
Op je best in het Nederlands 

Met De Conversatieclub

https://nabuacademy.plugandpay.nl/checkout/de-conversatieclub


JIJ
hoort en spreekt veel
Nederlands. Meestal
begrijpen anderen je goed,
en jij begrijpt ook goed
wat anderen zeggen. 

Maar je merkt ook dat je
niet altijd precies kunt
zeggen wat je wil. Je
twijfelt lang over het juiste
woord. Je voelt je
zenuwachtig als je met
onbekenden praat.

Je weet dat je nog beter
kan, en nog beter wil.
Zodat je je goed voelt in
het Nederlands, trots bent
op jezelf en blij met alles
wat je kan!



Even voorstellen
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). 

IK HELP MENSEN
ZOALS JIJ, OM ZICH
HELEMAAL THUIS &

ZICHZELF TE
VOELEN IN HET
NEDERLANDS 



3 maanden lang mij aan je zijde, om
je te helpen en je aan te moedigen

online conversatielessen (1,5 uur) om
in een veilige en vrolijke omgeving te
oefenen met alle nieuwe woorden en
uitdrukkingen

leuke, creatieve schrijfopdrachten
voor thuis, om te maken op een
moment dat jou uitkomt

veel persoonlijke feedback &
onbeperkt vragen stellen tussendoor

 3 maanden lang een gezellige groep
mensen om je heen, net zo ambitieus
en leergierig als jij 
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Wat je mag verwachten:

3 MAANDEN LANG
AANDACHT & STEUN 

van mij, van de groep en (het
allerbelangrijkste) van jezelf 

GEZELLIGE EN
EFFECTIEVE LESSEN &

OPDRACHTEN

waarin je veel leert & in de
praktijk brengt. We richten
ons op dingen die voor jou

interessant en relevant zijn.  

JIJ OP JE BEST IN HET
NEDERLANDS!

Je zelfvertrouwen groeit, je
kent én gebruikt veel meer

woorden, en je Nederlands is
vloeiender! 



Wat mijn studenten zeggen:

DARIA:
'Jouw lessen zijn de beste manier om heel goed te

leren spreken. Zonder enige twijfel!'

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

afwisselend en superleuk!'



Te verwachten resultaten:

JE SPREEKT 
 VLOEIENDER EN

ZEKERDER

Je hebt vertrouwen in jezelf. Je
praat sneller, makkelijker en

ontspannener.

JE KENT VEEL MEER
WOORDEN

en kunt die woorden op de
goede momenten gebruiken.

JE BENT OP JE BEST IN
HET NEDERLANDS!

Je kunt helemaal jezelf zijn in
het Nederlands. Je kunt

praten over alles wat je wil.  



MAART / APRIL

APRIL - JULI

HELE ZOMER

Je meldt je aan voor De
Conversatieclub. Je krijgt al een
eerste opdracht van me, zodat je
goed voorbereid aan de slag gaat
straks. 

AANMELDING

Je hebt op 20 april (ochtend) of 25
april (avond) je eerste
conversatieles. Elke 2 weken heb
je een nieuwe les. In de andere
week krijg je een schrijfopdracht,
die je in je eigen tempo maakt. Je
leert veel nieuwe woorden en
stelt tussendoor vragen, als je die
hebt. 
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Je voelt je goed & op je gemak in
het Nederlands. Je kunt alles
zeggen wat je wil, en hebt een
prachtige, Nederlandse zomer. 

OP JE BEST IN HET NEDERLANDS!



Les van een ervaren docent,

gespecialiseerd in

vergevorderden (B2 & C1) 

VANAF 6 APRIL: € 349,- (INCLUSIEF
BTW)
JE KUNT IN 3 TERMIJNEN BETALEN

€ 299,- TOT 6 APRIL 2023: 

3 maanden lang persoonlijke

feedback en begeleiding, ook

buiten de les 

Focus op wat jij nodig hebt en jij

interessant vindt 

IK DOE MEE!
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De Conversatieclub - ochtend 

donderdagochtend, van 9.00 uur tot 10.30 uur 

Lesdata:
20 april 2023
4 mei 2023
17 mei 2023 (op woensdag, vanwege Hemelvaart)
1 juni 2023
15 juni 2023
29 juni 2023
13 juli 2023

De Conversatieclub - avond 

dinsdagavond, van 19.30 uur tot 21.00 uur 

Lesdata:
25 april 2023
9 mei 2023
23 mei 2023 
6 juni 2023
20 juni 2023
4 juli 2023
18 juli 2023

(Je kiest één van de twee groepen) 



FAQS

WELK NIVEAU MOET IK HEBBEN OM MEE TE DOEN?

Je kunt meedoen aan De Conversatieclub als je Nederlands
beheerst op B2-niveau of C1-niveau

MOET IK EERST EEN TEST DOEN? 

Nee, dat hoeft niet. Ik doe expres al
mijn communicatie in het Nederlands.
Als je mij goed kunt begrijpen, dan heb
je waarschijnlijk het goede niveau.
Twijfel je toch? Maak gerust even een
afspraak, dan denk ik met je mee.  

WAT ALS IK EEN LES MIS? 

Dat is altijd jammer! Maar het kan
gebeuren natuurlijk. Je kunt dan een les
meedoen bij de andere groep, als je wil. 

HOE ZIT HET MET GRAMMATICA?

Er is geen speciaal
grammaticaprogramma. Maar als je
ergens moeite mee blijkt te hebben, kan
ik je extra uitleg en oefeningen geven.  

https://calendly.com/nabuacademy


FAQS

KAN IK OOK EXTRA PRIVELESSEN ERBIJ VOLGEN?

Ja, je kunt naast De Conversatieclub ook een privétraject bij
me volgen. Als je een afspraak met me maakt, kan ik je
vertellen wat de mogelijkheden zijn.  

IS ER OOK EEN OFFLINE CURSUS?

Nee, op dit moment nog niet. Maar ik organiseer wel een
live-dag (offline) op 23 juni 2023. Als deelnemer aan De
Conversatieclub kun je daar met korting aan meedoen.  

GEBRUIKEN WE EEN BOEK?

Nee, deze cursus is zonder boek. De onderwerpen staan
ook nog niet vast. Die bepalen we samen, voorafgaand
aan de cursus. Zo weet ik zeker dat de onderwerpen
aansluiten bij de interesses van de deelnemers.

WAAROM ZIJN ER SCHRIJFOPDRACHTEN IN EEN
CONVERSATIECURSUS?

Omdat schrijven ook een vorm van conversatie is, maar
dan op papier! En omdat het bewezen is dat schrijven
helpt om je spreekvaardigheid te vergroten. Je krijgt dan
de kans om te oefenen met structuren en woorden, die
je vervolgens in gesprekken kunt gebruiken.  

https://calendly.com/nabuacademy


ambitieus bent. Je spreekt al goed

Nederlands, maar je wil je graag nog beter

uitdrukken

graag nieuwe dingen leert, en over allerlei

onderwerpen wil kunnen praten 

houdt van gezelligheid én uitdaging

DIT IS VOOR JOU ALS JE 



vooral grammaticauitleg zoekt en daar

oefeningen mee wil maken 

DIT IS NIET VOOR JOU ALS JE 

volledige 1-op-1 aandacht wil

eigenlijk wel tevreden bent met hoe je

Nederlands nu is en geen nieuwe dingen

wil leren 



EXTRA: LIVE-DAG 
op 23 juni 2023

Als je je aanmeldt voor De
Conversatieclub, krijg je als eerste de
kans om je ook (met korting!) aan te
melden voor mijn allereerste live-dag,
op 23 juni 2023. 

ik werk nog aan het precieze
programma, maar dat zal aansluiten 
 bij De Conversatieclub en bij jouw
behoeftes als vergevorderde. 

De live-dag zal plaatsvinden in of in de
buurt van Amsterdam. Op een plek
die goed te bereiken is met ov en
eventueel de auto. 

De prijs, als deelnemer aan De
Conversatieclub, is € 49,- (in plaats
van €89,- ) 



OP JE BEST 
IN HET

NEDERLANDS 
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SPREEK IK JE SNEL?

Dank je wel voor je

interesse in De

Conversatieclub. 

Ga je voor nog meer en

nog beter Nederlands?

Hier kun je je aanmelden.

DM of mail me gerust als

je nog vragen of twijfels

hebt. Ik help je graag.  
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N A B U ' S  B R I E F

N A B U ' S  N E D E R L A N D S E  P O D C A S T

@ N A B U A C A D E M Y

Je dagelijkse dosis Nederlands (B2 & C1)
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