
Formeel leren 

 

Op onze website kun je lezen voor wie de cursus formeel leren bedoeld is en wat de cursus precies 

inhoudt. In dit artikeltje wil ik graag iets meer vertellen over de praktijk. 

We hebben momenteel 2 groepen van maximaal 12 cursisten die de cursus volgen op niveau A2 of 

B1. We maken gebruik van het online programma LINK. Elke groep komt 2 dagdelen per week naar 

school. Zodra de cursisten op school arriveren nemen zij plaats achter een laptop en gaan aan de 

slag. De cursus is namelijk voor een groot deel digitaal.  

Heb je als docent dan nog wel iets te doen? Ja zeker want iedere cursist werkt op zijn/haar eigen 

niveau en tempo. Dat betekent dat iedere cursist ook individueel begeleid wordt. Maar we hebben 

ook minstens 1 dagdeel een gezamenlijke spreekactiviteit. We zitten dan met de groep bij elkaar en 

praten samen over een bepaald onderwerp dat ook ter sprake komt in een van de thema’s van de 

cursus. Of we behandelen een stukje grammatica. 

Cursisten kunnen ook thuis verder studeren en opdrachten insturen naar de docent. De docent kan 

dan de opdracht online controleren en aangeven waar eventuele fouten gemaakt zijn. 

Het is een intensieve cursus maar de cursisten zijn er enthousiast over. Zie hieronder enkele 

uitspraken van cursisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb veel woorden geleerd en het is een 

leuke cursus. 

Ik vind het een nuttige cursus. Iedereen 

merkt dat ik beter ben geworden in de 

Nederlandse taal. 

Ik vind deze cursus erg leuk. 
De cursus heeft me ontzettend 

geholpen met mijn 

taalvaardigheid. 

Ik vind onze cursus leuk en goed. 

Het is leerzaam en mijn 

woordenschat is nu beter dan 

vroeger. 

De cursus is heel leuk. De cursus is 

een goede optie voor mij. Ik hou 

van deze manier. 

Ik vind de cursus leuk en goed. 

Ik ben blij met de cursus. De 

cursus is geschikt voor mij en 

mijn Nederlands gaat vooruit. 


