
 

Training Differentiëren 

 

Wat kunt u verwachten? 
Geeft u les aan een (grote) groep cursisten? Zijn ze op verschillende niveaus aan het werk? Wilt u 
graag weten hoe u uw les in zo'n heterogene groep het best organiseert? Kom dan naar de training 
over differentiëren! Vita Olijhoek en Anja Valk van Taalbureau Olijhoek & Valk zullen niet alleen 
ingaan op de organisatie van uw les, maar ook op wat de voorwaarden zijn om een goede les te 
kunnen geven, hoe u kunt omgaan met flexibele instroom en over welke vaardigheden uw cursist 
moet beschikken. Met andere woorden: we kijken zowel naar de rol van de docent - waarbij we de link 
leggen met enkele competenties van het BVNT2-competentieprofiel (A2, A4, B1 en B4) - als naar die 
van de cursist.  
  
Materiaal 
Tijdens de training krijgt u uitgebreid deelnemersmateriaal uitgereikt met informatie en opdrachten. Na 
afloop ontvangt u drie weken lang wekelijks een e-mail met een aantal vragen die u met een andere 
deelnemer kunt bespreken.  
  
Duur en kosten 
Open inschrijving 

   € 99,- excl. BTW per deelnemer 
   Max. 15 deelnemers 
   Duur: 3 uur 
   Volgende training: nog niet bekend 

 
 

  Wilt u liever een training op locatie voor uw team? We komen graag bij u langs voor een training op 
maat. Informeer naar de mogelijkheden bij Tessa Boff Tonella, per mail of telefonisch 020 5218 144.  
  
Trainers 

Vita Olijhoek en Anja Valk zijn eigenaar van Taalbureau Olijhoek & Valk. Ze zijn beiden 

taalwetenschapper, docent NT2, leermiddelenontwikkelaar en auteur van diverse gerenommeerde 

materialen zoals Actief met Taal, Taalprikkels, en Actief met taal in de zaakvakken. 

 
  
Contact 
NT2 Klantenservice 
Email: nt2@uitgeverijboom.nl 
Telefoon: 020 5200 126  

 

mailto:t.bofftonella@uitgeverijboom.nl


 

Betalings- en annuleringsvoorwaarden 

NT2 Academie is onderdeel van Boom uitgevers Amsterdam. 
  

1. Aanmelding voor een training geschiedt door invulling van een aanmeldformulier. Na aanmelding 
ontvangt u van Boom uitgevers Amsterdam een digitale factuur.  

2. U kunt zich tot 5 werkdagen voor de training kosteloos en zonder opgave van redenen afmelden. 
Na verloop van deze termijn brengt Boom uitgevers Amsterdam 50% van de kosten in rekening. 

3. Boom vermeldt bij het aanbieden van cursussen telkens een minimaal aantal deelnemers. Indien 
dit aantal niet wordt bereikt, is Boom gerechtigd om de betreffende cursus uiterlijk vijf werkdagen 
voor aanvang te annuleren wegens onvoldoende deelname, zonder jegens de Klant gehouden te 
zijn tot enige schadevergoeding.  

4. Cursusmateriaal is uitsluitend voor eigen gebruik of gebruik binnen de organisatie van Klant en zal 
in geen geval commercieel worden gebruikt. 

  
Bovengenoemde voorwaarden gelden enkel voor de trainingen van NT2 Academie. De trainingen van 
NT2 Academie vormen een uitzondering op de regel genoemd in de algemene voorwaarden - Artikel 
11 - omtrent cursussen van Boom uitgevers Amsterdam. 

 

https://www.boomuitgeversamsterdam.nl/algemene_voorwaarden_zakelijk

