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Nieuw!        Een iEen iEen iEen intensieve cursusntensieve cursusntensieve cursusntensieve cursus        

dddduidelijk Nederlands spreken uidelijk Nederlands spreken uidelijk Nederlands spreken uidelijk Nederlands spreken     
 

Wil je Wil je Wil je Wil je duidelijkerduidelijkerduidelijkerduidelijker    en en en en gegegegemakkelijkermakkelijkermakkelijkermakkelijker    NederlandsNederlandsNederlandsNederlands    spreken spreken spreken spreken op je werk? op je werk? op je werk? op je werk?     

NT2Spraak biedt NT2Spraak biedt NT2Spraak biedt NT2Spraak biedt vanaf vanaf vanaf vanaf februari februari februari februari 2015201520152015    een intensieve een intensieve een intensieve een intensieve uitspraakuitspraakuitspraakuitspraakcursuscursuscursuscursus    aan voor gevorderde aan voor gevorderde aan voor gevorderde aan voor gevorderde 

anderstaligenanderstaligenanderstaligenanderstaligen    ((((vanaf vanaf vanaf vanaf niveauniveauniveauniveau    B1, B1, B1, B1, Staatsexamen NT2 I)Staatsexamen NT2 I)Staatsexamen NT2 I)Staatsexamen NT2 I)    met de themamet de themamet de themamet de thema’’’’s presenteren,s presenteren,s presenteren,s presenteren,    telefoneren telefoneren telefoneren telefoneren 

en overleggen. en overleggen. en overleggen. en overleggen.     

    

DDDDoeloeloeloel 

Het doel van de cursus is: makkelijker Nederlands spreken, je uitspraak verbeteren en vaste 

uitdrukkingen goed leren gebruiken. Je werkt aan je eigen aandachtspunten en krijgt daardoor meer 

zelfvertrouwen. Ook leuk: je hebt een inspirerende dag met afwisselende oefeningen en leert andere 

mensen kennen! 
 

De De De De cursuscursuscursuscursus 

De cursus bestaat uit 3 themadagen, verdeeld over 2 maanden. Tijdens elke cursusdag krijg je tips en 

trucs voor het spreken binnen het thema van die dag. Je oefent je uitspraak in vaste uitdrukkingen en 

bereidt de spreeksituatie voor. Aan het eind van de dag hou je je presentatie of voer je het 

(telefoon)gesprek met je medecursisten. Er zijn maximaal 12 deelnemers per cursusdag. Er zijn twee 

docenten aanwezig zodat je een groot deel van de dag met maximaal 6 personen les hebt.        

De cursus wordt gegeven bij NT2Spraak, Schipholweg 103. (Vlak bij Leiden CS, gratis parkeren.) 
 

ThemaThemaThemaThema’’’’ssss    

De thema’s presenteren, telefoneren en overleggen hebben we gekozen als middel om het duidelijk 

spreken te oefenen. Informatie geven, bellen en overleggen doen we namelijk elke dag. Het gaat in 

deze cursus dus nietnietnietniet om het maken van een presentatie, je kunt een bestaande presentatie 

gebruiken, of iets dat je binnenkort moet vertellen.  
 

DataDataDataData 

Alle cursusdagen zijn op vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uurvrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uurvrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uurvrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur op de volgende data: 

 � PresenterenPresenterenPresenterenPresenteren:  vrijdag 13 februari  of  vrijdag 17 april 

 � Telefoneren:Telefoneren:Telefoneren:Telefoneren:  vrijdag 6 maart   of  vrijdag 15 mei 

 � Overleggen:Overleggen:Overleggen:Overleggen:   vrijdag 27 maart  of  vrijdag 19 juni 
    

KostenKostenKostenKosten 

De prijs van de hele cursus (3 dagen) is €550,-. Dit is inclusief telefonisch kennismakingsgesprek, 

lesmateriaal, audiomateriaal, koffie/ thee en lunch. Je kunt ook voor één of twee losse thema's 

kiezen, dan betaal je €195,- per thema.  
 

Over NT2SpraakOver NT2SpraakOver NT2SpraakOver NT2Spraak 

NT2Spraak is een taaltrainings- en adviesbureau voor de uitspraak van het Nederlands als tweede 

taal. Als docent/logopedist NT2 zijn wij, Marieke Goedegebure en Charlotte Amesz, gespecialiseerd in 

de uitspraak en spreekvaardigheid van anderstaligen. Wij luisteren naar jouw specifieke 

aandachtspunten en sluiten daar zo goed mogelijk bij aan. Zo bieden we een training op maat om 

jouw kennis en kunde nog beter tot zijn recht te laten komen. 
 

ContactContactContactContact  

Wil je je aanmelden of meer informatie? Neem contact op met Marieke Goedegebure, telefoon 071-

5249385, e-mail: info@nt2spraak.nl. Zij kan ook met je bespreken of dit voor jou de juiste cursus is. 


