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Wat leer je?
Met de training NT2 voor gevorderden wordt 

perfect Nederlands leren spreken of schrijven 

een stuk gemakkelijker. Tijdens de lessen geven 

onze ervaren trainers je handige tips en trucs 

voor je Nederlandse spreek- of schrijfvaardig-

heid. Je oefent veel met situaties en teksten uit 

je eigen praktijk. Daardoor leer je snel. 

Spreekvaardigheid

• Mondelinge taalvaardigheid: uitspraak, 

   klemtoon en intonatie

• Gesprekstechnieken en communicatiecultuur; 

   formele en informele taal

• Grammatica en zinsbouw

• Woordenschat: sociaal en werkgerelateerd

• Luistervaardigheden en verstavaardigheden; 

   reageren op je gesprekspartner

• Participeren in overlegsituaties, presenteren

   van het eigen standpunt

Schrijfvaardigheid

• Werkwoordstijden, lidwoorden, voegwoorden, 

   voorzetsels, spelling en zinsbouw (samenge

   stelde zinnen)

• Woordenschat en idioom: uitdrukkingen en 

   gezegdes, vaste woordcombinaties, woord

   betekenissen, lexicale variatie en nuances in 

   de taal

• Zinnen en alinea’s formuleren

• Brieven, e-mails of langere teksten schrijven

Voor wie
Voor mensen die het Nederlands al vrij goed 

beheersen, en voor near native speakers van 

het Nederlands (C1-niveau van het ERK).

Data & locatie
NT2 voor gevorderden kun je incompany orga-

niseren of volgen als privé- of duotraining. De 

data en locatie bepalen we in overleg. 

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

NT2 voor gevorderden zijn afhankelijk van je 

wensen en de grootte van de groep. Meer we-

ten? Bel naar 020 - 598 64 20. We komen graag 

langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Je woont of werkt al langer in Nederland. Je spreekt goed Nederlands, maar 

worstelt soms nog met grammatica, uitspraak of andere struikelblokken van de 

Nederlandse taal. Raar is dat niet, want het Nederlands is een van de moeilijkst te 

leren talen ter wereld. 
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