
Effectieve 
Taalcoaching 
Nederlands

EEN VOORDELIG 
AANBOD VAN 

GOEDE KWALITEIT

Wilt u uw taal wel verbeteren, 
maar u weet niet hoe en wanneer?  

Loopt u tegen het probleem 
aan dat u niet weet hoe het zit 
met de regels van die ‘lastige’ 
Nederlandse taal?

Met dit nieuwe aanbod heeft 
Sama Sama wellicht de oplossing 
voor u!

Bij ons kunt u betaalbaar en op 
een leuke manier met het 
Nederlands aan de slag.Effectieve Taalcoaching Nederlands

INFORMATIE EN AANMELDEN
Tel.: 0164-266624

info@samasama.com

ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE
Elisabeth Buth-de Korver en Roberto Buth

samasama.com

Oude Stationsweg 2

4611 BZ BERGEN OP ZOOM

Tarieven voor particulieren
U kunt direct van start na betaling van 
het maandelijkse abonnement van €45 en 
€7,50 voor licentie en overig materiaal.

Voorbeeld spreekopdracht uit module 1A

http://samasama.com
http://samasama.com


De werkwijze
Met uw eigen laptop, notebook of 
tablet kunt u bij Sama Sama direct 
met het Nederlands leren beginnen. 
Dit gebeurt deels online met Muiswerk 
en deels in korte bijeenkomsten met 
aanvullend lesmateriaal.

Uw leerwensen
Het aanbod start met een intake 
waarin uw leerwensen worden 
besproken. Op basis daarvan wordt 
het leerplan gemaakt en worden 
ook de eerste modules uit Muiswerk 
gekozen. U kunt nu gelijk online aan 
het werk. 

Op de eerste bijeenkomst krijgt u ook 
duidelijke instructie over het goed 
gebruiken van het programma.

De bijeenkomsten
Per maand zijn er gemiddeld twee 
bijeenkomsten. Daarin wordt ook het 
spreken, als u dat wenst, aangepakt 
met praktische modules van niveau 
A1 tot en met 2F. Of de taalcoach van 
Sama Sama helpt u op uw verzoek bij 
het schrijven van brieven of bij het 
gebruik van uw computer.

Muiswerken thuis 
U gaat thuis zelfstandig aan de 
slag met de online oefeningen van 
Muiswerk. 
De docent volgt online uw 
verrichtingen en geeft daarover een 
update per e-mail.

De certificaten
Tijdens de taalcoaching maakt u na 
elke module een voortgangstoets.
Daarover ontvangt u een certificaat 
met echtheidsgarantie. 

Dit tussendoor certificeren werkt erg 
motiverend. Bovendien bevordert het 
regelmatig zien van vooruitgang uw 
zelfvertrouwen.


