
Effectieve 
Taalcoaching 
Nederlands

U wilt uw taal verbeteren, maar 
weet niet hoe en wanneer?

U weet niet meer hoe het zit 
met de regels van die ‘lastige’ 
Nederlandse taal?

Met deze cursus biedt Sama 
Sama een goede en betaalbare 
oplossing!

Bij Sama Sama kunt u direct en op 
een leuke manier aan de slag!

VOOR IEDEREEN 
EEN PASSEND

AANBOD

Effectieve Taalcoaching Nederlands

INFORMATIE EN AANMELDEN
Tel.: 0164-266624
samasama.com
info@samasama.com

ONTWIKKELING EN COÖRDINATIE
Elisabeth Buth-de Korver en Roberto Buth

samasama.com

Oude Stationsweg 2

4611 BZ  BERGEN OP ZOOM

Onze tarieven per persoon1

 2 bijeenkomsten p/m €45 en €7,501 
 voor licentie en overig materiaal.

 een kwartaalabonnement €1502

 voor licentie en overig materiaal.
 1) betalingen voorafgaand aan de les.
  inclusief gratis terugkomafspraken voor toetsing
 2) op basis van 2 lessen p/m

Voorbeeld spreekopdracht uit module 1A

Eerste maand

geen licentiekosten

bij aanmelding vóór 2018
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Direct aan de slag
Met uw laptop, notebook of tablet 
kunt u direct met het Nederlands 
beginnen. Dat gebeurt deels online 
en deels in korte bijeenkomsten.

Gratis oriëntatiegesprek
Voorafgaand aan de cursus vindt er 
eerst een vrijblijvend gesprek plaats. 
Daarin bespreken we uw leerwensen 
en onze werkwijze. Op basis daarvan 
doen we een voorstel voor de cursus.

De eerste bijeenkomst
Op de eerste bijeenkomst maakt u 
kennis met het lesmateriaal en ook 
krijgt u uitleg over het gebruik van de 
programma’s, zoals Muiswerk Online. 
Daarna worden de eerste oefeningen 
gekozen en gaat u gelijk online aan 
de slag.

Onze werkwijze
U kunt kiezen uit twee bijeenkomsten 
per maand of voor wekelijkse lessen.

Er is veel ruimte voor uw leerwensen, 
want we werken individueel, of in 
groepjes van maximaal vier mensen.

Ook kunt u precies op het juiste niveau 
starten. Daarvoor zijn er praktische 
modules ontwikkeld van niveau A1 
tot en met 2F.
Tevens kan de taalcoach u helpen bij 
het schrijven van brieven of bij het 
gebruik van uw computer.

Snel resultaat
U boekt snel resultaat, want online 
kunt u overal en zo vaak u wilt oefenen.

De taalcoach volgt uw oefeningen 
online en geeft een update per e-mail.

Officiële certificaten
Oefenen mag overal, maar voortgangs- 
toetsen maakt u bij Sama Sama.
Daarover ontvangt u certificaten met 
echtheidsgarantie. 

U werkt heel effectief door het 
zelfstandig oefenen in combinatie 
met het tussendoor toetsen. 
Bovendien is het regelmatig maken 
van vorderingen goed voor de 
motivatie en het zelfvertrouwen.
Op deze wijze gaat u gemiddeld één 
niveau per kwartaal vooruit.


