This February Mercuur Taal is starting the following courses;
Beginner course Dutch for Foreigners (NT2). This course for absolute beginners
will cover the basics of the language: verb conjugation, basic vocabulary, simple
conversation and “Survival Dutch”. Explanations will be given in English.
Location: Eerste Weteringplantsoen 2C in the centre of Amsterdam
Price: EUR 225
Duration: 20 hours
Participants: a minimum of 6, a maximum of 14 people
Books: Contact! deel 1 (tekstboek, werkboek and woordenlijst), price: EUR 72.20
(published by Intertaal)
Group BEG1/di/feb-apr17
Tuesday evening 19:00 – 21:15
Dates: February 7, 14, 21, 28 / March 7, 14, 21, 28 / April 4, 11, 2017
Beginner 2 course Dutch for Foreigners (NT2). This course is for students who
have had 20-30 hours of teaching. In the beginning explanations will be given in
English, but as soon as possible the teacher will speak Dutch.
Location: Eerste Weteringplantsoen 2C in the centre of Amsterdam
Price: EUR 225
Duration: 20 hours
Participants: a minimum of 6, a maximum of 14 people
Books: Contact! deel 1 (tekstboek, werkboek and woordenlijst), price: EUR 72.20
(published by Intertaal)
Group BEG2/do/feb-apr17
Thursday evening 19:00 – 21:15
Dates: February 9, 16, 23 / March 2, 9, 16, 23, 30 / April 6, 13, 2017
Beginner 3 course, Dutch for Foreigners (NT2).
This course is for students who have had 40-60 hours of teaching. The teacher will
speak Dutch, but new words will be translated in English.
Duration: 20 hours
Location: Nicolaas Witsenstraat 5 in the centre of Amsterdam
Participants: a minimum of 6, a maximum of 10 people
Price: EUR 275 (books excluded)
Books: Contact! deel 1 (tekstboek, werkboek and woordenlijst), published by
Intertaal, price:
EUR 72.20
Group BEG3/ma/feb-apr17
Monday evening 19:00 – 21:15
Dates: February 6, 13, 20, 27 / March 6, 13, 20, 27 / April 3, 10, 2017

To register, or for more information, please contact us at:
Telephone: +31 (0)20 693 42 50
E-mail: info@mercuurtaal.nl
Intermediate conversatiecursus Nederlands voor anderstaligen (NT2)
Veel buitenlanders die al verschillende cursussen gevolgd hebben, vinden het
moeilijk om zelf Nederlands te gaan spreken. Ze kennen de belangrijkste
grammaticale regels, maar missen de mogelijkheid te oefenen met spreken. Die
mogelijkheid biedt deze conversatiecursus.
Tijdens deze cursus wordt steeds een bepaald onderdeel van de grammatica
herhaald en verder uitgediept. Daarna gaan de deelnemers de regels toepassen in
conversatieoefeningen. Verder wordt er ook gewerkt aan uitbreiding van de
woordenschat. Ook moet iedereen een keer een spreekbeurt houden.
Deze cursus is bedoeld voor studenten die al minimaal 100 uur les hebben gehad.
Contact! deel 1 of een ander beginnersboek moet al een keer helemaal bestudeerd
zijn. Tijdens de lessen wordt er alleen maar Nederlands gesproken.
Groep: CONVinterm1/wo/feb-apr17
Woensdagavond 19.00-21.15 uur
Niveau: intermediate1
Data: 8, 15, 22 februari / 1, 8, 15, 22, 29 maart / 5, 12 april 2017
Cursusduur: 20 uur
Locatie: Eerste Weteringplantsoen 2 C in het centrum van Amsterdam
Deelnemers: minimaal 6, maximaal 10
Prijs: EUR 275,- (exclusief boek)
Boek: Nederlands in actie – Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen, 2012
3e druk (Uitgeverij Coutinho, EUR 42,50)
Intermediate conversatiecursus Nederlands voor anderstaligen (NT2)
Veel buitenlanders die al verschillende cursussen gevolgd hebben, vinden het
moeilijk om zelf Nederlands te gaan spreken. Ze kennen de belangrijkste
grammaticale regels, maar missen de mogelijkheid te oefenen met spreken. Die
mogelijkheid biedt deze conversatiecursus.
Tijdens deze cursus wordt steeds een bepaald onderdeel van de grammatica
herhaald en verder uitgediept. Daarna gaan de deelnemers de regels toepassen in
conversatieoefeningen. Verder wordt er ook gewerkt aan uitbreiding van de
woordenschat. Ook moet iedereen een keer een spreekbeurt houden.
Deze cursus is bedoeld voor studenten die al minimaal 120 uur les hebben gehad.
Contact! deel 1 of een ander beginnersboek moet al een keer helemaal bestudeerd
zijn. Tijdens de lessen wordt er alleen maar Nederlands gesproken.
Groep: CONVinterm2/ma/feb-apr17

Maandagavond 19.00-21.15 uur
Niveau: intermediate 2
Data: 6, 13, 20, 27 februari / 6, 13, 20, 27 maart / 3, 10 april 2017
Cursusduur: 20 uur
Locatie: Eerste Weteringplantsoen 2 C in het centrum van Amsterdam
Deelnemers: minimaal 6, maximaal 10
Prijs: EUR 275,- (exclusief boek)
Boek: Nederlands in actie – Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen, 2012
3e druk (Uitgeverij Coutinho, EUR 42,50)
Voor meer informatie, of om je in te schrijven, kun je contact met ons opnemen:
Telefoon: (020) 693 42 50
E-mail: info@mercuurtaal.nl
Gevorderden conversatiecursus Nederlands voor anderstaligen (NT2)
Veel buitenlanders die al verschillende cursussen gevolgd hebben, vinden het
moeilijk om zelf Nederlands te gaan spreken. Ze kennen de belangrijkste
grammaticale regels, maar missen de mogelijkheid te oefenen met spreken. Die
mogelijkheid biedt deze conversatiecursus.
Tijdens deze cursus wordt steeds een bepaald onderdeel van de grammatica
herhaald en verder uitgediept. Daarna gaan de deelnemers de regels toepassen in
conversatieoefeningen. Verder wordt er ook gewerkt aan uitbreiding van de
woordenschat. Ook moet iedereen een keer een korte spreekbeurt houden. Er is veel
aandacht voor de individuele deelnemer.
Deze cursus is bedoeld voor studenten die al minimaal 180 uur les hebben gehad.
Tijdens de lessen wordt er alleen maar Nederlands gesproken.
Groep: CONVgev2/di/feb-apr17
Dinsdagavond 19.00-21.15 uur
Niveau: gevorderden2
Data: 7, 21, 28 februari / 7, 14, 21, 28 maart / 4, 11, 18 april 2017
Cursusduur: 20 uur
Locatie: Eerste Weteringplantsoen 2 C in het centrum van Amsterdam
Deelnemers: minimaal 6, maximaal 10
Prijs: EUR 275,- (exclusief boek)
Boek: Nederlands op niveau – methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen
TWEEDE DRUK (Uitgeverij Coutinho, EUR 42,50)
Voor meer informatie, of om je in te schrijven, kun je contact met ons opnemen:
Telefoon: (020) 693 42 50
E-mail: info@mercuurtaal.nl

