Japans

Schrijf nu in voor een
cursus Japans!

Japan heeft in de wereldhandel een leidende rol genomen.
Veel Nederlandse bedrijven hebben dan ook te maken met
Japanse handelspartners. In de meeste gevallen is het ontzettend handig als u zich in het Japans kunt uitdrukken! Japanners zijn trots op hun land en op hun taal en zullen het
zeer waarderen als u in het Japans met hen van gedachten
kunt wisselen!
In deze cursussen wordt gebruik gemaakt van alledaagse
situaties en natuurlijke dialogen, zodat u al snel een gevoel
krijgt voor de taal en de structuur en al snel gesprekken
kunt voeren in alledaags, modern Japans. Verder wordt in
de uitgebreide cursus aandacht besteed aan de Japanse
cultuur en tradities, zodat u nog meer inzicht krijgt in de
boeiende Japanse taal en deze op een praktische manier
kunt toepassen, zowel zakelijk als privé!

Wat kunt u o.a. verwachten
van deze interactieve training?
algemene gesprekken voeren
• korte
woordenschat uitbreiden
• uw
uw
verstaan en adequeaat reageren
• eengesprekspartner
eenvoudige
korte
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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