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Wat leer je?
Voor nieuwe medewerkers in medische instel-

lingen heeft het Taalcentrum-VU een speci-

fieke training ontwikkeld: NT2 (Nederlands 

als tweede taal) voor medisch personeel. 

Deelnemers leren communicatieproblemen 

op de werkvloer te overbruggen. Ze brengen 

hun Nederlands op het juiste niveau, maar 

leren ook omgaan met culturele verschillen. In 

medisch-praktisch opzicht ligt de nadruk ook 

op het leren van de meest gebruikte termino-

logie binnen hun specialisme.

Spreekvaardigheid

• Actieve luister- en spreekopdrachten

• Gesprekstechnieken en communicatiecultuur

• Woordenschat medisch Nederlands (zowel 

   ‘lekentaal’ als vaktermen)

• Culturele aspecten van het Nederlandse 

   zorgsysteem

• Luister- en verstavaardigheid

• Grammatica en uitspraak

Voor wie
Voor zorg- en welzijnsorganisaties die mede-

werkers in dienst hebben met een niet-Neder-

landse achtergrond. Bijvoorbeeld een groep 

buitenlandse medewerkers die net in Neder-

land is aangekomen, of individuele medewer-

kers die nog specifieke taalproblemen hebben. 

We hebben de training eerder verzorgd voor 

onder meer verschillende groepen Indiase OK-

assistenten, studenten Geneeskunde aan de 

VU, en de Academie Verloskunde AVAG. 

Data & locatie
NT2 voor medisch personeel kun je incompany 

organiseren of volgen als privé- of duotraining. 

De data en locatie bepalen we in overleg. 

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

NT2 voor medisch personeel zijn afhankelijk 

van je wensen en de grootte van de groep. 

Meer weten? Bel naar 020 - 598 64 20. We ko-

men graag langs voor een vrijblijvend advies-

gesprek.

Werk je bij een instelling die medisch personeel uit het buitenland inzet? Dan 

moeten nieuwe medewerkers natuurlijk zonder misverstanden kunnen commu-

niceren. Niet alleen omdat dat praktisch is, maar ook omdat veiligheid en profes-

sionaliteit boven alles gaan. 
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