZE WERKWIJZE
Nederlands is voor buitenlanders vaak een lastige taal. Er zijn veel regels en nog meer uitzonderingen op 
die regels. Na onze basiscursus Nederlands A1/A2 beheersen uw medewerkers het Nederlands stukken 
beter. Niet alleen hun taalvaardigheid groeit, maar ook hun zelfvertrouwen om het Nederlands te ge-
bruiken op de werkvloer, bij het voeren van telefoongesprekken, het schrijven van brieven en e-mails en 
bij het lezen van teksten en instructies. Een goede taalbeheersing is voor iedereen belangrijk, ook voor 
medewerkers die lichamelijk werk verrichten. Als zij uw voorlichtingsmaterialen over bijvoorbeeld de juiste 
werkhouding beter begrijpen, wordt onnodig uitval voorkomen.

Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit van ons taalonderwijs en werken alleen met professionals. U 
kunt rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met 
verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Wij maken gebruik van een digitale leeromgeving. Het voordeel van deze persoonlijke omgeving is dat 
onze docenten zo de individuele voortgang kunnen monitoren en waar nodig kunnen bijsturen. Deze 
online omgeving is zowel in te zetten tijdens online taallessen als tijdens fysieke klassikale lessen en is 
zowel bereikbaar via een URL als via onze eigen app. Uiteraard zijn er cursisten die niet digitaal vaardig 
zijn en/of kan er vanuit u de voorkeur zijn voor fysieke lesmaterialen. In dit geval is er de mogelijkheid 
ons werkboek te gebruiken.

Voor de fysieke taallessen kunnen wij bij u op locatie komen in en omstreeks Rotterdam en/of cursisten 
kunnen naar onze locatie in het centrum van Rotterdam komen. Online taalgroepen zijn uiteraard locatie 
onafhankelijk; deze taallessen worden landelijk aangeboden.

Geen mens is hetzelfde. Mensen verschillen in karakter en in wat ze kunnen, ze hebben niet 
dezelfde werkervaring en opleiding en ze verschillen in hun wensen voor de toekomst.

Stichting Me & Society wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de samenleving, 
waarbij culturele diversiteit als uitgangspunt en versterking wordt gezien. Wij richten ons op 
het bevorderen van volwaardige participatie en het versterken van de positie van sociaal 
zwakkeren in de samenleving. Wij willen zo een bijdrage leveren aan grotere maatschappelijke 
samenhang vanuit een diversiteitsperspectief en de positieve krachten van burgers.

OVER ME & SOCIETY

www.meandsociety.com stichtingmeandsociety

stichting-me-and-society

SOCIALS

stichting_me_and_society


