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Introductiecursus Nederlands voor au pairs
 
Heeft u een au pair die graag iets over de Nederlandse taal en cultuur wil leren? Dan is deze
cursus ideaal! Onze introductiecursus ‘Nederlands voor au pairs’ is speciaal op maat gemaakt
voor deelnemers aan het au pair programma in Nederland. In deze compacte cursus met twee
lessen op locatie (eerste en laatste les) en acht online lessen, wordt de au pair meegenomen in
een uniek verhaal: de reis van een au pair. De lessen zijn vormgegeven rondom belangrijke
thema’s voor een au pair: van de aankomst in Nederland en kennismaking met het gastgezin, het
doen van boodschappen in de supermarkt, het spelen met de kinderen van het gastgezin en
uiteindelijk het afscheid en het vertrek naar huis. De nadruk ligt tijdens de cursus op het leren
spreken en verstaan van de Nederlandse taal. De au pair leert daarnaast een aantal belangrijke
werkwoorden en basisgrammatica. Ook is er aandacht voor belangrijke aspecten van de
Nederlandse cultuur. Met behulp van interactieve en educatieve spelletjes maken we er
superleuke en gezellige lessen van! 

Enthousiast geworden? 
Schrijf uw au pair vandaag nog in voor één van de cursussen want vol = vol !!

Kenmerken van de cursus:
► Groepen van tien tot twaalf personen;
► In totaal tien lessen van twee uur;
► Eerste en laatste les op locatie in Den Haag;
► Tijdens de les wordt er Nederlands gesproken en Engels voor ondersteuning waar nodig;
► Geen aanschaf van boeken nodig;
► Lesmateriaal wordt uitgedeeld tijdens de eerste les;
► Huiswerkbelasting is ongeveer twee uur per week;
► Lessen zijn één keer per week online en live (eerste & tiende/laatste les);
► Geen inhaallessen mogelijk;
► Certificaat van deelname (bij minimaal 80% aanwezigheid bij de lessen);
► Inschrijving is definitief na betaling van het volledige lesgeld. Restitutie van lesgeld is niet
     mogelijk, wel kan een kortingsbon t.w.v. € 75 voor een nieuwe taalcursus bij Au Pair
     International worden aangevraagd als de au pair vóór les zes zich genoodzaakt ziet de
     deelname te staken. 

Cursusindeling en onderwerpen die aan bod komen:
• Jezelf voorstellen; groeten en begroeten;
• Dagelijkse taken van een au pair; ochtend- en avondritueel;
• Vrijetijdsbesteding; taalcursus, op pad gaan;
• Interactie met kinderen; spelen, in bad, huiswerkbegeleiding;
• Afspraak maken; inschrijven bij de gemeente, restaurant, hotel;
• Persoonlijke verzorging; lichaam, bij de dokter;
• Toekomst; terugkeer naar huis, uitschrijven bij de gemeente;
• Terugkijken; doelen bereikt?, tips en tops.



Na de cursus kan uw au pair:
• Vertellen wie hij/zij is en waar hij/zij vandaan komt;
• Zeggen waar hij/zij nu woont en over zijn/haar gastgezin vertellen;
• Met de kinderen van zijn/haar gastgezin een eenvoudig gesprek voeren;
• Afspraken maken met instellingen en personen;
• Bestellen en afrekenen in de horeca;
• Zelf boodschappen doen;
• Contact maken en houden met nieuwe mensen/vrienden;
• Praten over zijn/haar toekomstplannen.

Prijs: 
• €295 voor au pairs die ingeschreven staan bij Au Pair International;
• €325 voor au pairs die ingeschreven staan bij een ander bureau.

Lesmateriaal: 
Cursusmap 

Eisen:
► De au pair staat ingeschreven bij een erkend referent van de IND;
► De au pair beschikt over voldoende basiskennis van de Engelse taal. 

Waarom kiest u voor ons?
• Omdat we een maatwerk taalcursus aanbieden op basis van de reis van de au pair tijdens
   zijn/haar au pair jaar in Nederland;
• We geven twee lessen op locatie om de docent en de medecursisten persoonlijk te ontmoeten
   en vervolgens vinden de lessen online plaats;
• We bieden compacte lessen waar de nadruk op conversatie ligt zodat de au pair meteen een
   simpel gesprek kan houden;
• We werken met enthousiaste en gecertificeerde docenten met veel (internationale)
   onderwijservaring;
• Certificaat van deelname wordt persoonlijk uitgereikt bij een feestelijke afsluiting na de laatste
   les op locatie;
• WhatsAppgroep om contact te onderhouden met de andere cursisten en samen huiswerk te
   maken;
• Persoonlijke aanpak omdat we met kleine groepen werken.



WOENSDAGOCHTEND Lesdata Lestijd Locatie
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WOENSDAGAVOND* Lesdata Lestijd Locatie
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VRIJDAGOCHTEND Lesdata Lestijd Locatie

Les 1

Les 2

Les 3

Les 4

15:00 - 17:00

09:00 - 11:00

09:00 - 11:00

09:00 - 11:00

Den Haag
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09:00 - 11:00

09:00 - 11:00

09:00 - 11:00

14:00 - 16:00 Den Haag

Online

Online

Online

Online

Online

Let op: Les één is voor alle opties op zaterdag 17 september 2022 in Den Haag van 15:00 tot 17:00 uur en les tien
(laatste les) is ook voor alle opties op zaterdag 19 november 2022 in Den Haag van 14:00 tot 16:00 uur.  Indien de
Coronamaatregelen het niet toelaten dat deze lessen op locatie worden gegeven, dan zullen deze lessen vervangen
worden door online lessen en zal zodra mogelijk, een passende ‘live’ activiteit worden georganiseerd voor de cursisten.  

*De cursus op de woensdagavond is speciaal voor au pairs met Afrikaans, Duits en Engels als moedertaal. 
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AU PAIR INTERNATIONAL
 

Hoge Traan 22
9351 VV Leek, Nederland

 
Tel. +31(0)50 502 00 05

E-mail: info@aupairinternational.nl
 

mailto:info@aupairinternational.nl

