
Taaltraining in ons instituut
Wilt u een taaltraining zorgen daarbij gebruik maken van onze faciliteiten, 
programma’s en ruimten, dan kunt u kiezen voor een taaltraining in ons 
Altha Lingua gebouw in de Beemster. Al de trainingen die wij in ons instituut
aanbieden kunt u individueel of in groepsverband volgen. U kunt kiezen voor
een taaltraining intensief,  semi-intensief of flex.  Binnen deze mogelijkheden
kunt u kiezen voor een vorm en niveau die aansluit bij uw doelen en de manier
waarop u het prettigst en snelst leert. 

Taaltraining intensief bestaat altijd uit een of meerdere weken, 
waarbij u de keuzes met of zonder verblijf, en met of zonder multimedia 
kunt maken. Behalve deze opties kunt u binnen de categorie intensief 
kiezen uit de volgende vormen:

1. De taaltraining intensief basis
Deze cursus bevelen wij aan als u zichzelf of u groep kan classificeren als 
‘beginners’ of ‘semi-beginners’. Deze cursus is ervoor bedoeld de basis van de
taal snel en grondig te leren. Dit wordt bereikt door een stevig programma: we
bieden u vier uur per dag (de laatste trainingsdag is dat drie uur) privéles aan 
in de spreekvaardigheid, drie uur per dag les d.m.v. multimedia voor het snel 
opnemen van de grammaticale structuren van de taal. Per dag krijgt u twee extra
uren met de docent tijdens de lunchsessies. Door tijdens het eten en de ont-
spanning met elkaar te converseren in de door u gekozen taal wordt het leer-
proces bevorderd en het geleerde meteen opgenomen. Uw training staat onder
begeleiding van een of twee bevoegde docenten. De docenten die u trainen en
begeleiden hebben de taal die u hebt gekozen als eerste taal. De multimediale
lessen staan onder begeleiding van een daarvoor bevoegd docent.  
In deze basistraining bent u 37 uur intensief bezig met een taal naar keuze,
waarvan 22 uur met uw privé docent(e).

2. De taaltraining intensief plus
De training is aan te bevelen voor alle niveaus. Deze cursus kan een snelle start
zijn, een goede manier om uw kennis uit te breiden of een goede opfris cursus.
In dit pakket ziet uw programma er als volgt uit: er is vijf uur per dag privéles
voor de spreekvaardigheid (op de laatste trainingsdag is dit 4 uur), twee uur per
dag multimedia les voor het snel opnemen van de grammaticale structuren van
de taal en daarbij komen twee extra uren met de docent tijdens de lunch sessies.
Deze twee uren worden gebruikt om op een ontspannen wijze de taal te oefe-
nen, er wordt geconverseerd in de te trainen taal.    
Deze training biedt een totaal van 37 uur intensieve taaltraining waarvan 27 uur
met uw privé docent(e).

3. Taaltraining intensief max
Bij deze training ontvangt u zes uur per dag privéles spreekvaardigheid (op de
laatste trainingsdag is dit vijf uur),  we werken met een intensieve individuele
weektraining van vijf dagen met of zonder verblijf. Behalve de zes uur spreek-
vaardigheid is er een uur per dag beschikbaar gemaakt voor multimedia lessen
voor het snel opnemen van de grammaticale structuren. Twee keer per week zijn
er twee extra uren beschikbaar tijdens lunchsessies, waaronder in de te trainen
taal met elkaar wordt geconverseerd. Uw training staat onder begeleiding van
een of twee docenten. Deze docenten spreken uw gekozen taal als eerste taal.
De multimedia lessen worden gegeven onder begeleiding van een daarvoor be-
voegd docent. . 
In deze training bent u 37 uur met de taal bezig, waarvan 32 uur met uw privé
docent(e).
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4. Taaltraining intensief groep
Deze training is bedoeld voor mensen die liever en/of beter leren in een groep.
Binnen dit groepsverband wordt tevens ruimschoots aandacht besteed aan 
individuele begeleiding. Deze vorm van intensieve taaltraining bestaat uit 
vijf hele dagen met of zonder verblijf, in een groep van maximaal zes cursisten.
Deze trainingen kunnen we het hele jaar door plannen, bij gelijktijdige aan-
melding van minimaal twee en maximaal zes deelnemers van ongeveer 
hetzelfde taalniveau. 
In een groep heeft u de kans onderling uitgebreid uw spreekvaardigheid te 
oefenen en kunt u elkaar aanmoedigen en ondersteunen in uw leerproces 

5. Taaltraining intensief weekend en week-weekend
Deze training biedt flexibele tijden voor diegenen die door de week geen of 
minder tijd hebben. U kunt kiezen uit een training in het weekend op zaterdag
en eventueel op zondag, of  een combinatie van week - weekend. Hierbij kunt 
u kiezen uit de taaltraining intensief plus of de taaltraining intensief max. 
Voor invulling en programma van deze trainingen kunt u de beschrijving bij de
betr nde rubrieken lezen. 
Voor vragen over de mogelijkheden tot flexibele samenstelling bij deze training
kunt u contact met ons instituut opnemen via de gegevens die op deze site
staan vermeldt onder ‘contact & aanvraag’. 

6. Taaltraining intensief resourcement
Het intensief leren van een taal in combinatie en met behulp van lichamelijke
en geestelijke ontspanning. Een formule die uniek is in Nederland. Wij bieden 
u de kans optimaal te kunnen leren en de informatie, kennis en vaardigheid 
die u aanleert op een goede en snelle manier op te nemen. Tijdens deze bijzon-
dere trainingsweek gaat u regelmatig sporten in een gerenommeerde sportschool
onder professionele begeleiding. Daarnaast leert u hoe u zich snel kunt ont-
spannen door middel van ontspanningstechnieken en meditatie. Door tijd en
aandacht te besteden aan het goed opnemen van de informatie zal het leren 
u gemakkelijker af gaan. 
Wij bevelen deze vorm van intensieve taaltraining van harte bij u aan. 

Wij bieden u een reeks intensieve trainingen, die u in staat stelt, binnen korte
tijd een nieuwe taal grondig te leren beheersen. We hebben intensieve trainin-
gen voor o.a. Frans, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Italiaans, Russisch, 
Kroatisch, Portugees, Pools en Chinees. Andere talen op aanvraag.
Altha Lingua biedt een reeks verschillende vormen van intensieve training, 
zodat u kunt kiezen voor een training die aansluit bij uw niveau, doelen en 
beschikbare tijd. 

U kunt kiezen de training in-company te volgen of op locatie, waarbij de 
trainingen door de weeks worden gegeven en er geen multimedia materiaal 
beschikbaar  is. Of u kunt kiezen voor een training op ons taleninstituut in 
de Beemster, daar geven wij de hele week door training en kunt u kiezen voor
een training in het weekend of door de week. Hierbij vragen wij u tijdig te 
reserveren. 
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