
 
 
 

Taal cursus Nederlands voor Poolse medewerkers 

INVESTERING, excl 21% BTW Niet leden:  12 lesavonden € 475 per deelnemer 24 lesavonden € 875 per deelnemer 
 Leden ontvangen € 45 korting (12 avonden)  of € 75 (24 avonden) per deelnemer 
 MINIMUM AANTAL DEELNEMERS Bij 15 deelnemers gaat de opleiding door. Maximaal 20 deelnemers. Combinatie met collega bedrijven is mogelijk. 
 TALEN Nederlands – Pools 
 TOELATINGSEISEN Geen 
 CERTIFICAAT Branche erkend certificaat 

 SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN  Subsidieregeling Colland 
 

INLEIDING Een belangrijk knelpunt voor het goed functioneren van de ruim 100.000 Poolse vrouwen en mannen in Nederland is het niet beheersen van de Nederlandse taal. Een nieuwe taal leren is lastig, zeker als je overdag wilt werken.  De kracht van de taaltraining is dat de cursist vanaf de eerste dag Nederlands spreekt op basis van dagelijks gebruikte woorden. De deelnemer leert zo ruim 450 woorden direct toe te passen en te beheersen.   De cursist leert woorden in goede zinnen op de juiste wijze uit te spreken. Daardoor wordt aan het einde van de cursus het basis-Nederlands goed toegepast.  METHODIEK De taalcursus is interactief, onderhoudend en vooral leuk. Het is een combinatie van leren en entertainment, de beste voorwaarde om te leren. Uit de praktijk blijkt dat de deelnemers met deze methode snel leren en de cursus ook als prettig ervaren. Ze kunnen zich al snel in het Nederlands goed verstaanbaar maken.  12 OF 24 LESAVONDEN In 12 avonden leert de cursist de meest basale eenvoudige gesprekken te voeren. Deze cursus is vooral bedoeld voor medewerkers die uitvoerend werk doen.   We bevelen 24 avonden aan als er verdieping nodig is, bijvoorbeeld als de medewerker in staat moet zijn om een goed gesprek te voeren, collega’s aan te sturen en wanneer er contact is met klanten of leveranciers. 
 DUUR EN LOCATIE 12 of 24 lesavonden van 19.00 tot 21.30.  Locatie: op uw bedrijf.  

www.seizoenarbeid.nl/opleiding  info@seizoenarbeid.nl  088 472 42 00  
 


