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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

SPAANS - BASIS
TAAL@WORK. SPAANS VOOR GEVORDERDE BEGINNERS.

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Geef uw carrière een boost! Communiceer met zelfvertrouwen in een andere taal. In alle werkomstandigheden. Zonder angst om fouten te maken. In alledaagse
communicatie en in professionele situaties waar specifiek en gespecialiseerd jargon nodig is.

Omschrijving
Spaans – basis (blended learning). Klassikale oefen- en coachingsessies met de taalcoach. In combinatie met leren & oefenen in de online leermodules. Op de
ogenblikken die u het best schikken. Aan uw eigen tempo. Met zoveel herhaling als u wenst. En individuele opvolging & coaching door de taaltrainer. Deze leuke
aanpak vereenvoudigt uw leren en u boekt sneller resultaat!

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor wie weinig kennis hee

van de Spaanse taal. Uw huidig taalniveau: A1. Het doelniveau van deze taalopleiding: A2. Zie het beschrijvingsschema voor

zelfbeoordeling: Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR).
Wij helpen u graag bij het bepalen van uw huidig taalniveau. Gratis en vrijblijvend! Zo maakt u de juiste keuze van opleiding. Geen test, maar een korte, leuke
babbel met de taalcoach! Kom naar een screening op een SBM campus. Of vraag een screening via telefoon of video call aan. Contacteer Lieselotte Uijttenhove op
078 35 36 38 of via lieselotte.uijttenhove@sbm.be voor het inplannen van uw screening.

Methodologie
12 wekelijkse klassikale leer- en oefensessies van 2,5 uur + online leermodule.
On campus. Ter info: face-to-face contactsessies kunnen afgewisseld worden met sessies op afstand indien gewenst door de cursisten en de taalcoach.
U wordt door onze ervaren taaltrainers gecoacht:
In kleine groepen of individueel. U krijgt de nodige aandacht en boekt zichtbare vooruitgang op korte tijd. Uw inspanningen renderen!
In een aangename, ongedwongen sfeer. Met gelijkgestemde medecursisten. En gepassioneerde, toegewijde taalcoaches. Uw zelfvertrouwen groeit
zienderogen!
Met bewezen leermethodes, innovatieve formats of toptechnologische e-modules. Een effectieve aanpak afgestemd op uw manier van leren die u
verkiest. Uw motivatie maakt het verschil!
Onze trainingen zijn afgestemd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

PROGRAMMA
We leren spreken rond dagdagelijkse, herkenbare en concrete situaties.
Alles met geleidelijk aan complexere woordenschat in geleidelijk aan complexere structuren. Aandacht voor de correcte uitspraak.
Zich voorstellen.
Zijn werk / dienst / activiteit voorstellen. Het positieve, het negatieve, de eindbalans. Risico's en verdedigingsmechanismen (persoonlijke + verplichte).
Tijdsbesteding tijdens een week.
Afspraken maken / uitstellen / annuleren: wanneer? / waarom? / hoe?
De klant verwennen: waarom? / hoe? (onder andere uitnodigen op een open deur, ...).
Een realistische kijk op ons communicatief gedrag naar de collega's, de klant, ... toe (met onder andere algemene onderwerpen als gespreksthema).

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 1 VAN 2

#140365

De weg vragen / uitleggen.
Bestellingen doen en klachten formuleren.
Nieuwe vormen van verkoop of dienstverlening.
De confrontatie kleinhandel <> groothandel.
Telefoneren: terugkerende situaties: de telefoon aannemen, de gesprekspartner doorverbinden, een eenvoudige boodschap noteren, namen spellen, ...
unctionele spraakkunst / oefeningen.

DOCENT
Isabel Vandoorne of Peter Van Elk
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