INFORMATIEBROCHURE
NEDERLANDSE LESSEN
Forcing 2.0
Buitengewoon krachtig concept :
Taalbad van versnelde intensieve cursussen 7d/7
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1 DE NEDERLANDSE ACADEMIE
In een paar woorden...

Meer dan 35 jaar geleden zijn we van start gegaan.
Met slechts één ambitie: het beste leercentrum voor de Nederlandse
taal in België worden.
En dat doel hebben we bereikt.
TIENDUIZENDEN STUDENTEN HEBBEN EEN TUSSENSTOP
GEMAAKT BIJ DE NEDERLANDSE ACADEMIE.
HUN SUCCES IS ONS SUCCES. EN ONZE FAAM.
Natuurlijk ging dat gepaard met een enorme energie-input. En uiteraard ging dat niet zonder de zaken veelvuldig in vraag te stellen.
Zonder onverbiddelijke ernst en discipline.
Gedurende deze talrijke jaren hebben wij een constante creativiteit
ontwikkeld die ons centrum vandaag de dag in staat stelt boeiende,
doeltreffende en bijzonder interactieve lessen te bieden.

De cursisten die op de Nederlandse Academie les gevolgd hebben, prijzen vaak talrijke kwaliteiten van de academie aan, zoals de
gemoedelijke sfeer die er heerst, maar ook ons professionalisme,
onze deskundigheid, onze gepassioneerde leerkrachten, onze zin
om kennis over te dragen, onze doeltreffendheid, onze ongewone
versnelde formules, ons dynamisme, onze actieve en ludieke lessen,
…
Al deze getuigenissen maken ons enigszins trots, geven ons zin om
door te zetten en om nummer één te blijven in het hart van de cursisten.
Onze school is gelegen op het nummer 375 van de prestigieuze
Louizalaan in Elsene in een groen en aangenaam kader.
Het is belangrijk dat de lokalen waar de lessen plaatsvinden ook
uitnodigen tot plezierig leren. Zowel licht en lucht spelen een sleutelrol. Al onze klassen beschikken over een optimale lichtinval en
airconditioning. Sommige lokalen zijn voorzien van audiovisuele
middelen.
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2 ONZE TROEVEN
Talenkennis is in de werkwereld moeilijk weg te denken. Onze missie bestaat erin om onze studenten te begeleiden en te
coachen. Met alles wat binnen onze mogelijkheden ligt. Binnen onze vaardigheden. Binnen onze ervaring. Met het oog
op tweetaligheid, voor eens en altijd.

De vraag die we onszelf constant stellen is

« Wat kunnen wij onze studenten extra aanbieden opdat zij duidelijk
het onderscheid tussen ons en de anderen belichamen? ».

ONZE ERVARING

ONZE FLEXIBILITEIT

Omdat wij al meer dan 35 jaar bestaan en hoofdzakelijk
Nederlandse lessen verstrekken, mogen wij zeggen dat wij
deskundigen geworden zijn op vlak van Nederlands onderwijzen als tweede taal. Onze ervaring, onze formules op maat,
ons compleet onderdompelingsconcept, onze actieve en interactieve cursussen en onze gepassioneerde leerkrachten
zorgen ervoor dat onze cursussen extreem compleet en bijzonder efficiënt zijn.

Wij bieden verschillende versnelde formules aan die elk aan
de vraag van onze cursisten beantwoorden. Bovendien worden lessen georganiseerd in functie van de agenda van onze
cursisten. Wij passen ons aan de noden van iedere cursist
aan. Iedere cursus is een cursus op maat en aangepast aan
het niveau van eenieder.
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ONZE CURSUSMOGELIJKHEDEN

ONZE TALRIJKE REFERENTIES

Wij bieden hoofdzakelijk versnelde formules in kleine groepjes aan (groepjes van 3 tot 6 personen), maar ook individuele
lessen of bedrijfscursussen. Voor personen die zich niet wensen
te verplaatsen, kunnen onze online lessen een aantrekkelijke
aanpak zijn.

Al sinds 35 jaar hebben heel wat ondernemingen ons vertrouwd.
Danone, de Federale Politie, Renault, Brico, Air France,
Walibi, Club Med, Moet & Chandon, Fiat Auto, At Kearney,
Federale Overheidsdienst Justitie, Club van Lotharingen,
Accenture, A2m, Emakina, Schindler, Axa, Ibis, Carrefour,
Toyota, Coca Cola, Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
ERAP, Bellerose, Mercer, Total, Shell, Ministerie van Milieu,
Ministerie van Begroting, Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Federale Overheidsdienst Financiën, Reporters, Delta Lloyd
Life, Simcorp, … .

ONS ONLINE PLATFORM :
Een uitgebreid platform met materiaal staat ter beschikking
van onze studenten. Het platform bevat gevarieerde oefeningen, diverse artikels, luisteroefeningen, … alles per niveau en
per thema ingedeeld.
Via een username en een paswoord kunnen de studenten zich
op elk moment aanmelden om te oefenen of om materiaal op
te zoeken dat ter beschikking werd gesteld door de leerkracht
voor de volgende les.

ONZE NIVEAUTESTEN
Om de niveaus van de cursisten te bepalen, gebruikt de Nederlandse Academie het Europees Referentiekader.
De testen worden online uitgevoerd via een ludieke en interactieve test. Een mondeling en schriftelijk deel worden geëvalueerd.

EUROPEES REFERENTIEKADER
A0

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Beginner

Valse
beginner

Basis zwak

Basis

Basis sterk

Sterk

Gevorderd
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ONZE FINANCIËLE STEUN EN SUBSIDIES
VOOR DE ONBERISPELIJKE KWALITEIT
VAN ONZE LESSEN WERD ONS HET QFOR
KWALITEITSLABEL TOEGEKEND.
Het rapport van de audit is beschikbaar op
aanvraag.
Zowel voor bedrijven als voor particulieren
worden er financiële tegemoetkomingen en
subsidies voorzien door het Vlaamse Gewest
(KMO Portefeuille), het Brusselse Gewest, het
Waalse Gewest en door de VDAB.
De Nederlandse Academie is door deze instellingen
erkend als opleidingscentrum.
Aarzel niet om ons raad te vragen bij de financiering
van uw opleiding.
Wij staan u graag bij.
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3 ONZE METHODE – De Forcing 2.0
Al enkele jaren bieden we onze studenten een feilloze methode
aan: de Forcing. Onze studenten staken hun enthousiasme niet
onder stoelen of banken en deze methode heeft hen de weg naar
de tweetaligheid getoond.
Omdat wij altijd tot het uiterste gaan, hebben we geprobeerd om
een nieuwe methode te ontwikkelen. We hebben moeten opgeven: ‘Never change a winning team’, is een slogan die ook hier zijn
toepassing vindt. Waarom iets vervangen dat synoniem staat voor
100% efficiëntie?
Daarom hebben we iets helemaal anders gedaan: we hebben
de Forcing een tweede adem gegeven en voorzien van nieuwe
wapens om de cursisten buiten hun comfortzone te duwen en hen
te laten praten op een zo natuurlijk en correct mogelijke manier.

Onze Forcing is de Forcing 2.0 geworden met talrijke resultaten in
het vooruitzicht.
Al onze cursussen zijn op dezelfde manier gestructureerd en
hebben als enig doel het mondelinge aspect van de taal.
Tijdens de lessen zijn het de studenten die de leerlijn aanbrengen
en de leerkrachten die hen vakkundig leiden in deze richting.
Op die manier beantwoorden de lessen zo goed mogelijk aan de
noden van de studenten.
Iedere lessessie kan in drie delen onderverdeeld worden :
de Forcing methode, een essentieel onderdeel gebaseerd op de
verrijking van de taal; grammatica, in de vorm van mondelinge
herhalingen (drillen); en spreekoefeningen.

MODELLES

LAGER NIVEAU

HOGER NIVEAU

Forcingmethode

Forcingmethode

Forcingmethode

Grammatica
Spreekoefening

Grammatica
Grammatica
Spreekoefening

Spreekoefening

*hoe meer vooruitgang de studenten boeken, hoe minder uitgebreid het grammaticagedeelte wordt
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De toepassing van de forcing tijdens de les gebeurt in verschillende fases:

INPUT

CORRECTIE

VERBETERING

TOEPASSING

De Forcing methode is dé methode bij uitstek
om vooruitgang te boeken.

De methode is hoofdzakelijk gericht op de reële noden van
de cursisten en daagt de studenten uit waar nodig.
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4 ONZE LEERKRACHTEN
Al onze leerkrachten, native-speakers, zijn universitaire taalspecialisten (Germaanse Talen/ Vertaler-Tolk). Wij
selecteren ons team op basis van 4 criteria :
> Op basis van ervaring : al onze leerkrachten moeten over
geslaagde ervaringen in het talenonderwijs beschikken. Onze
kandidaat-leerkrachten geven ons de toestemming om vooraf
te polsen bij hun vorige werkgevers, wat we ook systematisch
doen.

> Op basis van bekwaamheid : de gebruikte methode bij de
Nederlandse Academie is veeleisend (zoals eerder gezien) en
vergt een bepaalde techniciteit. Sommige leerkrachten slagen
er niet in die te verwerven. We werken enkel samen met diegenen die kunnen jongleren met onze techniek.

> Op basis van persoonlijkheid : tussen twee leerkrachten met
hetzelfde diploma en dezelfde ervaring, zal de charismatische
leerkracht met persoonlijkheid het halen. We zijn op zoek naar
leerkrachten die ‘er een neus voor hebben’. Leerkrachten die
weten dat het onze studenten zijn die moeten praten. Niet zij.
Leerkrachten met een verregaande liefde voor hun taal die gepassioneerd lesgeven.

> Op basis van discipline : we weten dat onze studenten baat hebben bij alle voordelen van een complete onderdompeling. Ons
concept gaat gepaard met discipline en veeleisendheid. Onze
leerkrachten moeten dus met die ingesteldheid kunnen evolueren. En niet iedereen is daarvoor in de wieg gelegd.

Op onze academie genieten onze leerkrachten een grondige opleiding rond onze aanpak
en methode (technieken van de Forcing, dril tijdens de mondelinge grammaticaoefeningen,
plaats van de leerkracht in een les). Pas na meerdere observaties en geslaagde proeflessen zal
de leerkracht les kunnen geven.
Al onze leerkrachten zijn regelmatig gecontroleerd, bijgestaan en begeleid om het goede verloop en de kwaliteit van de lessen te garanderen.
De studenten worden eveneens regelmatig uitgenodigd om in het begin, halverwege en op het
einde van hun opleiding een tevredenheidsenquête te vervolledigen die wij van A tot Z doornemen. We maken er een punt van om systematisch een vervolg aan iedere enquête te geven.
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5 ONZE VERSNELDE INTENSIEVE FORMULES – EEN TAALBAD NEDERLANDS
Al onze versnelde cursussen zijn aangevuld met gesprekstafels zodat de student de mogelijkheid krijgt om 7 dagen op 7 te oefenen. Zaterdag en zondag inbegrepen. Deze gesprekstafels scherpen al onze cursussen aan: dag-,
avond- en zaterdagcursussen.
Deze combinatie – les/gesprekstafels 7 dagen op 7 – is het fundament van ons onderdompelingsconcept. De cursisten kunnen 7 dagen op 7 in contact blijven met de Nederlandse taal om op die manier beetje bij beetje de taal
machtig te worden.
Onze groepscursussen worden in kleine groepjes van maximum 6 personen gegeven om elke cursist de nodige tijd
te gunnen zich in te werken tijdens de volledige duur van de lessen.
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1 WEEK OVERDAG – KLASSIEKE FORMULE – 7D/7

1 WEEK OVERDAG – PREMIUM FORMULE – 7D/7

• 09u30 - 12u30 : nederlandse les in kleine groepjes van 3 tot 6 p.
• 12u30 - 13u30 : lunch in het Nederlands met een leerkracht.
Vergeet uw picknick niet mee te brengen !
• 13u30 - 14u00 : luisteroefening
• 14u00 - 15u00 : nederlandse les in kleine groepjes van 3 tot 6 p.
• 15u00 - 17u30 : ooptioneel : gevarieerde animaties in grotere groepen (alle niveaus samen) met het oog op praktijk.
• + ongeveer 2 uur: Huiswerk. Herhaling van de opgedane kennis en
voorbereiding voor de volgende dag.

• 09u30 - 12u30 : nederlandse les in kleine groepjes van 3 tot 6 p.
• 12u30 - 13u30 : lunch in het Nederlands met een leerkracht.
Vergeet uw picknick niet mee te brengen !
• 13u30 - 14u00 : luisteroefening
• 14u00 - 15u00 : nederlandse les in kleine groepjes van 3 tot 6 p.
• 15u00 - 17u30 : privéles (one to one sessie) gericht op de specifieke noden van de cursist
• + ongeveer 2 uur : huiswerk. Herhaling van de opgedane kennis
en voorbereiding voor de volgende dag.

Tarief : 499€/week incl. BTW

Tarief : 1134,25€/week incl. BTW

DAGFORMULES :
2 WEKEN OVERDAG (AANGERADEN) – KLASSIEKE FORMULE – 7D/7

2 WEKEN OVERDAG – PREMIUM FORMULE – 7D/7

• 09u30 - 12u30 : nederlandse les in kleine groepjes van 3 tot 6 p.
• 12u30 - 13u30 : lunch in het Nederlands met een leerkracht.
Vergeet uw picknick niet mee te brengen !
• 13u30 - 14u00 : luisteroefening
• 14u00 - 15u00 : nederlandse les in kleine groepjes van 3 tot 6 p.
• 15u15 - 17u30 : optioneel : gevarieerde animaties in grotere
groepen (alle niveaus samen) met het oog op praktijk
• + ongeveer 2 uur : huiswerk. Herhaling van de opgedane kennis
en voorbereiding voor de volgende dag.

• 09u30 - 12u30 : nederlandse les in kleine groepjes van 3 tot 6 p.
• 12u30 - 13u30 : lunch in het Nederlands met een leerkracht.
Vergeet uw picknick niet mee te brengen !
• 13u30 - 14u00 : luisteroefening
• 14u00 - 15u00 : nederlandse les in kleine groepjes van 3 tot 6 p.
• 15u15 - 17u30 : privéles (one to one sessie) gericht op de specifieke noden van de cursist
• + ongeveer 2 uur : huiswerk. Herhaling van de opgedane kennis
en voorbereiding voor de volgende dag.

Tarief : 998€/2 weken incl. BTW

Tarief : 2268.50€/2 weken incl. BTW
Mogelijkheid om op twee weken één week in klassiek en de
andere week in premium te volgen (gecombineerde formule)
voor 1633.26€
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AVONDFORMULES :
2 MAANDEN INTENSIEVE LESSEN ’S AVONDS 7D/7
EEN VERSNELD TAALBAD NEDERLANDS

4 MAANDEN INTENSIEVE LESSEN ’S AVONDS 7D/7 (AANGERADEN)
EEN TAALBAD NEDERLANDS

Een vaste lesavond per week, afhankelijk van het niveau, van 18u30
tot 20u30 – specifieke sessie waar de leerkracht de Forcing en de
grammatica toepast in de les zodat de student de structuren kan integreren en zijn woordenschat kan verrijken. Gedurende de 6 andere
dagen van de week mag de student vrij deelnemen aan de dagelijkse gesprekstafels ’s avonds en in het weekend. Deze gesprekstafels
zijn steeds gesuperviseerd door één van onze leerkrachten. Het is dé
gelegenheid om je kennis in de praktijk om te zetten en om deze te
testen in reële situaties.

Een vaste lesavond per week, afhankelijk van het niveau, van 18u30
tot 20u30 – specifieke sessie waar de leerkracht de Forcing en de
grammatica toepast in de les zodat de student de structuren kan integreren en zijn woordenschat kan verrijken. Gedurende de 6 andere
dagen van de week mag de student vrij deelnemen aan de dagelijkse gesprekstafels ’s avonds en in het weekend. Deze gesprekstafels
zijn steeds gesuperviseerd door één van onze leerkrachten. Het is dé
gelegenheid om je kennis in de praktijk om te zetten en om deze te
testen in reële situaties.

Tarief : 499€/2 maanden incl. BTW

Tarief : 998€/4 maanden incl. BTW

ZATERDAGFORMULES :
2 MAANDEN INTENSIEVE LESSEN DE ZATERDAGVOORMIDDAG 7D/7
EEN VERSNELD TAALBAD NEDERLANDS

4 MAANDEN INTENSIEVE LESSEN DE ZATERDAGVOORMIDDAG
7D/7 (AANGERADEN) – EEN TAALBAD NEDERLANDS

Iedere zaterdag, afhankelijk van het niveau, van 10u00 tot 12u00 –
specifieke sessie waar de leerkracht de Forcing en de grammatica
toepast in de les zodat de student de structuren kan integreren en
zijn woordenschat kan verrijken. Gedurende de 6 andere dagen van
de week mag de student vrij deelnemen aan de dagelijkse gesprekstafels ’s avonds en in het weekend. Deze gesprekstafels zijn steeds
gesuperviseerd door één van onze leerkrachten. Het is dé gelegenheid om je kennis in de praktijk om te zetten en om deze te testen in
reële situaties.

Iedere zaterdag, afhankelijk van het niveau, van 10u00 tot 12u00 –
specifieke sessie waar de leerkracht de Forcing en de grammatica
toepast in de les zodat de student de structuren kan integreren en
zijn woordenschat kan verrijken. Gedurende de 6 andere dagen van
de week mag de student vrij deelnemen aan de dagelijkse gesprekstafels ’s avonds en in het weekend. Deze gesprekstafels zijn steeds
gesuperviseerd door één van onze leerkrachten. Het is dé gelegenheid om je kennis in de praktijk om te zetten en om deze te testen in
reële situaties.

Tarief : 499€/2 maanden incl. BTW

Tarief : 998€/4 maanden incl. BTW
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A LA CARTE FORMULES :
PRIVÉLESSEN (FACE TO FACE)

PRIVÉLESSEN VIA VIDEOCONFERENTIE (MET WEBCAM)

Een individueel lessenpakket gericht op de specifieke noden & doelstellingen van de cursist, gericht op zijn niveau en aangepast aan zijn
uurregeling. Flexibele & dynamische formule op maat. Wij raden aan
om minimum per afspraak twee lessen van 45min dus 1u30 les te
volgen. Eveneens een mogelijkheid om de cursisten per twee te laten
werken.

Een individueel lessenpakket gericht op de specifieke noden & doelstellingen van de cursist, gericht op zijn niveau en aangepast aan zijn
uurregeling. Flexibele & dynamische formule op maat.
Noch de cursist noch de leerkracht hoeven zich te verplaatsen.
We raden aan om minimum 2 lessen van 20min dus 40min les te volgen
per afspraak.

Lessenpakket van 10 lessen van 45’: 484€ incl. BTW
Lessenpakket van 20 lessen van 45’: 968€ incl. BTW
Lessenpakket van 30 lessen van 45’: 1270,50€ incl. BTW

Lessenpakket van 30 lessen van 20’: 526.35€ incl. BTW

* 5€ toeslag per les van 45’ om lessen ’s avonds en in de weekends te volgen
* 5€ toeslag per les van 45’ per extra persoon

BEDRIJFSLESSEN
Brochure op aanvraag

13

6 ONZE GESPREKSTAFELS TOEGANKELIJK 7D/7
Inbegrepen in onze groepsformules gedurende de gehele periode van de module maar eveneens beschikbaar zonder lessen vanaf
een A2-niveau (bij wijze van onderhoud van de vaardigheden).

De beste partner om je kennis van het Nederlands bij te schaven én te onderhouden.
Elke weekavond en weekendochtend organiseert de Nederlandse Academie haar gesprekstafels. Deze gesprekstafels snijden verschillende onderwerpen aan en spelen met verschillende werkvormen. De inhoud is geïnspireerd op wat de deelnemers zelf aanbrengen en op de talige interessegebieden en de creativiteit van onze ervaren trainers.
Bereid je voor op deinende debatten, op mysterieuze enigmata, intriges die je samen moet oplossen, rollenspelen, en simpelweg
hilarische momenten!
Onze abonnementen : De Nederlandse Academie biedt 5 opties aan :
1 MAAND

2 MAANDEN

3 MAANDEN

6 MAANDEN

12 MAANDEN

125 € incl. BTW

215 € incl. BTW

245 € incl. BTW

305 € incl. BTW

485 € incl. BTW

DISCOVERY PAS

DISCOVERY+ PAS

TRIMESTERPAS

SEMESTERPAS

JAARPAS

Op jouw ritme :
Elke gemotiveerde student zal het weten te waarderen dat hij
elke dag van de week zijn Nederlands kan inoefenen! Verlies
dus geen tijd en mis deze buitenkans niet!
Natuurlijk ben je niet verplicht om elke conversatietafel bij te
wonen: je kan kiezen wanneer je deelneemt en hoeveel tijd
je wil besteden aan je lespraktijk. Iedereen heeft een drukke
agenda en je kan immers niet overal zijn.

Elke dag practicum :
Elke gesprekstafel duurt 1u30. Op weekdagen van maandag tot
donderdag vinden gesprekstafels plaats van 18u00 tot 19U30,
op vrijdag van 15u30 tot 17u00 (rondleiding in Brussel - schrijf
je voor dit bezoek in via na@nedaca.be). Tijdens het weekend
ben je welkom van 10u30 tot 12u00. Je hoeft ook niet de hele
sessie bij te wonen (al is dat natuurlijk wel zo fijn!); elke gelegenheid en elk vrij moment kan je aangrijpen om je Nederlands een
opknapbeurt te gunnen!

Inschrijvingsvoorwaarden : enkel toegankelijk vanaf een A2-niveau.
– 25 % wordt toegekend aan onze oud-studenten bij het bestellen van een abonnement op de gesprekstafels.
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www.nedaca.be

