
  
 
 
Intensieve taalcursus Pools voor Groen Groeiers 
Praktische taalcursus Nederlands voor Poolse medewerkers 
 
Start 2 april! 
 
Wilt ook u beter communiceren met uw Poolse medewerkers en hen beter kunnen instrueren? Dit 
kan met een intensieve taalcursus Pools. Studiekring Guvelingen en Groen Groeien organiseert in 
samenwerking met Language Switch, bedrijfsgerichte taaloplossingen van begin april tot eind juni 
2015 een aantal intensieve taalcursussen Pools voor  iedereen actief in de Groensector, fruittelers, 
boomkwekers, tuinaannemers en andere agrarische ondernemers. 
 
De cursussen worden gegeven door Agata Wolters. Agata is een ervaren Poolse lerares die getrouwd 
is met een Nederlandse fruitteler en dus bekend is met zowel de Poolse als de Nederlandse 
‘fruittelers-taal’. 
 
Doelgroep 
 
De cursus is primair bedoeld voor iedereen die actief is in de Groensector, groot- en kleinfruittelers 
en mensen die werkzaam zijn bij een aan de Groensector of fruitteelt gelieerd toeleveringsbedrijf. 
Daarnaast zijn vanzelfsprekend ook agrarische ondernemers en hun medewerkers uit andere 
sectoren van harte welkom. De inhoud van de cursus wordt afgestemd op de interesses van de 
deelnemers. 
 
Cursusduur 
 
Het betreft een intensieve taalcursus van 12 weken bestaande uit 10 x 2 lessen ‘op locatie’ plus 12 
online-lessen en thuiswerkopdrachten. Met deze online-lessen zijn de deelnemers plm. 1 uur per 
week bezig.  Het doel is om in zo kort mogelijke tijd zo veel mogelijk Pools te leren.  
Bij voldoende interesse volgt na de eerste cursus een vervolgcursus om de kennis van de Poolse taal 
verder te verdiepen. 
 
Nederlands voor Poolse werknemers 
 
Omgekeerd kan ook een cursus Nederlands op de werkvloer georganiseerd worden voor Poolse 
medewerkers. Indien er voldoende kandidaten zijn dan start deze cursus in de namiddag op precies 
dezelfde data, kosten, locatie, lessen op locatie + online lessen).   
 
Locatie 
 
Deze cursus wordt georganiseerd in de lokalen van de SOLV Tuinbouwschool in Sint-Truiden (lokaal 
naast StuguBuro).  
 
Cursusdata 
 



De cursus start op 2 april 2015 en eindigt op 25 juni 2015. De laatste bijeenkomst van 3 uur bestaat 
uit les, de diploma-uitreiking en een excursie/wandeling. 
Cursustijd is gepland van 18.30 uur tot 21.30 uur. Met voldoende interesse is het ook mogelijk om te 
starten met een middaggroep van 15.00 tot 18.0 0 uur. 
 
 
 

Locatie SOLV Tuinbouwschool, Diestersteenweg 146 
3800 Sint-Truiden  

Lessen op locatie (donderdag) 

18.30-21.30 uur 

Online lessen (vrijdag) 

  

April 2, 9,16, 30 April 3, 10, 24, 17,  

Mei 7, 21, 28 Mei 1, 8, 22, 29 

Juni 4, 18, 25 Juni 5, 12, 19, 26 

 

• 10 lessen op locatie van 18.30 uur tot 20.15 uur (15 min. pauze) en van 20.30 uur tot 21.30 

• 12 online lessen/ thuiswerkopdrachten 

Cursuskosten en inschrijven 

De kosten om deel te nemen aan de cursus bedragen: 

- Leden Studiekring Guvelingen of Groen Groeien betalen € 369 + €40 lesmateriaal (excl. 21% btw)  
- Niet-leden betalen € 395 + €40 lesmateriaal (excl. 21% btw) 
 
Inschrijven kan tot ma. 16 maart 2014 maar liefst zo snel mogelijk vanwege de beperkte aantal 
plaatsen 
 
Aanmelden kan per mail of telefonisch bij Language Switch / Agata Wolters : 
Mail: info@languageswitch.nl 
Telefoon: +31 (0)6 51399630 
 
Om meer info over de cursus te ontvangen kan u contact nemen op StuguBuro voor de algemene 
vragen over de cursus of met mw. Agata Wolters over de inhoudelijke vragen over de lessen. 
 
StuguBuro: 
 
Tel: 011 59 01 10  
Fax: 011 59 01 11 
Gsm: 0471  
 
Eddy Leclere 



Studiekring Guvelingen 


