
 

 
 

Nederlands voor op het werk – 1.2 M+S 
 

Voor wie? 

 

• Je werkt of je zoekt werk  

• Je wil meer Nederlands begrijpen 

• Je wil op je werk korte Nederlandse zinnen gebruiken 

• Je hebt een basiskennis Nederlands (een certificaat van 1.1)  

 

Wat leer je in deze cursus? 

 

• Je leert korte gesprekken met je collega’s, klanten en je baas 

voeren 

• Je leert afspraken op de werkvloer en de cafetaria begrijpen 

• Je leert over verschillende beroepen en taken 

• Je leert problemen melden 

• Je leert telefoneren en e-mails schrijven 

• Je leert je ziek melden 

• Je leert werkroosters begrijpen 

• Je leert een arbeidscontract begrijpen 

• Je leert werkinstructies begrijpen en geven 

• Je leert feedback begrijpen en geven 

• Je leert een functioneringsgesprek voeren 

 

Wat na deze cursus? 

 

• Je ontvangt een certificaat van Nederlands 1.2 mondeling en 

schriftelijk / Waystage / A2  

• Je kan doorstromen naar een volgende cursus 
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