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Taal op de werkvloer

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor personen die werkzaamheden verrichten in Nederland, maar de
Nederlandse taal niet goed genoeg beheersen om hun functie optimaal uit te voeren.
Over de cursus
Als opdrachtgever staat u bij ons centraal. Wij bieden maatwerk, op ieder niveau en voor iedere
sector, in groepsverband of individueel. In overleg met u geven wij de taalcursus vorm, gebaseerd op
uw wensen en de mogelijkheden en doelen van de werknemer(s). Ook de locatie van de taalcursus
wordt in overleg met u bepaald. Wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk. Zo nemen we u
bijvoorbeeld werk uit handen door administratieve zaken op ons te nemen.
Iedere taalcursus begint met een intake met de werknemer(s) zelf. Aan de hand van de resultaten uit
de intake wordt vervolgens een trainingsvoorstel opgesteld, waarin het lesprogramma zoveel mogelijk
aansluit op de werksituatie van de deelnemer(s). Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers
een bewijs van deelname met de behaalde resultaten.
Wanneer de kennis van Nederlandse taal beter is, kan de werknemer ook beter presteren. De
werkmethodiek van Taalschool Veluwe kenmerkt zich door een individuele aanpak en de focus op
kwaliteit.
U kunt bij Taalschool Veluwe kiezen uit diverse trainingen. Wilt u een training in groepsverband, zodat
thema’s als werkoverleg, functioneringsgesprekken of veiligheid aan de orde komen? Of maakt u liever
gebruik van individuele trainingen, zodat iedere medewerker gericht kan werken aan zijn of haar
ontwikkeling? Ook een combinatie van deze varianten is mogelijk.
Kortom:
•Uw vraag bepaalt de inhoud, de kosten en de uitvoering van de trainingen.
•Het taalniveau per individuele medewerker zal beter worden.
•Toegang tot het studeren via een online module.
•Deelnemers leren welke strategieën zij kunnen inzetten om hun kennis en taalvaardigheden
tijdens het werk verder te ontwikkelen.
Trajectduur
Deze taalcursus duurt maximaal 20 weken, maar wordt in overleg met de klant bepaald.
Per week besteedt de werknemer ongeveer 2 dagdelen ( 1 school, 1 huiswerk) aan dit traject.
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