
Taal op de werkvloer

Wilt u het taalniveau van uw medewerker verhogen? 
Of zoekt u gemotiveerde kandidaten die graag 

willen werken en ook graag hun taal verder willen 
verbeteren? Wij helpen u hier graag bij.

Capabel Onderwijs • Kort & krachtig

Voor vragen of meer informatie kijk op 
www.capabel.nl

Start & Schakel
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NIET VANZELFSPREKEND 

Het is niet vanzelfsprekend dat werknemers de 

Nederlandse taal goed in hun werk kunnen toepassen.

De personeelssamenstelling van organisaties wordt 

steeds diverser. En nieuwe ontwikkelingen rondom 

digitalisering, wet- en regelgeving en normen voor 

privacy, kwaliteit en veiligheid gaan steeds sneller en 

de eisen worden steeds complexer. Daarnaast groeit 

de vraag naar personeel en zijn er prima kandidaten 

beschikbaar die graag aan de slag willen, maar die nog 

een taalontwikkelingsbehoefte hebben.

 

TAALTRAININGEN OP MAAT

Capabel Taal verzorgt taaltrainingen op maat voor 

werkgevers. Samen met u inventariseren we welke 

medewerkers behoefte hebben aan taalontwikkeling 

en analyseren we wat deze taalbehoefte is. Onze 

onderwijskundigen stellen samen met u een 

taalprogramma voor deze groep samen, dat volledig 

is toegespitst op de taalbehoeften in de dagelijkse 

werkpraktijk. Onze professionele docenten verzorgen 

de programma’s die praktisch, contextrijk en direct 

toepasbaar zijn. Uw medewerkers leren bij u op locatie 

en in de eigen werkomgeving. Zo kunnen zij hun nieuwe 

vaardigheden meteen inzetten. Dat motiveert en geeft 

zelfvertrouwen!

GEÏNTEGREERDE TRAJECTEN (GIT-TRAJECTEN)

Naast onze trajecten gericht op taalverhoging, ontwikkelen 

we ook geïntegreerde trajecten (GIT-trajecten).. In onze 

GIT-trajecten werken we projectmatig samen met branches 

en werkgevers, vanuit de vraag op de arbeidsmarkt. 

Met deze trajecten stellen we statushouders en andere 

deelnemers met taalnood in staat om integratie en 

taal/inburgering te combineren met een programma 

praktijkleren. Zo kunnen deelnemers, eventueel na een 

voorschakeltraject, bij de werkgever instromen met 

een BBL-opleiding, waarin extra aandacht is voor de 

Nederlandse taal. 

Verhoog nu het taalniveau van 
uw (nieuwe) medewerkers!
Een goede beheersing van de Nederlandse taal van uw medewerkers is een vereiste voor de kwaliteit 

en veiligheid van uw organisatie. Dit geldt zowel voor werknemers die al bij u in dienst zijn, als 

nieuw te werven talent met een taalontwikkelingsbehoefte. Een medewerker die de taal goed kan 

toepassen, communiceert professioneler met klanten en collega’s, is zelfredzamer en werkt met 

meer plezier en zelfvertrouwen dan een medewerker die de taal niet goed beheerst. Medewerkers 

met een hoger taalniveau werken efficiënter en veiliger en voelen zich meer verbonden met uw 

organisatie. Daarmee kunt u betere kwaliteit leveren, uw productiviteit verhogen en verzuim en 

uitval beperken.

Dit traject wordt volledig op maat van werkgever 

en werknemer vorm gegeven, onder andere in de 

techniek, logistiek, zorg en welzijn.

PRIJZEN

Capabel Taal hanteert voor een taalprogramma op maat 

een vaste groepsprijs tussen de 10.000 en 15.000 euro. 

De exacte prijs is afhankelijk van de ontwikkelkosten. In 

een groep kunnen maximaal 20 medewerkers deelnemen, 

dus hoe meer medewerkers u aanmeldt, hoe lager de 

prijs per medewerker. In de eerste groep nemen wij onze 

ontwikkelkosten mee, voor elke groep daarna geldt een 

lagere prijs.

REFERENTIE ZIEKENHUIS OLVG

Samen met de verpleegafdelingen van OLVG heeft Ca-

pabel Taal dit programma op maat ontwikkeld. voor de 

voedingsassistenten. Zij dragen zorg voor het uitdelen 

van maaltijden, koffie en thee en voor het bereiden van 

warme en koude snacks voor de patiënten. De voed-

ingsassistent werkt conform de HACCP-richtlijnen en 

heeft een adviserende en informatieve taak, waarbij de 

patiënt centraal staat. De training linkt aan het project 

Sterk in je Werk, waarin OLVG als lerende organisatie de 

ontwikkeling van de medewerkers centraal stelt. Doel 

van de training is dat medewerkers digitale vaardigheden 

en professionele communicatieve vaardigheden ontwikkel-

en. 
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WERKEN AAN KWALITEIT, VEILIGHEID EN WEER-

BAARHEID BIJ VERSTEGEN SPICES & SAUCES

Werknemers van Verstegen moeten in het bezit zijn van 

het certificaat Voedselveiligheid en Kwaliteit. Een aantal 

medewerkers heeft nog niet het juiste taalniveau om dit 

certificaat te behalen. Door het lage taalniveau zijn deze 

medewerkers ook minder weerbaar, zowel op het werk als in de 

thuissituatie. Capabel Taal en de Bibliotheek Rotterdam hebben 

met gebruikmaking van subsidie een taalprogramma op maat 

gemaakt voor deze medewerkers.

Het programma bestaat uit generiek taalonderwijs en 

vakinhoudelijk taalonderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

authentiek materiaal. Het doel is om medewerkers te helpen in 

hun ontwikkeling; op het werk en privé. In het vakinhoudelijke 

onderdeel leggen wij het accent bij begrippen en terminologie die 

voor de voedselveiligheid en kwaliteitscertificering nodig zijn. 

Naast het aanleren van taalvaardigheden en digitale vaar-

digheden is er ook aandacht voor werknemersvaardigheden 

en het vergroten van de zelfredzaamheid en weerbaarheid 

van de medewerkers. In de lessen komen ook maatschap-

pelijke thema’s aan bod. Verstegen biedt de medewerkers de 

mogelijkheid om gedurende hun werktijd 2 uur per week het 

taalonderwijs te volgen.

Capabel Taal heeft zich verdiept in de werkzaamheden en 

daar de iinhoud van de training op aangepast. Dat had een 

merkbaar positief effect op de deelnemers. 

De medewerkers leren op professionele wijze communice-

ren met collega’s; feedback geven en ontvangen; zelfstan-

dig werken met de noodzakelijke computerprogramma’s en 

gesprekken voeren met oncologische patiënten. De medew-

erkers krijgen wekelijks in de middag één dagdeel les. De 

training duurt 21 weken.

One language sets you in a 
corridor for life. Two languages 
open every door along the way.



OVER CAPABEL ONDERWIJS

Capabel Onderwijs is specialist in het bieden van 

verkorte, praktijkgerichte en erkende opleidingen. In 

de opleidingen leer je alle essentiële vaardigheden van 

ervaren vakspecialisten. Jouw voorbereiding op een 

vervolgstap start hier. Met onze verkorte (pre) MBO-, 

HBO- en vakopleidingen ben je al snel klaar om te 

starten met jouw droombaan! 

INSCHRIJVEN OF AANMELDEN

Met een taalcursus van Capabel Onderwijs kun je 

jouw Nederlands opkrikken en ben jij klaar om de 

inburgeringscursus te voltooien! Door het invullen

en versturen van het inschrijfformulier op de website 

ga je een overeenkomst van opdracht aan met Capabel

Onderwijs.

Kom jij ook een taalcursus  volgen bij Capabel 

Onderwijs?

(06) 51 23 22 13
verkoop@capabel.nl
capabel.nl

Neem contact met ons  op!
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