
CURSUSSEN NEDERLANDS VOOR 
UW POOLSE VRIENDEN EN COLLEGA’S! 

WIJ MAKEN NEDERLANDS 
LEREN VEEL LEUKER 
EN ZODOENDE VEEL 
EFFECTIEVER! 



CURSUSSEN NEDERLANDS BIJ UTP - UW TAALPARTNER 

Onze cursussen zijn met name afgestemd op Poolse mensen die hier in Nederland wonen en 
werken. Dit is juist ons sterkste punt. De lessen op eerste niveau worden door een Poolse 
docent verzorgd. Het communicatieprobleem is de meest genoemde belemmering, waarom 
niet iedereen meteen na de aankomst in Nederland de taal wil leren. 

Cursussen op maat: Elke cursus op het niveau 1 en 2 wordt gebaseerd op een 
“Contact – methode” van de uitgeverij “Intertaal”, die het meest effectief is gebleken. Verder 
wordt dit aangepast aan de woordenschat en uitdrukkingen die vaak voorkomen en 
die belangrijk zijn.  

Een cursus Nederlands via Uw TaalPartner kost € 299,00 p.p. 
Dit zijn 10 lessen van 3,0 uur, 30 uren dus. De lessen vinden plaats een keer per week. 

 Het doel van deze cursus is om een hoger taalniveau te bereiken volgens het Europese 
referentie kader (A0, A1, A2, B1…). Een groep telt bij deze cursus maximaal 16 cursisten. 

 Het lesmateriaal op het niveau 1 en 2 kost € 65,00, hiervoor krijg je: 

Het lesmateriaal op het niveau 3 en 4 kost € 45,00.

De cursisten die de boeken al hebben, moeten alleen maar 
voor extra lesmateriaal kopieën, toetsen e.d.) 
betalen en dat is 10€ per cursus. 

U kunt uw medewerkers het hele jaar door voor een cursus inschrijven 

Iedereen krijgt een diploma na afloop van de cursus 

We geven ook tips hoe de cursisten de taal moeten leren, zodat er sneller resultaten 
geboekt worden. 

Onze cursussen zijn fiscaal aftrekbaar bij de belastingdienst.

een tekstboek “Contact 1”  van  Intertaal uitgeverij, 
 
“Grammatica van de Nederlandse taal” dat speciaal voor Poolse 
cursisten is samengesteld en exclusief bij ons verkrijgbaar is, 
 
een script met Nederlandse uitspraak waarmee wij elke cursus 
beginnen en veel ander aanvullend materiaal. De boeken worden 
in totaal op twee niveaus gebruikt.  
 

ANDERE VOORDELEN: 

PRIJZEN:

op niveau 3 en 4  – “Nederlands in actie” – van Coutinho uitgeverij



WAAR VINDEN ONZE CURSUSSEN PLAATS? 

IN EINDHOVEN starten nieuwe cursussen als volgt

Op 14-septemberDe Mortel 
Savoiepad 14
5627 DX Eindhoven 

lessen op maandag
18:00 – 21:00 – niveau 1

Op 15-september lessen op dinsdag
18:00-21:00 – niveau 2

IN TILBURG starten nieuwe cursussen als volgt

Op 12-septemberMFA de Symfonie 
Eilenbergstraat 250
5011 EC Tilburg 

lessen op zaterdag 
13:00 – 16:00 – niveau 1 

Op 12-september lessen op zaterdag 
10:00-13:00– niveau 2

Op 12-september lessen op zaterdag
10:00 – 13:00 – niveau 3

IN ROTTERDAM starten nieuwe cursussen als volgt

Op 20-septemberZipperz 
Olympiaweg 4-14
3077 AL Rotterdam 

lessen op zondag 
13:00 – 16:00 – niveau 1

Op 20-september lessen op zondag 
10:00-13:00– niveau 2 

IN VENLO starten nieuwe cursussen als volgt

Op 19-septemberSablones 
Kaldenkerkerweg 20 
5913 AE Venlo 

lessen op zaterdag
13:00 – 16:00 – niveau 1  

Op 19-september lessen op zaterdag
10:00-13:00– niveau 2
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WAAR VINDEN ONZE CURSUSSEN PLAATS? 
SEPTEMBER 2020

IN VENRAY starten nieuwe cursussen als volgt

Op 19-septemberDe Clockert 
Bergweg 4 
5801EG Venray   

lessen op zaterdag
13:00 – 16:00 – niveau 1

Op 19-september lessen op zaterdag
16:30-19:30 – niveau 1 

Op 19-september lessen op zaterdag
10:00-13:00 – niveau 2 

COMMUNICATIE • Veel praten en luisteren • Praktijkgerichte opdrachten 

CULTUUR VAN NEDERLAND • Over actuele gebeurtenissen • Gewoontes van Nederlanders 

LATEN ZIEN HOE MEN HET BEST KAN LEREN • Sterke punten van cursisten uitzoeken 

Wij willen altijd wat meer met de cursisten doen dan alleen de lessen geven. Hierbij moet 
u denken aan uitjes, zoals: bioscoop, concerten, voetbal wedstrijden, 
bezoeken van tv-programma’s e.d. 

ELKE  CURSUS WORDT VERZORGD VOLGENS UTP – RICHTLIJNEN: 

VERSTAANBAAR WERKT HET BETER!  
 
 

NEDERLANDS NIET ALLEEN UIT BOEKEN:

UTP - Uw TaalPartner 
Bergweg 4, 5801EG Venray 
BTW-nummer: NL 257221025B01 
Nummer KvK: 14127579 

0653 509 138  
utp@home.pl 
WWW.UTP.NET.PL 

ONZE GEGEVENS: 


