Arabisch

Schrijf nu in voor een
cursus Arabisch!

Arabisch is een echte wereldtaal die wordt gesproken door ruim 200 miljoen mensen in het
Midden-Oosten en Noord Afrika.
U kunt met de taal terecht in de volgende landen: Algerije,
Bahrein, Egypte, Irak, Jemen, Jordanië, Koeweit, Libanon, Libië,
Marokko, Mauritanië, Oman, Palestina, Qatar, Saoedi-Arabië,
Soedan, Syrië, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten.
De taal wordt ook gesproken door minderheden in Iran, bepaalde Centraal Aziatische landen en de Afrikaanse landen
Tsjaad en Nigeria. Natuurlijk wordt de taal ook in Europa gesproken door de vele immigranten uit de Arabische wereld.
Inmiddels wonen er in Nederland ongeveer 300.000 mensen die afkomstig zijn uit een Arabisch-talig land. Daardoor
is in verschillende sectoren van de maatschappij een toenemende behoefte aan mensen die het Arabisch beheersen. Daarbij valt te denken aan werk in ziekenhuizen, bij de
politie, in de bejaardenzorg en talloze andere overheids-,
medische, maatschappelijke en dienstverlenende bedrijven.
Ook de reis- en horeca-wereld biedt allerlei interessante
banen. Tenslotte zijn ook de Nederlandse multinationals
steeds meer geïnteresseerd in mensen die Arabisch spreken. Bij Bogaers kunt u kiezen voor het Modern Standaard
Arabisch of voor een variant ervan (zoals Egyptisch).
U ziet het, als u het Arabisch beheerst, opent dat
vele deuren!

Wat kunt u o.a. verwachten
van deze interactieve training?
algemene gesprekken voeren
• korte
uw
woordenschat
• uw gesprekspartneruitbreiden
en adequeaat reageren
• een eenvoudige korteverstaan
tekst
begrijpen
en/of schrijven
• kennismaken met de desbetreffende cultuur
• (alsmede de does and dont’s)

Enkele algemene leerdoelen
Niveau A
Voorstellen en begroeten
De weg vragen
Niveau A2
Gesprekken gaande houden
Standpunten verdedigen
Niveau B1
Over meer persoonlijke zaken spreken
Over actuele onderwerpen kunnen praten
Niveau B2
Langere gesprekken
voeren en begrijpen
Over toekomstperspectieven praten
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Beste prijs-kwaliteitverhouding
Bogaers Taleninstituut BV is een toonaangevende onderwijsinstelling op het gebied van erkende MBO-opleidingen
en biedt daarnaast een groot scala aan cursussen.
Deze cursussen kenmerken zich door goede kwaliteit
voor een betaalbare prijs.
De kennis en kunde die we in de loop der jaren hebben
opgebouwd bij het aanbieden van de diverse
taaltrainingen zorgen ervoor dat ook onze cursussen
inhoudelijk aan de laatste eisen voldoen.
Onze docenten (vaak native speakers die de culturele
aspecten van hun land ook kennen) beschikken over
ruime professionele ervaring op hun vakgebied en
hebben een didactische achtergrond.
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