
• een goed essay schrijven
• presentaties voorbereiden en geven
• aantekeningen maken tijdens colleges
• stap voor stap studieopdrachten uitvoeren

Summercourse 
Goed voorbereid naar het hoger 
beroepsonderwijs of de universiteit! 

Studeren in het Nederlands als vreemde taal
Wil jij al een idee krijgen wat je te wachten staat als je gaat studeren op een hogeschool of 
universiteit?  Wil je de do’s en don´ts weten bij het schrijven van een verslag/rapport? En wil je je 
Nederlandse taal verder verbeteren tot academisch niveau? Meld je dan nú aan voor een 
Summercourse in Eindhoven. Er zijn slechts 12 plekken beschikbaar. Wees er dus snel bij! 

Wat ga je doen? 
In de Summercourse word jij voorbereid op de academische 
vaardigheden die je nodig hebt op het hoger  beroepsonderwijs of de  
universiteit en verbeter je jouw spreek-, lees-, luister- en 
schrijfvaardigheid in het Nederlands. De docenten zijn zeer ervaren en 
werken op het hbo en op de universiteit als taaldocent. Ze weten 
precies wat je nodig hebt. Deze Summercourse geven ze voor de derde 
keer. Hiermee ga je aan de slag: 

Wanneer mag je meedoen?
Je kunt je aanmelden als:  

• Je Staatsexamen-II hebt behaald of je hebt aantoonbaar
(middels een certificaat) B2-niveau behaald voor alle vaardigheden.

• Je hebt een diplomawaardering van MBO-4 of hoger.
• Je bent beschikbaar in de periode van 19 juli t/m 30 juli.
• Je kan in de periode van 19 juli t/m 30 juli iedere dag besteden aan deze cursus.

Dat is minimaal 30 uur per week.
• Je gaat je inschrijven of je bent aangenomen voor een studie waarmee je na de

zomer start.
• Als je samen met andere UAF-studenten twee weken lang intensief, in een

positieve en professionele setting, het beste uit jezelf wil halen.

“Intensief!”

“Een goede mentalevoorbereiding
op een

hbo-studie”



Wanneer?
De Summercourse bestaat uit 6 lesdagen in 2 weken: 

• maandag 19, woensdag 21 en vrijdag 23 juli
• maandag 26, woensdag 28 en vrijdag 30 juli.

De lesdagen zijn van 09.30 tot 16.15 uur met daarin een ochtenddeel van 2,5 uur en 
een middagdeel van 2,5 uur. 

Maandag 19 juli Les in Eindhoven Maandag 26 juli Les in Eindhoven 

Dinsdag 20 juli Studie-opdrachten Dinsdag 27 juli Studie-opdrachten 

Woensdag 21 juli Les in Eindhoven Woensdag 28 juli Les in Eindhoven 

Donderdag 22 juli Studie-opdrachten Donderdag 29 juli Studie-opdrachten 

Vrijdag 23 juli Les in Eindhoven Vrijdag 30 juli Les in Eindhoven 

Waar? 
De locatie is in Eindhoven bij Werkvloertaal, vlakbij het Station.

Hoeveel kost het? 
Het UAF betaalt je cursus- en de reiskosten. 

Je kunt je aanmelden tot 15 juni 2021 door een mailtje te sturen naar:
welkom@werkvloertaal.nl  
Verder verwachten we 100% aanwezigheid en een positieve en actieve houding/inzet tijdens 
de lessen. Vergeet niet je UAF-cliëntnummer erbij te zetten. 

“Belangrijke
vaardiggheden 

die zeker 
nodig zijn op 

het hbo !”

“Vergroting van 

woordenschat”
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