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Vakgesprekken
Hét werkboek voor NT2’ers op weg naar de arbeidsmarkt
AMSTERDAM - In samenwerking met het ITTA UvA komt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren met
een nieuw werkboek: Vakgesprekken. Met dit boek leren mensen die Nederlands lastig vinden om
te praten over hun beroep. Het is hét werkboek voor iedereen die hier nog niet zo lang woont en
die wil leren hoe je een gesprek voert over je beroep.
Een vakgesprek is een gesprek op je werk of opleiding.
Vakgesprekken gaan vaak over apparaten,
gereedschappen en materialen. Is Nederlands niet je
moedertaal? Of heb je moeite met Nederlands lezen
en leren? Dan kan het lastig zijn om te praten over je
beroep. Dit werkboek stoomt studenten uit diverse
hoeken (VMBO, MBO, ISK, inburgeraars) klaar voor het
werkveld en geeft ze alle handvatten om zelfverzekerd
een vakgesprek te voeren. Dankzij verschillende
oefeningen leren zij welke woorden belangrijk zijn in
hun vak. Ook leren zij praten over waar je dingen kunt
vinden en hoe je dingen kunt beschrijven.
Zelfstandig en samen
Studenten kunnen Vakgesprekken klassikaal of in hun
eigen tempo doornemen. Maar je kunt het boek niet
helemaal in je eentje doorwerken. Er zijn opdrachten die
je zelfstandig kunt doen en opdrachten die je samen met andere
cursisten moet uitvoeren. Ook moet er altijd een taaldocent of een vakdocent aanwezig zijn om de
opdrachten te bespreken.
Bestelinformatie
Vakgesprekken is een geïllustreerd werkboek op A4-formaat, en telt 192 pagina’s. Bij elk werkboek
ontvang je gratis het boekje Doorsprekers, dit zijn 32 pagina’s vol oefenzinnetjes. Ook krijg je
toegang tot online audiomateriaal. Tot slot zit er een uitgebreide docentenhandleiding bij de
methode Vakgesprekken. De auteur is Tiba Bolle. Voor de NT2-docenten die al wat langer in het vak
zitten: dit werkboek is een geheel herziene en opnieuw vormgegeven uitgave van de oorspronkelijke

methode Vakgesprekken! En de prijs? Slechts € 22,50! *) Wilt u Vakgesprekken aanschaffen? Ga dan
naar www.eenvoudigcommuniceren.nl/vakgesprekken
Over Uitgeverij Eenvoudig Communiceren
Lezen is voor iedereen. Dat is het motto van Eenvoudig Communiceren. Al 25 jaar geeft de uitgeverij
boeken, kranten en lesmateriaal uit in eenvoudig, begrijpelijk Nederlands. Speciaal voor jongeren en
volwassenen die niet zo sterk zijn in lezen en schrijven.
Laaggeletterdheid
In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zaken als online
een treinkaartje kopen, de bijsluiter van medicijnen lezen of een formulier invullen, zijn voor hen een
grote uitdaging. Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig Communiceren zich continu in voor
het vergroten van de zelfredzaamheid van laaggeletterden, en voor het bevorderen van
kansengelijkheid in het algemeen.
*) Bestellen kan in onze webshop en niet bij het Centraal Boekhuis. U kunt wel bij de
schoolboekenleveranciers en de boekhandel bestellen, geef hen dan ons e-mailadres:
info@eenvoudigcommuniceren.nl.

