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In het kort

Start vanaf 2 deelnemers
2 of 3 weken
20u per week Nederlands in een kleine groep
1 uitstap per week
Focus op professionele competenties

In het lang
Wil je graag solliciteren bij een Nederlandstalig bedrijf, maar eerst je
Nederlandse taalkennis nog wat bijschaven? Dan ben je bij ons aan het juiste
adres. Twee of drie weken lang, afhankelijk van jouw keuze, word je
ondergedompeld in een Nederlands taalbad. Een professioneel Nederlands
taalbad, want we focussen vooral op realistische, werkgerelateerde situaties. 

Sollicitatiegesprekken, vergaderingen, presentaties, e-mails ... Je oefent het
allemaal, samen met de taaltrainer(s) en de andere deelnemer(s) in een klein,
maar gezellig groepje. Leer je nog graag iets anders? Dan staan wij altijd open
voor suggesties! Zo passen we de immersie aan jouw persoonlijke situatie aan.
Daarnaast gebruiken we authentiek lesmateriaal, om het zo realistisch
mogelijk te houden. Tijdens de wekelijkse uitstappen krijg je ook meteen de
kans om je Nederlandse skills boven te halen.

Je krijgt dus de kans om veeeel te spreken, te schrijven, en je actieve
woordenschat uit te breiden. Grammaticaoefeningen kan je 'thuis' maken ter
voorbereiding van de les. Heb je dan nog vragen, dan kan je die stellen aan de
taaltrainer(s). Zij evalueren en helpen je voortdurend, met als doel dat je aan het
einde een B1(+)- of misschien zelfs B2-niveau bereikt. 



Praktisch

Locatie

Alle lessen vinden plaats in de lokalen van Eurospeak:
Laurent Delvauxstraat 8, 9000 GENT. Het is een
typisch Gents herenhuis, middenin de studentenbuurt
en op wandelafstand van het Sint Pietersstation.

Uurrooster

De lessen beginnen meestal rond 9u00 en eindigen
rond 17u00. Natuurlijk heb je ook middagpauze. Af
en toe heb je een vrije voor- of namiddag. De
concrete planning vind je terug op Eurospeak
Campus, zodra je bent aangemeld.

Verblijf

Voor jouw verblijf heb je twee opties: je gaat zelf op
zoek naar een verblijf of je kiest voor een gastgezin.
Als je voor de tweede optie gaat, breng je ons op de
hoogte. Dan koppelen wij jou aan een warm gezin
waar je je meteen welkom zal voelen.



Kostprijs

Jouw keuze voor een immersie van 2 of 3 weken
Jouw keuze voor een eigen verblijf of een
gastgezin
Het aantal deelnemers

De kostprijs hangt van een aantal factoren af:

2
deelnemers

€1159
Met gastgezin: €1685

€1645
Met gastgezin (enkel ontbijt): €2195
Met gastgezin (half pension): €2345

Voor 2 weken

Voor 3 weken

3
deelnemers

€875
Met gastgezin: €1365

€1285
Met gastgezin: €1985

Voor 2 weken

Voor 3 weken

4
deelnemers

€675
Met gastgezin: €1165

€985
Met gastgezin: €1685

Voor 2 weken

Voor 3 weken



Kostprijs

20u les per week
Cursusmateriaal

Uitstappen
Koffie-/theepauze

Inclusief Exclusief

Vervoer 
Uitstappen op eigen

initiatief of met gastgezin
Persoonlijke uitgaven

Inschrijving

ELAO-test
Confirmatiebrief van Forem

Je schrijft je in door een e-mail te sturen naar
info.gent@eurospeak.be met als bijlage jouw

Dan sturen wij jou een infofiche en behoefteanalyse
die je ook ingevuld mag terugsturen.

Je ontvangt de bevestiging van de immersie samen met
de factuur. Je betaalt zodra je de beurs van Forem hebt
ontvangen

We kijken er alvast naar uit om jullie te mogen
verwelkomen in het gezellige Gent!


