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Training 
Nederlands voor expats (NT2)

Wij trainen Makelaarsvereniging Amsterdam / AVAG / VUmc / 
OOM verzekeringen / Stadgenoot / Staples / Universiteit Leiden

Wat leer je?
Je gaat actief aan de slag met de Nederlandse 

taal. Met veel aandacht voor spreek- en schrijf-

vaardigheid.

Spreekvaardigheid

• Mondelinge taalvaardigheid: uitspraak, 

   klemtoon en intonatie

• Gesprekstechnieken en communicatiecultuur; 

   formele en informele taal

• Woordenschat: sociaal en werkgerelateerd

• Grammatica en zinsbouw

• 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

• Interculturele communicatie

• Kennismaken met de Nederlandse cultuur en

   omgaan met cultuurverschillen

Voor wie
Voor expats die Nederlands willen leren, hun 

Nederlandse taalvaardigheid willen verbeteren, 

of een specifiek taalprobleem willen aanpak-

ken. Deze trainingen Nederlands hebben wij 

eerder verzorgd voor onder meer expats bij 

Accenture en voor universitair docenten van de 

Vrije Universiteit.

Data & locatie
Presenteer en pitch je onderzoek in het Engels 

kun je incompany organiseren of volgen als 

privé- of duotraining. De data en locatie bepa-

len we in overleg. 

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Presenteer en pitch je onderzoek in het Engels 

zijn afhankelijk van je wensen en de grootte 

van de groep. Meer weten? Bel naar 020 - 598 

64 20. We komen graag langs voor een vrijblij-

vend adviesgesprek.

Voor expat-medewerkers is het een must om goed Nederlands te leren. Zodat 

zij snel een soepel woordje Nederlands kunnen spreken met collega’s, en soepel 

kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. De intensieve training Ne-

derlands voor expats (NT2) van het Taalcentrum-VU is dan een uitkomst. 

020 – 598 64 20 / www.taalcentrum-vu.nl / trainingen@taalcentrum-vu.nl


