Haal het maximum uit uw professionele taalcursus
Probeer de doeltaal zo veel mogelijk te gebruiken: spreek met uw collega’s,
uw buren, ….
Luister naar de radio, kijk naar televisie, bezoek internetsites, … In al deze
situaties zal u uw linguïstische bagage uitbreiden. Maak ook gebruik van het
e-learningplatform en de e-lexica die voorzien worden in het lespakket.

Enkele suggesties om het maximum uit uw professionele taalcursus te halen:
 Nadat u klaar bent met een taak op uw werk, neem dan een minuutje de tijd en
probeer in de doeltaal uit te leggen wat u zojuist hebt gedaan.
 Schrijf zinnen of woorden op die u niet kent in de doeltaal.

 Luister in gesprekken met collega’s niet enkel naar wat ze zeggen, maar ook HOE ze
het zeggen.
 Schrijf nuttige uitdrukkingen op die beter zijn dan degene die u zelf gebruikt.
 Denk na over uitdrukkingen die niet natuurlijk klinken, zoals bij het beëindigen van
een telefoongesprek, het verwelkomen van een bezoeker, enz. en schrijf die op.
 Denk na over huidige of toekomstige situaties op het werk en analyseer de
woordenschat die u nodig hebt of zal hebben.
 Kijk naar het journaal in de doeltaal.

 Zoek op het internet artikels over uw bedrijf en studeer de gebruikte woordenschat
in, u hebt die misschien vroeg of laat zelf nodig.
 Bekijk de grammaticapagina’s en fris uw kennis van vervoegingen op. U hoeft niet
alles van buiten te leren, maar het is goed om al bepaalde regels onder de knie te
hebben.
 Alle contact met de taal helpt en bereidt u voor op een doelgerichte en
productieve opleiding.
 Verzamel documenten over uw job waarvan u denkt dat u ze nodig zult hebben in
de doeltaal en neem ze mee naar de les.
 Probeer tot slot te weerstaan aan de verleiding om in de les te praten over uw
vakantie of bioscoop- of restaurantbezoeken: probeer te focussen op de taal en
woordenschat die u nodig hebt om uw doelstellingen te bereiken.
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