
Een taal Ie ren is een dynamisch proces. Onze studenten behalen betere resultaten door de 

i nteractie met native speakers en het proeven van de cultuur van het land. Altraitalia werkt 

uitsluitend met hoog opgeleide en gecertificeerde docenten voor wie het Italiaans de moedertaal 

is. Ze kennen hun land van herkomst als geen ander land en kunnen zo het beste van de Italiaanse 

taal en cultuur aan studenten doorgeven. 

Alle lessen zijn sterk gericht op conversatie en vaak interactief. We oefenen met effectieve 

vaardigheden voor prettige communicatie met Italiaanse sprekenden, in allerlei verschillende 

situaties. Gedurende de lessen is aandacht voor de vier taalvaardigheden: praten, luisteren, lezen en 

schrijven. We gebruiken niet alleen de standaard leerboeken, ook doen we afwisselend spelletjes en 

lezen we nieuwsartikelen, literaire tesksten en Italiaanse songteksten. 

Ons cursusaanbod is groot en gevarieerd. We bieden individuele, duo- en groepslessen aan op alle 

mogelijke niveaus. De lessen worden gegeven in kleine groepen, met veel aan aandacht en 

professionele begeleiding. Om goede resultaten te boeken is het raadzaam om op circa 2 à 3 uur 

zelfstudie per week te rekenen. 

Altraitalia geeft aan studenten de mogelijkheid om boeken te lenen uit onze minibibliotheek. 

Wij beschikken over leesboekjes op ieder taalniveau. Wil je de taal nog sneller beheersen? 

Het lezen van een boek op jouw niveau is dan zeker aan te raden. Je kunt als student een boek 

reserveren per mail. 

Altraitalia volgt uiteraard de laatste ontwikkelingen op het gebied van nieuwe leermethodes en 

is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (www.crkbo.nl) 
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CEFR
DDe Italiaanse taal kent net als andere  
talen zes verschillende niveaus. Dit zijn de 
internationaal erkende CEFR-niveaus A1, 
A2, B1, B2, C1 en C2. De niveaus gaan van 
beginnende taalgebruiker (A1 en A2), 
naar gevorderde taalgebruiker (B1 en B2) 
en de (zeer) vaardige taalgebruiker (C1 en 
C2). Bij alle cursuspC2). Bij alle cursusprgramma’s bepalen we 
aan het eind van een programma in een 
evaluatie met de studenten op welk 
taalniveau zij in het volgende lesrooster 
verder kunnen. 

PLUSPROGRAMMA’S
Vanuit onze ervaring én didactisch 
oogpunt bieden we unieke 
plusprogramma’s aan. Voor meer 
verdieping van de geleerde lesstof en met 
nog meer aandacht voor conversatie.

A1

OM DEEL TE NEMEN AAN DEZE CURSUS A1 HEB JE 
GEEN VOORKENNIS NODIG.

NA DEZE A1 BEGINNERSCURSUS KUN JE

eenvoudige uitdrukkingen en korte zinnen 
begrijpen en gebruiken, bijvoorbeeld vragen 
hoe iemand heet, waar iemand woont en jezelf 
voorstellen;

deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer 
de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt 
en je af en toe helpt in het gesprek;

een kort verhaaltje vertellen over je vakantie of een 
eenvoudige ansichtkaart schrijven voor het 
verzenden van je vakantiegroet;

een boekje lezen in het Italiaans met 
500 basiswoorden.
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B1

OM DEEL TE NEMEN AAN DEZE CURSUS 
BESCHIK JE OVER KENNIS VAN HET ITALIAANS 
OP NIVEAU A2 PLUS. 

NA DEZE B1 CURSUS KUN JE:
Italiaanse standaardteksten over werk, 
school, vrije tijd en algemene regelgeving 
in hoofdlijnen bergrijpen;

jezelf tijdens een reis in Italië in de meeste 
situaties al behoorlijk redden;

eigen ervaringen, wensen, dromen en 
gebeurtenissen beschrijven;

deelnemen aan een discussie met bijv. een 
Italiaanse schrijver en je mening geven; 
kort redeneren en verklaringen geven voor 
meningen en plannen.

A2

OM DEEL TE NEMEN AAN DEZE CURSUS  
BESCHIK JE OVER KENNIS VAN HET ITALIAANS
OP NIVEAU A1 PLUS. 

NA DEZE A2 CURSUS KUN JE:
regelmatig voorkomende zinnen en 
uitdrukkingen die verband houden met 
persoonsgegevens, familie, winkelen, werk etc. 
makkelijk begrijpen;

communiceren in simpele en alledaagse zaken: 
inlichtingen verkrijgen, de weg vragen en/of 
wijzen, een praatje maken met een Italiaan;

een verslag schrijven over je leukste 
Italiaanse vakantieavontuur;

korte, eenvoudige teksten lezen en specieke 
voorspelbare informatie vinden in eenvoudige 
alledaagse teksten zoals dvertenties, 
menu’s etcetera. 
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C1

OM DEEL TE NEMEN AAN DEZE CURSUS 
BESCHIK JE OVER KENNIS VAN HET ITALIAANS 
OP NIVEAU B2 PLUS. 

NA DEZE C1 CURSUS KUN JE:
jezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder 
daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te 
moeten zoeken;

exibel en effectief met Italiaans omgaan
voor sociale, academische en beroepsmatige 
doeleinden;

een uitgebreid scala van veeleisende, lange 
teksten begrijpen en de impliciete betekenis 
herkennen;

een duidelijke, goed gestructureerde en 
gedetailleerde tekst over complexe 
onderwerpen produceren en daarbij gebruik 
maken van organisatorische structuren 
en verbindingswoorden.

B2

OM DEEL TE NEMEN AAN DEZE CURSUS 
BESCHIK JE OVER KENNIS VAN HET ITALIAANS 
OP NIVEAU B1 PLUS. 

NA DEZE B2 CURSUS KUN JE:
ingewikkelde teksten aardig begrijpen, zowel 
over concrete als meer abstracte onderwerpen, 
zoals in kunstgeschiedenis of lms;

technische woordenschat in je eigen 
vakgebied begrijpen;

redelijk vloeiend en spontaan reageren in 
gesprekken met Italianen zonder dat het extra 
moeite kost om met jou in gesprek te blijven;

een standpunt over een kwestie uiteenzetten 
en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van 
diverse opties.


