Chinees leren bij het Talencentrum van Tilburg University
Een goede manier om kennis te maken met China is via het leren van de officiële taal: Mandarijn
Chinees. Chinees is echter een van de meest uitdagende talen ter wereld. Er zijn maar weinig
overeenkomsten tussen Chinees en Nederlands. De woorden, de klanken, de tonen, het schrift; alles is
anders, maar tegelijkertijd mysterieus en fascinerend.
Wil je meer weten? Kom dan Chinees leren bij het Talencentrum van Tilburg University!
In onze cursussen vinden wij het belangrijk om je interesse en motivatie aan te wakkeren. Wij richten
ons daarom meer op competentie dan op kennis. Je leert hoe je woorden en zinspatronen in dagelijkse
communicatie kunt toepassen en hoe je de Chinese taal zelfstandig kunt leren aan de hand van diverse
didactische methoden en digitale tools.
We hebben de leeractiviteiten ontworpen om de perfecte balans te vinden, zodat je wordt uitgedaagd,
maar niet overbelast. Zo ben je in staat om snel vooruitgang te boeken en kun je meteen in de praktijk
aan de slag met wat je hebt geleerd.
De tijd van de klassikale college’s benutten we om zo veel mogelijk
in het Chinees te praten: met elkaar en met de docent. Daarnaast
oefen je via de online leeromgeving en via sociale media.

Contact
Je kunt bij de Student Desk terecht voor informatie over
taalcursussen en workshops. Ook kun je hier een afspraak maken
met een medewerker van het Language Center. Je vindt de
Student Desk in het Academia gebouw op de 3e etage.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 - 16.00.

Reacties van cursisten
“Deze zeer goed georganiseerde cursus
maakt het makkelijker om Chinees te
leren.”
“Er waren veel kansen om Chinees te
spreken, zodat we onze taalvaardigheid
en geleerde grammatical in de praktijk
konden brengen.”
“De lessen waren heel prettig en de
docent zeer gepassioneerd.”

Student Desk
Academia gebouw, kamer A 301
Telefoon: 013 - 466 8000
E-mail: languagecourses@tilburguniversity.edu
Website: http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/taalcursussen/chinees/taalcursussen/

