
 

 
 

Nederlands voor op het werk – 2.3-2.4 M 
 

Voor wie? 

 

• Je zoekt werk, je hebt werk of je wil een andere job 

• Je wil de typische taal rond werk goed kunnen spreken 

• Je wil je goed voelen op de werkvloer 

• Je wil weten wat er van jou als werknemer wordt verwacht 

 

Wat leer je in deze cursus? 

 

• Je leert Nederlands spreken en begrijpen rond werk 

• Je leert hoe je te gedragen op het werk in allerlei situaties 

• Je leert gesprekken voeren met je baas, met je collega’s, met 

klanten, … 

• Je leert over heel verschillende jobs: in de bouw, haven, winkel, 

supermarkt, horeca, zorg, textiel, tuinbouw, fabriek, garage, 

kantoor, verhuurbedrijf, vrijwilligerswerk 

 

Wat na deze cursus? 

 

• Je ontvangt een certificaat van Nederlands 2.3 - 2.4 mondeling 

/ Threshold 3 en 4 mondeling / B1 

• Je kan doorstromen naar een volgende cursus 
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