
De taalcursus TaalBoost verenigt vele verschillende nationaliteiten en persoonlijkheden

die één doel hebben: Nederlands leren. Om dit te bereiken biedt Mirko Cvetković, de

eigenaar, met zijn medewerkers verschillende lessen vanaf het niveau A1 tot B2 aan.

Afhankelijk van de persoonlijke doelstellingen kunnen er verschillende cursussen

worden gekozen, die door de docenten creatief, doelgericht en individueel worden

voorbereidt. De docenten hechten daarbij vooral aan afwisselende en interactieve

opdrachten. In een hartelijke sfeer is iedereen welkom om zijn Nederlands te boosten.

Om een indruk te krijgen welke nationaliteiten en persoonlijkheden in de cursussen

samenkomen, wordt een interview met vier medecursisten uit de intensieve cursus met

het niveau A1 gemaakt. De onderstaande wereldkaart stelt de cursisten voor:

Waar kom je vandaan?

I am from the United States.

Ik kom uit de Verenigde Staten.

Wat is jouw moedertaal?

Wat is volgens jou het makkelijkste aan het 

Nederlands?

Wat is volgens jou het moeilijkste aan het 

Nederlands?

My native language is English.

Mijn moedertaal is Engels.

The easiest thing about learning Dutch is that there 

are many similarities to English. 

Het makkelijkste in het Nederlands is dat het op 

het Engels lijkt.

The most difficult thing about learning Dutch is 

understand the correct word structure. 

Het moeilijkste bij het leren van Nedelands is de 

juiste woordstructuur te begrijpen.

Waar kom je vandaan?

Eu venho do Brasil.

Ik kom uit Brasil.

Wat is jouw moedertaal?

Wat is volgens jou het 

makkelijkste aan het 

Nederlands?

Wat is volgens jou het 

moeilijkste aan het 

Nederlands?

Minha lingua materna é o portugues. 

Mijn moedertaal is Portuguees.

A lingua é bem similar ao ingles e diversos sons existem na lingua 

portuguesa. 

De taal lijkt veel op het Engels en sommige klanken gebruiken we 

in het Portuguees.

A ordem nas frases as vezes é bem confusa (inversie) 

De volgorde van de woorden is soms moeilijk.

Waar kom je vandaan?

Jag kommer från Sverige 

Ik kom uit Zweden

Wat is jouw moedertaal?

Wat is volgens jou het makkelijkste aan het 

Nederlands?

Wat is volgens jou het moeilijkste aan het 

Nederlands?

Mitt modersmål är Svenska

Mijn moedertaal is Zweeds

Det lättaste med nederländska är att det är så likt 

svenskan

Het makkelijkst in het Nederlands is dat het op het

Zweeds lijkt.

Att de finns så många falska vänner. 

Dat er zo veel valse vrienden zijn.

Waar kom je vandaan?

我来自中国
Ik kom uit China.

Wat is jouw moedertaal?

Wat is volgens jou het 

makkelijkste aan het Nederlands?

Wat is volgens jou het moeilijkste 

aan het Nederlands?

我说中文
Mijn moedertaal is Chinees/Mandarijn.

我觉得最简单的是单词拼写
Ik denk dat het makkelijkst aan het 

Nederlands de spelling is.

我觉得最难的是说荷兰语的时候从句的
语序

Ik vind het moeilijkst aan het 

Nederlands is de volgorde van de 

bijzinnen als je Nederlands spreekt.
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