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Cursus Zakelijk Duits 
 
 
Soesterberg 2021 
 
 
Betreft: Leaflet cursus Zakelijk Duits 
 
 
Beste, 
 
U had interesse omtrent de cursus Zakelijk Duits. Graag wil ik u hiermee het leaflet van de 
cursus sturen met uitgebreide informatie.  
 
 
Training   Zakelijk Duits, individueel 
 
Programma Deze cursus is 1-op-1 (individueel) en wordt op maat door de 

trainer gemaakt, zodat de wensen en inhoud van de deelnemer 
afgestemd kunnen worden. Zakelijke onderwerpen kunnen zijn: 
zich voorstellen, zijn/haar werk en bedrijf presenteren, 
afspraken plannen, vergaderingen voeren, presentaties houden, 
(inkoop/verkoop)gesprekken met klanten/ leveranciers voeren, 
discuteren, korte mailteksten schrijven en “Landeskunde” over 
de drie Duitstalige landen. 

 
 Tijdens de cursus worden alle (gewenste) spraakvaardigheden 

getraind: spreken, schrijven, lezen en luisteren.  
 Om de woordenschat uit te breiden en vaktermen te leren, is 

het wenselijk om werk gerelateerde woordenschat, gesprekken, 
folders, websites enz in de cursus te integreren.  

 
Trainingsduur Nader te bepalen tijdens persoonlijke intake. Mogelijke 

trainingsvormen lessen van 2 uur, halve dagen van 4 uur en hele 
dagen van 6 effectieve lesuren.  

    

http://www.duidelijkduits.nl/
mailto:info@duidelijkduits.nl
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Online Leren Duidelijk Duits heeft een eigen online leerplatform “Duidelijk 
Duits Online”. Hierop worden op maat gemaakte modules door 
de trainer gezet.  
Deze interactieve modules maken de cursus nog effectiever. 
Denk hier bv aan onlineoefeningen, woordenschat (oefeningen 
en lijsten), spreekoefeningen, informatieve video’s over 
verschillende onderwerpen, grammaticaoefeningen en 
interessante en hulprijke links. Een login is 1 jaar geldig en kan 
bij behoefte verlengd worden. Bij interesse is het mogelijk om 
een demoversie in te zien. 

 
Intake De intake kan op locatie, via telefoon of online (Zoom/Teams) 

plaatsvinden. Tijdens de intake worden de doelen en wensen 
besproken en het huidige taalniveau bepaald. Een intake duurt 
tussen de 20-45 min.  

 
Lesmateriaal Op de eerste lesdag wordt het lesmateriaal door de trainer 

afgegeven. Wij kijken graag samen verder naar aanvullend 
lesmateriaal ook voor na de cursus. 

 
Trainingslocatie  Amersfoort, Utrecht, Soesterberg, op locatie of online. 
 
Evaluatie Wij streven naar hoge kwaliteit en tevreden klanten. Een vast 

evaluatiemoment plannen we daarom halverwege in en aan het 
einde van de cursus. Uiteraard kunt u ten aller tijde de 
cursusverloop en inhoud met de trainer bespreken. 

 
Verklaring De cursus rondt af met een verklaring van deelname met daarop 

het behaalde eindniveau (volgens het ERK). Op wens kan een 
eindtoets met score genoemd worden.   

 
Kosten Prijs vanaf 1250€, vrijblijvende offerte op aanvraag. 

In de kosten inbegrepen zijn cursusmateriaal, intake, vaststellen 
begin- en doelniveau, ontwerp maatwerkprogramma, 
verklaring. Verder kunnen “Duidelijk Duits Online” en login, 
lunchpakketen, overnachtingen en extra lesmateriaal optioneel 
geboekt worden. 

Ik hoop je met dit overzicht goed geïnformeerd te hebben. Mocht je nog vragen of 
opmerkingen hebben dan ben ik telefonisch te bereiken onder het nummer 06-82911338 of 
per e-mail info@duidelijkduits.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lieselotte Bürgi 
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