
    De TAALbrigade 

 
De TAALbrigade bestaat uit een groep ervaren taaltrainers, 
speciaal geselecteerd op hun enthousiasme en betrokken 
aanpak. Wij geven interactieve taalsessies gericht op 
praktische vaardigheden. 
 

Waarom De TAALbrigade? 

 
1. Enthousiaste & betrokken taaltrainers.  
2. Praktische vaardigheden gericht op uw werk. 
3. Hoe langer de training, hoe lager het uurtarief. 
4. Snel van passieve taalkennis naar actief taalgebruik. 
5. U krijgt het vertrouwen om de taal te durven spreken. 
 

Talen 

 
Nederlands voor anderstaligen & expats/ Engels/ Duits/ Frans/ 
Spaans & overige talen zijn op aanvraag. 
 

Hoe werkt het? 

 
Wij schrijven uw lesprogramma op maat op basis van uw 
wensen / taalniveau en specifieke behoeften. U krijgt één 
wekelijkse sessie van 2,5 tot 3 uur gedurende 4 / 6 maanden 
met opdrachten om te oefenen op uw werk. Een korte training 
van één of twee intensieve weken kan ook. De sessies worden 
gehouden bij u op kantoor of op één van onze flexlocaties. 
 

 
 
 

Onze taaltrainers 

 
Onze ervaren taaltrainers zijn hoog opgeleid, native speaker in 
de doeltaal en hebben meerdere jaren ervaring in het geven van 
zakelijke taaltrainingen. Ze zijn in het bijzonder geselecteerd op 
hun enthousiasme, betrokkenheid en geduldige manier van 
lesgeven.  
 

Hoeveel uur? 
 
Omdat de taaltrainingen helemaal zijn gericht op uw persoonlijke 
taalontwikkeling is het verbazingwekkend hoeveel u kunt leren in 
slechts één taalsessie. Als u een stevige stap vooruit wilt maken, 
moet u denken aan 40 tot 60 uur.  
 

Tarieven 

 
Individuele training:  75,-  euro per uur. (excl. BTW) 
-vanaf 40 uur:           72,5 euro per uur. (excl. BTW) 
-vanaf 50 uur:           70,-  euro per uur. (excl. BTW) 
 
Groepstraining:         90,-  euro per uur. (excl. BTW) 
-vanaf 30 uur:           87,5 euro per uur. (excl. BTW) 
-vanaf 40 uur:           85,-  euro per uur. (excl. BTW) 
 
Toeslag voor minder gangbare talen: 10,- euro per uur. (Bijv. 
Japans, Chinees, Russisch, Zweeds) 
De prijs is inclusief reiskosten trainer. Startkosten (testen, 
materiaal, boeken) individuele training: 125,-. groepstraining: 
95,- p.p. 
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