
  

Inhoud

1 Inliding

U wilt een taaltraining voor u medewerkers organiseren, 
maar hebt hier niet dagelijks mee te maken. Dit kan best 
een uitdaging zijn! Wij delen graag de in's en out's!

A Inventarisatie
Een tijdige inventarisatie van de deelnemers is belangrijk 
voor een goede planning. Groepstrainingen worden vaak 
buiten de vakantieperioden gepland. Zo kunnen cursisten 
tijdig datums en tijdstippen vastleggen. 

B Groepsgrootte
Een bedrijfsgroep bestaat uit 3 tot 8 personen. Bij meer dan 
8 cursisten is er onvoldoende individuele aandacht. Bij 2 
personen kunt u meestal het individuele tarief betalen.

C Cursusformaat
Groepstrainingen duren meestal 30 tot 40 lesuren en een 
individuele cursus tussen 25 en 40 lesuren. Een groepsles 
duurt 2,5 uur en individuele trainingen tussen 2 en 2,5 uur.

D Planning 
Zorg voor een lesruimte met weinig verstoringen. Plan de 
cursus vooruit en reserveer alvast de trainingsruimten. 
Individuele trainingen zijn gemakkelijk flexibel in te plannen. 
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Bij groepstrainingen is het handig om de zomervakantie en 
kerstperiode te vermijden. Het inplannen van de groepsintake 
en opstarten van de training duurt ongeveer 4 weken.

E Tarief
Houd onderstaande aan voor een hoogwaardige 
maatwerktraining:
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Bedrijfsgroep 3 tot 8 cursisten €85-95 euro per 
60 minuten (incl. 
reiskosten 
docent)

90-125pp voor 
intake, leer-
materialen, 
boeken

Individueel 1 of 2 cursisten €70-80 euro per 
60 minuten (incl. 
reiskosten 
docent)

125-135pp voor 
intake, leer-
materialen, 
boeken
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F Uitvoering
Een succesvolle training staat bij een goede communicatie 
over de voortgang tussen HR, leidinggevende & 
contactpersoon trainingsbureau. Zo kunt u tijdig bijsturen.

De TAALbrigade bestaat uit een groep native speaker taaltrainers 
met tientallen jaren ervaring in het geven van taaltrainingen. Maar 
het belangrijkst vinden wij hun enthousiasme en betrokken & 
geduldige manier van lesgeven.
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