
   

Spreek je buurtalen  

in de Euregio Maas-Rijn! 

 

 

Cursus Duits voor 

studenten - niveau B1 

 
Stage lopen, studeren, bedrijfsbezoeken of 

werken net over de grens in de Euregio Maas-Rijn 

bijvoorbeeld in Duitsland, de grootste 

economische handelspartner van Nederland?  

 

Je hebt hier vast al eens over nagedacht maar je 

zou wat steviger in je schoenen willen staan wat 

de taal betreft. Met een voorbereidende cursus 

in de Duitse taal en cultuur krijg je makkelijker 

toegang tot het midden- en kleinbedrijf alsmede 

zorginstellingen in Duitsland waar Engels niet 

genoeg is om te communiceren. Je versterkt 

bovendien je internationale profiel en krijgt een 

extra kwalificatie bij je hbo-diploma! Een 

aanrader en leuk om te doen! 

  

 

Gratis 

Deze cursus Duits is gratis*. Zuyd wil jou als 

student namelijk graag stimuleren om een van  

de buurtalen te leren.   

 

 

 
*Deze cursus wordt mogelijk gemaakt met 

middelen uit de Kwaliteitsafspraken project 

Euregionaal taal- en cultuuronderwijs. Uitvoering 

door het Studieloopbaancentrum Zuyd 

Hogeschool. 

 
 

What’s in it 4U? 
 Met meer zelfvertrouwen communiceren 

in het Duits 

 Interculturele kennis opdoen 

 Interactief leren in kleine groepen  

 In real-life situaties leren voor dagelijks 

taalgebruik, stage, studie en beroep  

 Extra gekwalificeerd voor het euregionale 

bedrijfsleven en andere organisaties die 

steeds meer op zoek zijn naar 

professionals die Duits spreken  

 

Docent 
Docent is Nicole Störmer (Dipl.-Übs. Univ.). Zij is 
docent Duits, Vertalen & Tolken bij International 
Business & Vertaalacademie in Maastricht. 
 

Contact language.courses@zuyd.nl 

 
 
 

 
 

 

 

Er is ook een cursus Frans en een 

cursus Dutch Survival Skills voor 

internationale Studenten. 

Alle taalcursussen zijn tevens 

geschikt voor internationale 

studenten. Er is een Engelse versie 

van deze brochure beschikbaar.  

Zie Zuydnet > Studeren > 

Studieloopbaan > Slimmer 

Studeren > taalcursussen 
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Duits  
niveau B1  
 
Instapniveau 

Voor deze cursus heb je voorkennis van het  

Duits nodig op B1-niveau van het ERK dwz 

minimaal havo eindexamenniveau. 

 

Doel van de cursus 
Na deze afronding van de cursus kun je: 

 eenvoudige gesprekken voeren over 

vertrouwde, beroepsgerichte onderwerpen 

 de hoofdlijnen uit eenvoudige (vak-)teksten 

begrijpen 

 op eenvoudige wijze een persoonlijke  

mening formuleren over vakgerichte 

onderwerpen 

 teksten en e-mails over vertrouwde  

(vak-)onderwerpen schrijven 

De nadruk ligt op mondelinge communicatie  

maar lees-, luister- en schrijfvaardigheid komen 

ook aan bod. We besteden aandacht  

aan grammaticale aspecten. En verder zul je je 

woordenschat (ook beroepsgericht) actief 

uitbreiden.  

Aanmelden 
Deelnamekosten gratis* 

Aanmelden: meld je aan via deze link 

of scan QR-code 

  

Praktisch  
 

 Cursus start bij minimaal  

10 studenten 

 Startdatum:  

woensdag 16 maart 2022 

 Dag en tijdstip:  

woensdag 16.30-18.30u 

 Locatie:  

Maastricht / Brusselseweg 150 

 10 bijeenkomsten à 2 uur op:  

16 – 23 maart 

6 - 13 - 20 april 

11 – 18 - 25 mei 

1 – 8 juni 

 Ongeveer 3-4 uur per week 

zelfstudieopdrachten  

 Bewijs van deelname: zie criteria op 

pagina 2 

 Cursusmaterialen: ontvang je 

tijdens de lessen 

 Docent: Nicole Störmer (Dipl.-Übers 

en docent bij IB-ES-VAC) 

 

 Deelnamekosten: geen* 

 Aanmelden: meld je aan via deze 

link 

 Deadline aanmelden: je kunt je nog 

aanmelden 

 

 
Praktisch  

 

 Cursus start bij minimaal 5 studenten 

 Dag en tijdstip: maandag 16-18.00u 

 Cursusdata: maandag 27 februari,  

6-13-20-27 maart, 3 en 17 april 2023 

(3 laatste sessies worden gepland in 

overleg tussen docent en studenten) 

 Locatie: Heerlen/Nieuw Eyckholt 300 

 Deadline aanmelden: 21 febr 2023 

 10 bijeenkomsten à 2 uur  

 Studielast 56 uur (wil je deze uren 

gebruiken voor vrije studieruimte, stem 

dan eerst even af met je opleiding) 

 Bewijs van deelname als je aan de 

volgende criteria voldoet:  

o Actieve deelname in de groep 

o Lesvoorbereiding thuis 

o Zelfstudie-opdrachten 3 à 4 uur per 

week  

o Voortgang laten zien 

o 8 van de 10 lessen aanwezig 

o Tussentijdse opdracht en eindopdracht 

 Cursusmaterialen ontvang je tijdens de 

lessen 
 

      Contact 
         language.courses@zuyd.nl 

 
 

 

* Let op 

Als je regelmatig sessies mist of helemaal niet 

aanwezig bent, zijn we genoodzaakt om de volledige  

cursuskosten € 140 aan jou in rekening te brengen. 

 

 

Contact language.courses@zuyd.nl 

* Cursus wordt mogelijk gemaakt met middelen uit de 

Kwaliteitsafspraken project Euregionaal taal- en 

cultuuronderwijs. Uitvoering door het 

Studieloopbaancentrum Zuyd. 
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