Training

Professioneel Nederlands voor anderstaligen
4 Dagen of 8 Avonden
Je spreekt redelijk tot goed Nederlands, maar het is niet je
moedertaal. Je komt daardoor soms lastige taalsituaties of
misverstanden tegen. Je hebt de ambitie om je taalvaardigheid te
verbeteren. Zou je meer zelfvertrouwen willen hebben in lastige
gesprekken? En ook beter in het Nederlands willen presenteren en
zakelijke teksten schrijven? Dan is deze training uitstekend geschikt
voor jou. Na afloop van de training heb je meer deskundigheid bij
het spreken en schrijven van de Nederlandse taal. Je brengt je
ontwikkeling naar een hoger niveau en vergroot je kansen op de
arbeidsmarkt.

Resultaat

Programma

• Je ontwikkelt je kennis en vaardigheden van de Nederlandse taal
naar een hoger niveau
• Je bent in staat om de juiste woorden en formuleringen in lastige
situaties te kiezen
• Je leert hoe je een presentatie goed kunt voorbereiden en geven
• Je kiest de juiste stijl voor e-mails, memo’s, verslagen en brieven
• Je leert wat geschikt is in verschillende gesprekssituaties zoals
telefoneren, onderhandelen en vergaderen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Doelgroep
Iedereen met Nederlandse taalkennis op minimaal NT2 niveau A2 –
B1 die zijn of haar Nederlands graag wil verbeteren om professioneel
beter te functioneren.

Duur, data en plaatsen
ICM verzorgt de training Professioneel Nederlands voor anderstaligen
als avond- en als dagtraining. De avondtraining is van 19.00 tot 22.00
uur en omvat 8 bijeenkomsten. De dagtraining is van 9.30 tot 17.00
uur en omvat in totaal 4 bijeenkomsten. De gehele training duurt
4 maanden.
De training start in oktober 2019, februari 2020 en april 2020.

Professioneel Nederlands
Culturele verschillen in taalgebruik
Uitdrukkingen en gebruiken in het Nederlands
Woordkeuze in verschillende gesprekssituaties
Presenteren en omgaan met vragen
Feedback geven en ontvangen
Verschillende schrijfstijlen voor zakelijke correspondentie
Je persoonlijke schrijfstijl: kwaliteiten en verbeterpunten
Stijl en structuur van teksten
Vergroten van je zelfvertrouwen
Rollenspellen en oefeningen
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Studiewijze
Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats. Hierin
worden je leerdoelen in kaart gebracht. Onder leiding van een ervaren
communicatietrainer wordt onder meer gewerkt met rollenspellen,
individuele opdrachten en groepsopdrachten. De opdrachten
worden scherp geanalyseerd en nabesproken. Je leert van de andere
deelnemers en krijgt individuele feedback van de trainer.
Aan het eind van de training schrijf je een persoonlijk actieplan waarin
staat hoe en wanneer je het geleerde gaat toepassen.
Heb je de gehele training gevolgd, dan ontvang je het ICM-certificaat.

Avondopleiding
Amsterdam – ma – di 1) Den Haag – ma – di 1)

Maastricht – ma – di 1)

Arnhem – ma – di

Rotterdam – ma – di 1)

1)

Breda – ma – di 1)

Eindhoven – ma – di

1)

Enschede – ma – di 1)

Den Bosch – ma – di 1) Groningen – ma – di 1)

Utrecht – ma – di 1)
Zwolle – ma – di 1)

Investering
De investering bedraagt € 1.690.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement. Alle prijzen zijn onder
voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie

Dagopleiding

www.icm.nl/btw.

Amsterdam – vr – za 1) Eindhoven – vr – za 1)

Utrecht – vr – za 1)

Arnhem – vr – za

Zwolle – vr – za 1)

Breda – vr – za

1)

1)

Groningen – vr – za

1)

Rotterdam – vr – za

1)

1) J e kunt zelf een dag kiezen.

Maximale groepsgrootte: 12 personen

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/pnlva
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

