Lening van DUO is mogelijk!

Wat maakt De Taalvraag speciaal?
Bij De Taalvraag slaagt 97% van de onderdelen voor
staatsexamen 1 of 2 na een positief advies. Landelijk ligt
dat rond de 70%. (bron:
We werken met kleine groepen. Je krijgt dus veel
individuele aandacht.
https://www.staatsexamensnt2.nl/item/uitslag_en_diploma).

Foto’s en links van filmpjes zijn te vinden op
Facebook De Taalvraag en YouTube

Marilene Gathier

https://www.youtube.com/channel/UC85Y3BjyAR5ueARg
QDlkfNQ/videos

De cursisten gaven De Taalvraag in 2017, 2018
2019, 2020 en 2021 gemiddeld een 9,1 (van 10)
in een onafhankelijk onderzoek.

Nederlandse les (NT2) voor hoger
opgeleiden in kleine groepen in
Rotterdam - Programma voorjaar 2022
There is another leaflet in English.

Het gemiddelde slagingspercentage na een
positief advies in deze jaren is 97%.
We geven lessen Nederlands in kleine groepen en
privélessen (op locatie maximaal 6 cursisten).
De cursist schrijft zich in voor een cursus in deze
periode en kan daarna beslissen of hij verder wil gaan.
Voor nieuwe cursisten is er eerst een intake met
toetsen, gratis als je de cursus gaat volgen.
Kamer van Koophandel: 50879871

Gecertificeerd door de
beroepsvereniging BVNT2

website: https://detaalvraag.nl/nl/home/
Bij De Taalvraag geven we Nederlandse les
op alle niveaus: van beginner tot C1, KNM,
ONA, AKV, voor Staatsexamen 1 en 2 en het
Inburgeringsexamen.
Als educatief auteur schrijft Marilene Gathier
al 32 jaar lesmethodes voor NT2, het mbo en
het basisonderwijs (Voor NT2 zijn er meer
dan een half miljoen boeken verkocht!)

De Taalvraag krijgt veel
cursisten via het UAF.

Waar zijn de lessen?
Adres: Oostzeedijk 232, 3063 BP Rotterdam
2e verdieping - De lessen zijn vlak bij het Oostplein.
5 minuten lopen vanaf metro Oostplein,
Parkeren voor de deur.

Of online. (zie pagina 2)
www.detaalvraag.nl;
marilene@detaalvraag.nl
0636043870

Les op locatie en online feest 10 jaar De Taalvraag

Methode en begeleiding:
In de lessen doen we veel aan spreken. Je krijgt huiswerk
(12-20 uur per week) voor lezen, schrijven, luisteren en
vocabulaire. We bespreken dat in de les.
Je krijgt na een hoofdstuk van de methode een toets.
In het midden en aan het eind van de cursus krijg je
niveautoetsen en voorbeeldexamens.
Aan het begin, in het midden en aan het eind van de
cursus krijg je een individueel gesprek met de docent.

Team De Taalvraag:
Docenten: Marilene, Ruth, Thomas
Taalcoaches (daggroepen): Erica, Mannie, Theo

op locatie / online

Cursussen De Taalvraag voorjaar 2022

Begin je na 1 oktober? Dan betaal je minder!

Cursussen

Doel, methode en lessen per week

Aantal lessen per week, tijd en prijs

1

Beginner naar A1
dag

Doel: A1 in maart 2022. Je bent nu beginner.
Lesmethode: Code+ deel 1
2 lessen x 2 uur + 14 uur huiswerk

2 lessen per week (start 10 feb.)
maandag en donderdag 10.30 – 12.30
Prijs: 15 lessen € 600 of 2x € 305

2

A1 naar A2
dag

Doel: A2 in juni 2022. Je hebt A1 in maart.
Lesmethode: Code+ deel 2
2 lessen x 2 uur + 14 uur huiswerk

2 lessen per week (start 4 april)
dinsdag en donderdag 10.30 – 12.30
Prijs: 24 lessen € 960 of 2 x €485

3

A2 naar B1
dag

Doel: B1 of Staatsexamen 1 in juni 2022.
Je hebt nu A2.
Lesmethode: Code+ deel 3
3 lessen x 2 uur + 20 uur huiswerk
Doel: B1 of Staatsexamen 1 in juni 2022.
Je hebt nu A2+ (=B1.1)
Lesmethode: Code+ deel 3 vanaf H8
2 lessen x 1,75 uur + 12 uur huiswerk
Doel: B2 of Staatsexamen 2 in juni 2022.
Je hebt nu B1.
Lesmethode: Code+ deel 4
3 lessen x 2,5 uur + 20 uur huiswerk
Doel: B2+ in juni 2022. Je hebt nu B2.
Lesmethode: Beter Nederlands de Verdieping
+ materiaal uit de actualiteit.
Doel: C1 in juni 2022. Je hebt nu B2+. (=C1.1)
Lesmethode: Beter Nederlands de Verdieping
+ Nederlands naar Perfectie vanaf H5
Alle vaardigheden en alle niveaus.
Ook ONA (bij B1+) of AKV (andere prijzen).

3 lessen per week (start 7 feb.)
maandag, dinsdag en donderdag 15.30 – 17.30
Prijs: 60 lessen € 2400 of 2 x € 1205

4

5

6

7

A2+ naar B1
avond

B1 naar B2
dag

B2 naar B2+ dag
spreken +
grammatica
B2+ naar C1 avond
alle vaardigheden
Privélessen

2 lessen per week (start 7 feb.)
maandag en woensdag 19.15 – 21.00
Prijs: 35 lessen € 1200 of 2 x € 605
3 lessen per week (start 7 feb.)
maandag, woensdag en donderdag 12.45 – 15.15
Prijs: 50 lessen € 2500 of 2 x € 1255

1 les per week (start 8 feb.)
dinsdag 10.30 – 12.15
Prijs: 20 lessen € 700 of 2 x € 355
1 les per week (start 8 feb.)
dinsdag 19.45 – 21.30
Prijs: 20 lessen € 700 of 2 x € 355
maandagmiddag, donderdagmiddag of -avond
(kan online) Prijs: € 70 per uur voor 1 cursist,
€ 45 per uur per cursist voor 2 cursisten
Foto’s: Een les op Zoom, een les op locatie en een
hybride les.

Video’s van de lessen:
Informatie:
https://youtu.be/u6Hkjl30hqg
Beginners – A2: https://youtu.be/dXoz-6stbtU
A2 – B1:
https://youtu.be/bhFPYUZBi94
B1 – B2:
https://youtu.be/TC5weYJIdhw
Taalvraagcafé: https://youtu.be/CuHWYxMuSw4
Team:
https://youtu.be/6yK6gpdjnSo
Hybride:
https://youtu.be/X7cOuZ__xyw
Online en/of op de locatie in Rotterdam?
Door de coronacrisis hebben we veel lessen
online gegeven. Vanaf juli geven we ook weer
lessen op de locatie. Natuurlijk doen we alles
coronaproof. Er zijn nu 2 mogelijkheden:
1. Cursussen die helemaal op de locatie zijn
(groen), behalve bij lockdown of online (geel)
2. Cursussen met een combinatie van lessen
online (geel) en op de locatie. (groen).
Als je nooit lessen online wilt, kun je niet starten.
Tijdens een lockdown geven we online les. De
situatie kan ook tijdens de cursus veranderen.
Als er een les op de locatie is, kun je bij
uitzondering de les ook online volgen. Dan is
het een hybride les. Je doet dan niet actief mee.

Let op: We mogen geen laptops of andere
cadeautjes van het geld van DUO geven. Doet
een school dit? Dan is het corruptie. De school
kan het keurmerk verliezen. Zie
https://www.rijnmond.nl/nieuws/196983/Twintig-taalbureaus-verliezen-keurmerk-nafinanciele-malversaties-of-schenden-regels?fbclid=IwAR00q43C_bP85ucsLYRFbETujYQ8ExopkrBvrH4Y5foFtJPRlg8_QvkXR0

