
 

Cursusopzet en -inhoud Taaltraining voor huisartsen 

                                            Maatwerk branche- en functiegericht 
 

Inleiding:  Zoekt u een medisch gerichte taaltraining? Wilt u verzekerd zijn van de hoogste kwaliteit en een 
gegarandeerd eindniveau? Iber Lengua biedt taaltrainingen specifiek voor huisartsen. 

Wanneer u in het buitenland aan de slag gaat is het beheersen van de desbetreffende taal 
onontbeerlijk voor goede communicatie met uw patiënten en collega’s. Maar ook in Nederland 
wordt het steeds belangrijker meerdere talen goed te beheersen om de diversiteit aan patiënten 
goed te woord te kunnen staan. 

Inhoud van de cursus:  De complete inhoud van de training is toegespitst op uw doelstellingen. 

Tijdens de taaltraining leert u uw vak uit te oefenen in de doeltaal. De nadruk ligt op het kunnen 
spreken met patiënten/ zorgvragers, o.a. met betrekking tot het bespreken van symptomen, 
doorvragen om tot de diagnosis te komen, toelichting geven ten aanzien van de behandeling, 
etc. 

Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van speciaal ontwikkeld branche- & functiegericht medisch 
vocabulaire, vakgerichte cases (zowel schriftelijk als mondeling) toegespitst op medisch 
taalgebruik en de functie, en specifieke functiegerichte rollenspellen qua spreekuur als arts. 

Programma:  - Het programma wordt voor elke training apart samengesteld naar aanleiding van de 
uitkomsten van de behoefteanalyse en kennistest (indien van toepassing) die u voorafgaand 
aan de training (digitaal) invult. U kunt hierbij denken aan: 

- 100% maatwerk voor huisartsen. 

- Pakketten van 30 of 40 uur, in verband met unieke kwaliteitsgarantie. 

- Van niveau A0 tot C2 (beginner tot en met gevorderd). 

- Studiebelasting: wordt voorafgaand aan de training in overleg bepaald. 

- Locatie: het opleidingscentrum van Iber Lengua in Haarlem, op locatie bij u in de praktijk of 
online (Skype, Zoom e.d.). 

- Opbouw/ uitbreiding van spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid, afgestemd op uw 
individuele wensen en doelstellingen. 

- Branche- & functiegericht medisch vocabulaire, conversatie en cases toegespitst op 
huisartsen. 

- Combinatie en integratie van conventionele en communicatieve methoden. 

- Luister- en leesvaardigheid, cases en interviews afgestemd op uw functie als huisarts. 

- Uitspraak met aandacht voor verschillen in uitspraak afgestemd op land van herkomst van de 
patiënten/ zorgvragers. 

- Praktijkgerichte communicatieve rollenspellen en cases toegespitst op medisch Spaans en uw 
functie als huisarts, gebaseerd op het vakgerichte lesmateriaal. 

- Audiovisueel materiaal en toegespitste leesteksten t.b.v. spreekvaardigheid en 
luistervaardigheid. 

- Grammatica afgestemd op het aanvangsniveau & op basis van de uitkomst van de 
behoefteanalyse en kennistest. 

- Indien gewenst geïntegreerde (zakelijke) cultuurinformatie, met o.a. als thema’s: 

 - dagelijkse samenleving; 

 - mentaliteit en gedrag, normen en waarden; 

 - hiërarchie, arbeidsverhoudingen, overlegcultuur; 

 - geografie, politiek, geschiedenis. 

 



 

Leerdoelen:  - Uw functie uitoefenen in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Nederlands, 
Zweeds, Deens, Noors, Turks, Arabisch, Papiaments, Catalaans, Pools of Russisch. 

- Kennis opbouwen en uitbreiden waardoor doelmatig taalgebruik mogelijk is. 

- Informele en formele omgangsvormen i.v.m. willekeurige en specifieke gesprekssituaties in de 
medische sector. 

- Communicatie met patiënten/ zorgvragers en hun families. 

- De patiënt/ zorgvrager voorzien van de benodigde informatie. 

- Communicatie met collega’s. 

- Beheersen en in de praktijk toe kunnen passen van vocabulaire met betrekking tot medische 
klachten, symptomen, behandelplan, medicatie, bijwerkingen, doorverwijzingen, etc. 

 

Trainer: Gekwalificeerde (near)native taaltrainer van Iber Lengua Taal & Cultuur BV. 

 

Korting voor LHV leden: Speciaal voor leden van de LHV geldt een korting van 10% op de cursusprijs. 
De taaltrainingen zijn BTW-vrij. 
 
Enkele prijsvoorbeelden: 
 
30 uur individueel maatwerk branche- en functiegericht  
Voor niet LHV-leden € 2.700,- 
Voor LHV-leden: € 2.430,- 
 
30 uur in groep van 4 deelnemers maatwerk branche- en functiegericht  
Voor niet LHV-leden € 1.119,50 per persoon 
Voor LHV-leden: € 1.000,- per persoon 
 
Bijkomende kosten: 
Boeken en materiaal +/- € 100,- tot max. € 150,- (ex btw) per persoon. 

 Op deze training zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van kracht, u vindt deze op 
www.iberlengua.nl/voorwaarden 

 

http://www.iberlengua.nl/voorwaarden

