
Heb je internationale werknemers in je 
bedrijf? Dan weet je wat de voordelen 
zijn. Je wilt als werkgever goed met ze 
communiceren, maar ook zorgen dat 
ze zich thuis voelen in je organisatie en 
belangrijke werkinstructies goed 
begrepen worden om veilig te werken.

PRAKTIJKGERICHTE TAALCURSUS  
Via de taalcursussen van Flowently wordt 
ingezet op praktische, sociaal- en  
werk-gerelateerde taalvaardigheden.  
 
Het is mogelijk om in groepsverband of 
individueel deel nemen. En voor de cursis-
ten met Arabisch, Turks, Koerdisch of Pools 
als eerste taal heeft Flowently native spea-
ker trainers en vertalers. 

TAALDOELEN
Een taalcursus bij Flowently begint met een 
intake, waarna ze samen met de cursist een 
programma op maat ontwerpen. 

De cursus kan online of op locatie plaats-
vinden en wordt afgesloten met een test en 
Flowently Certificaat. 

Verbeter de communicatie en vergroot de veiligheid op je werkvloer

Een praatje bij het koffieapparaat is belangrijk maar ook het begrijpen van werkinstructies. 
Soms kan taal echter toch een behoorlijke barrière zijn. Met een goede taalcursus van onze 
partner Flowently help je je medewerkers zodat ze zich beter kunnen redden in de Nederlandse 
taal en cultuur. Hiermee voorkom je bovendien onnodige stress en vergroot je de veiligheid op 
de werkvloer.

Taalcursussen



MOGELIJKHEDEN
Talen die je bij Flowently kunt
leren zijn o.a. Nederlands, Engels, Frans, 
Spaans, Italiaans, Portugees, Mandarijn, 
Arabisch, Turks, Pools. 

Flowently leidt ook op voor het inburgerings-
examen of de NT2-examens, privé of in 
groepsverband. 

TRAININGEN

Privé Taaltraining  
Geef je Nederlands of Busines Engels een 
kleine boost.  10-uur online privé, flexibele 
tijden, incl. studiemateriaal €840,-  
(vrijgesteld van BTW)

Video privé training
Spreek Nederlands of Engels met vertrouwen 
30-uur online privé, flexibele tijden,
inclusief studiemateriaal €2330,-  
(vrijgesteld van BTW)

Op naar je volgende taalniveau 
60-uur online privé, flexibele tijden,
incl. Studiemateriaal €4380,-  
(vrijgesteld van BTW)

Groepstraining Nederlands of Business Engels
Cursus op maat voor een groep tot max. 10 
personen. Kosten indicatie ongeveer €200 per 
persoon. Voor een training op locatie wordt 
reistijd en reiskosten in rekening gebracht.

Groepstraining Nederlands of Engels 
10-uur online groepstraining, tijden in overleg
Inclusief studiemateriaal, €1580,-  
(vrijgesteld van BTW)

Groepstraining Nederlands of Engels  
30-uur online groepstraining, tijden in overleg
Inclusief studiemateriaal, €4160,-  
(vrijgesteld van BTW)

MEER INFORMATIE
Neem contact met ons op voor verdere 
informatie, vrijblijvend advies of een prijs op 
maat.

Tel: 088 045 01 00
E-mail: info@capability.nl 

Uitgevoerd door: 

“We are extremely happy with the Dutch 
classes from Flowently. Our employees say: 
“It allowed me to speed up my speaking 
skills.” I like their practical method to just 
dive into the language. 
Highly recommended!” 

Miriam Bianconi, Picnic


