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Meer informatie over 
deze taalcursus? Vul het 
intakeformulier in: 
Scan de QR-Code en vul het intakeformulier in. Er 
zal vervolgens contact met je worden opgenomen 
door een adviseur van BTR Trainingen die je verdere 
informatie over het taaltraject zal verschaffen en je 
mee zal nemen door de mogelijkheden.

GA NAAR HET 
INTAKEFORMULIER

BTRTRAININGEN.NL

Waarom deze taalcursus?
Er is een groot tekort aan vakmensen in de 
technische sector. Statushouders met een 
technische achtergrond willen graag instromen, 
maar lopen vanwege hun taalachterstand vaak 
tegen problemen aan. Deze doelgroep heeft moeite 
met het behalen van het VCA-diploma of kunnen 
niet zelfstandig aan het werk omdat ze instructies 
niet begrijpen en daarom verkeerd opvolgen. De 
vraag naar een praktische technische taalcursus is 
groot; daarom hebben Techniek Nederland, Wij-
Techniek, Metechnica en BTR Trainingen de handen 
ineengeslagen en samen deze unieke taalcursus 
ontwikkeld.

“Technisch personeel behouden voor de sector, het is de grootste 
uitdaging van iedere werkgever in de technische sector.“ 

(Berthold van Benthem -  Techniek Nederland)

Duidelijke signalen vanuit de praktijk:

• Men begrijpt elkaar of instructies niet of verkeerd;

• Men weet onvoldoende hoe gereedschap genoemd wordt;

• Men herkent waarschuwingen niet of te laat wat onveilige  

   situaties veroorzaakt;

“Technisch Nederlands is geen onderdeel van de reguliere 
inburgering. De reguliere inburgering is gericht op de algemene 

integratie. Dat maakt deze cursus uniek.”

Voor wie is deze cursus?
Deze taalcursus is geschikt voor 
statushouders en zij-instromers van 
niet-Nederlandse afkomst (NT2). 
Dit kunnen zowel mensen zijn die al 
werkzaam zijn binnen de technische 
branche als werkzoekenden die willen 
instromen in de sector.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7Aeu84ZgKEKf0LVSyvMueYHXXlMHwUBFsEWlxkUAHMBUOUwwRkJBTUdYT0wwUjA0TFBRTkUxV0hXViQlQCN0PWcu
http://www.btrtrainingen.nl


Locaties taalcursus
De cursussen worden op verschillende 

locaties in het land aangeboden. Op de 

onderstaande locaties starten de lessen 

wanneer er een groep van minimaal zes 

deelnemers is gevormd. Bij voldoende 

animo starten we ook op andere locaties in 

Nederland: 

• Almelo  • Amsterdam       
• Breda             • Doetinchem 
• Heerenveen   • Rotterdam          
• Utrecht  • Zwolle  
• Andere locaties: vraag naar de mogelijkheden! 

Investeringsoverzicht
De kosten voor deelname aan deze 
cursus bedragen €1500,- exclusief btw per 
deelnemer. Dit geldt voor zowel de basis- 
als vervolgcursus. 

Opzet en resultaat
De taalcursus bestaat uit 12 lessen van 3 uur 

per les en wordt op twee niveaus aangeboden: 

Basis (A2) en Vervolg (B1). De lessen worden 

uitsluitend verzorgd door gecertifieerde NT2 

docenten. De lessen zijn praktisch ingestoken 

en de trainer zorgt voor een veilige setting 

waar veel geoefend wordt met praktijkgericht 

casuïstiek. Daarnaast krijgt iedere deelnemer 

toegang tot een E-Learning module die 

speciaal ontwikkeld is voor deze doelgroep in 

de technische sector. De deelnemers kunnen 

zodoende ook thuis oefenen waarbij de docent 

de voortgang kan monitoren. Een overzicht 

van een aantal onderwerpen die tijdens de 

verschillende lessen worden behandeld:

• Contact met klanten en collega’s

• Veiligheid en Arbo

• Gereedschappen en materialen

• Oefenen VCA-examens

• Specifieke woordenlijsten

• E-learning-module inclusief huiswerk

BASIS  

      Taalniveau A2 

      36 lesuren

      Cursusmap

      E-learning

   € 1500,- 

VERVOLG 

      Taalniveau B1

      36 lesuren   

      Cursusmap

      E-learning

   € 1500,-

TAALCURSUS NEDERLANDS



“Jouw externe kennispartner op het gebied van 
trainingen, cursussen, workshops en assessments!“

Er zijn regelmatig 
subsidies beschikbaar 
voor dit traject! 
Meer informatie?

SCAN MIJ VOOR SUBSIDIE!

BTRTRAININGEN.NL

info@btrtrainingen.nl

085 - 043 00 90
        Edisonstraat 4a

        7601 PS Almelo

http://www.btrtrainingen.nl
https://www.btrtrainingen.nl/nieuws/tel-mee-met-taal-2022/
http://www.btrtrainingen.nl
tel:+31850430090
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