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spreekt al goed Nederlands. Je

werkt, studeert en leeft je leven in

Nederland. Je kunt duidelijk maken

wat je wil en mensen begrijpen je

prima. 

Je krijgt complimenten en mensen

vragen uit aardigheid waar je

vandaan komt. Dat vind je leuk,

maar je denkt ook: 'Ze horen dus

gelijk dat ik niet in Nederland ben

opgegroeid.'

Je weet dat je goed Nederlands

spreekt. Maar je wil meer dan goed.

Je wil nog heel veel beter! 

 Jij



Ik ben Rebecca, docent Nederlands

voor vergevorderden. Al tien jaar

geef ik Nederlandse les. Ik ben

gespecialiseerd in gevorderden en

vergevorderden (B2 & C1). 

Ik heb honderden mensen

Nederlands geleerd, en ik leerde

zelf vijf talen naast het Nederlands

(van beginner tot vergevorderd). 

 

I K  H E L P  M E N S E N
Z O A L S  J I J  O M  Z I C H
H E L E M A A L  T H U I S  &
Z I C H Z E L F  T E
V O E L E N  I N  H E T
N E D E R L A N D S  

 

Even voorstellen



UITSPRAAKBOOST

Een maand lang focussen op je
uitspraak, onder mijn begeleiding en
met steun van de groep 

Korte audiolessen & opdrachten die
in je (drukke) leven passen 

Een feestelijke aftrap, wekelijkse
motivatie-uurtjes en een nog
feestelijkere afsluiting (replays
beschikbaar) 

Persoonlijke feedback & onbeperkt vragen
stellen tussendoor 

Geen gewone cursus, maar een
feestje! 



WAT JE MAG
VERWACHTEN

EEN MAAND LANG FOCUS &
AANDACHT 

JOUW BESTE NEDERLANDSE
UITSPRAAK! 

Van mij, van de groep en (niet te
vergeten) van jezelf

 

Aan het eind van de maand praat je
ontspannen en met zelfvertrouwen.
Foutjes en slordigheden zijn weg en je
voelt je goed. 

STIMULERENDE LESSEN EN
OEFENINGEN

Uitleg en oefeningen die je verder
helpen én die je in je gewone
leven kunt integreren, (Je bent
niet dag en nacht bezig ;-)) 



Jouw lessen zijn de beste manier
om heel goed te leren spreken.
Zonder enige twijfel!

DARIA:

SIMONE:
Ik vind je een fijne docent en
voelde me vrij mijn
onzekerheden met je te delen.
De lessen waren afwisselend en
superleuk!

WAT MIJN STUDENTEN ZEGGEN:



JE BENT NOG BETER TE
BEGRIJPEN

Door je duidelijkere uitspraak
verstaan mensen nog beter wat
je zegt.  

Je weet dat je een goede
uitspraak hebt en voelt je
zelfverzekerd.  

En dat voelt geweldig!! 

TE VERWACHTEN
RESULTATEN

JE PRAAT ONTSPANNEN EN
MET ZELFVERTROUWEN

JE HEBT JE BESTE
NEDERLANDSE UITSPRAAK OOIT



FEBRUARI

AANMELDING

Je bent klaar voor je

beste Nederlandse

uitspraak. Je bereidt

je voor op

Uitspraakboost. 

1  MAART

EERSTE LESSEN 

Je ontvangt de

eerste twee lessen.

Elke maandag,

woensdag en vrijdag

krijg je een nieuwe

les. Zo heb je tijd om

je rustig op één of

twee onderwerpen

tegelijk te

concentreren.   

2 MAART

DE AFTRAP

We vieren feestelijk

het begin van

Uitspraakboost!

(replay beschikbaar)

Samen zorgen we

ervoor dat dit een

heel mooie en

succesvolle maand

wordt! 

DE HELE MAAND
MAART

VOLLE FOCUS

Je focust je de hele

maand op je uitspraak.

Je volgt de audiolessen

(10 in totaal) en doet de

opdrachten in je eigen

tempo. Je krijgt mijn

feedback en ik help je

tussendoor & in de

wekelijkse

vragenuurtjes (replay

beschikbaar) 

30 MAART

SUCCESSEN
VIEREN

We sluiten samen de

maand af en vieren

de successen (replay

beschikbaar). Je hebt

je beste Nederlandse

uitspraak!  



Wekelijkse vragen- en motivatie-

uurtjes & onbeperkt vragen

stellen tussendoor 

Altijd toegang tot de audiolessen

(ook na maart 2023)

Persoonlijke feedback van een

ervaren docent 

+ BONUS VOOR 15 FEBRUARI

+ BONUS VOOR DE 1E VIER
AANMELDINGEN 

€ 110,-

Ik doe mee

https://nabuacademy.plugandpay.nl/checkout/uitspraakboost


AUDIOLESSEN

Je krijgt 10 audiolessen van ongeveer 10 minuten.

Je volgt ze wanneer je tijd hebt.

Je houdt altijd toegang tot de audiolessen. Op

een later moment kun je ze dus nog een keer

doen.

OPDRACHTEN & FEEDBACK

Je krijgt korte opdrachten. Die stuur je op zodat

ik feedback kan geven. 

Er is geen deadline voor de opdrachten. Je kunt

ze de hele maand maart doen.  

ONLINE SESSIES

Er zijn 5 online sessies:

aftrap: 2 maart, om 10 uur

vragenuurtje 1:  6 maart, om 16 uur

vragenuurtje 2: 16 maart, om 16 uur

vragenuurtje 3: 27 maart, om 16 uur

afsluiting: 30 maart, om 16 uur 

Je hoeft niet live bij de sessies aanwezig te zijn. Je kunt

elke sessie insturen. Vragen kun je van tevoren insturen.  

VRAGEN & FEESTJES TUSSENDOOR

In een gesloten groep kun je op elk moment vragen

aan me stellen. Ook kun je hier je successen delen. Of

elkaar steunen en motiveren als het even moeilijk is. 

UITSPRAAKBOOST BESTAAT UIT:



FAQS

Dt hangt ervan af hoe je de tijd telt. Ik vind het
belangrijk dat je Nederlands leren kunt combineren
met je leven. Daarom geef ik opdrachten die je de
hele dag door kunt doen, terwijl je je normale leven
leidt. Ze kosten daardoor niet veel extra tijd maar ze
vragen wel om focus. 

De audiolessen duren maximaal 15 minuten per keer,
Je kunt ze luisteren op een moment dat jou uitkomt.
De aftrap, vragenuurtjes en afsluiting zijn er om jou
te helpen het vol te houden. Je hoeft er niet bij
aanwezig te zijn en kunt ze later terugkijken.  

Q. HOEVEEL TIJD KOST HET?

Je hoeft geen test te doen om mee te mogen doen.
Als je deze uitnodiging grotendeels begrijpt, is je
niveau goed genoeg!

Q. WELK NIVEAU MOET IK HEBBEN?

Dat kan ik je niet beloven. Het is bijna onmogelijk om
als volwassene accentloos Nederlands te leren
(jammer hè?). Dus we gaan voor bijna accentloos :) 

Q. SPREEK IK NA AFLOOP ZONDER ACCENT?



bereid bent om een maand lang

extra aandacht aan je uitspraak

te besteden, bij alles wat je doet 

zin hebt in een originele manier 

 van leren, anders dan alles wat je

hiervoor hebt gedaan 

ambitieus bent. Je spreekt al

goed Nederlands, maar je wil

graag dat het nog Nederlandser

klinkt

DIT IS VOOR JOU
ALS JE 



alleen maar tevreden bent als je

accent voor 100% weg is - dat kan

ik je namelijk niet garanderen

een klassieke cursus zoekt, met

een wekelijkse les en huiswerk 

eigenlijk wel tevreden bent en

geen moeite wil doen voor een

betere uitspraak

DIT IS NIET VOOR
JOU ALS JE 



Als je je voor 15 februari 2023

aanmeldt, geef ik je al voor

Uitspraakboost begint feedback. Je

weet waar je op moet letten en gaat

extra goed voorbereid van start. 

BONUS.
ALS JE VOOR 15

FEBRUARI BESLIST



Als je een van de eerste

aanmeldingen bent, krijg je een

extra bonussessie in april. Om ook

in die maand je Nederlandse

uitspraak aandacht te geven die hij

verdient!

 

(Er is plek voor 4, dus wacht niet te

lang!) 

EXTRA
BONUS

VOOR DE
ALLERSNELSTEN
(BEPERKT PLEK!)



Jouw beste
Nederlandse

uitspraak
ligt binnen

handbereik 
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Dank je wel voor je interesse in

Uitspraakboost. 

Deze uitnodiging was het begin van het

feestje. Kom je ook naar de rest? Hier kun je

je aanmelden.

DM of mail me gerust als je nog vragen of

twijfels hebt. Ik help je graag.  

SPREEK IK
JE SNEL?

https://nabuacademy.plugandpay.nl/checkout/uitspraakboost
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Je dagelijkse dosis Nederlands (B2 & C1)
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R E B E C C A @ N A B U A C A D E M Y .

N L

http://www.nabuacademy.nl/
https://www.nabuacademy.nl/nabus-brief/
https://anchor.fm/rebecca5783
https://www.instagram.com/nabuacademy/
mailto:%20rebecca@nabuacademy.nl

