
Praktische informatie en voorwaarden 

 

Inschrijven 

Vanaf 18 jaar (m.u.v. de cursus Typeworld) kan iedereen zich inschrijven voor een (taal) 

cursus. Dit kan op twee manieren: 

 

Via de website 

Via www.bibliotheekgouda.nl kun je je direct inschrijven en het cursusgeld via IDeal 

betalen.  

 

Aan de Servicebalie in de Stadsbibliotheek 

Betaling kan hier contant of per pin. 

 

De inschrijving is pas definitief wanneer de Bibliotheek Gouda de betaling heeft 

ontvangen. Het is mogelijk, indien wenselijk, het resterende bedrag in twee termijnen te 

voldoen, mits het tweede deel betaald is vóór 1 december 2017. 

 

 

Cursusprijzen Taalaanbod 

 

25 lessen:  €315 10% korting voor leden/Voordeel met je Biebpas: €284 

Ouder & Kind:€100 10% korting voor leden/Voordeel met je Biebpas: €91 

Korte cursus : €88 10% korting voor leden/Voordeel met je Biebpas : €79 

 

Vroegboekkorting 

Wanneer je vóór 31 augustus 2017 je taalcursus boekt, krijg je 5% korting op de 

cursusprijs! Let op: dit aanbod geldt niet in combinatie met andere kortingen. 

 

 

Leslocatie 

Alle cursussen uit het taalcursusaanbod 2017-2018 vinden plaats in de Stadsbibliotheek 

in de Chocoladefabriek aan Klein Amerika 20 en starten in de vierde week van 

september. 

 

Lesmateriaal 

De titels van de lesboeken die (eventueel) worden gebruikt zullen door de docent op de 

1e les worden aangegeven. 

 

Schoolvakanties en feestdagen 

Tijdens schoolvakanties en erkende feest- en vrije dagen wordt er geen les gegeven, 

tenzij bij de cursus anders vermeld staat. 

Bij lesuitval wegens ziekte van de docent wordt de vervallen les in de regel aan het einde 

van de cursus ingehaald. We vragen je hiermee rekening te houden. 

 

Proefles 

Het is niet mogelijk een gratis les (als proefles) te volgen. Wil je meer informatie over de 

cursus of advies over het juiste niveau, dan raden we aan gebruik te maken van 

Start!16/17 op 9 september 2017. 

 

Annulering en wijzigingen 

Een week voor de genoemde aanvangsdatum van de cursus wordt gekeken of er 

voldoende aanmeldingen zijn om de cursus te laten plaatsvinden. Bij onvoldoende 

belangstelling behoudt de Bibliotheek Gouda het recht een cursus te annuleren. Je 

ontvangt in dat geval hiervan (per e-mail) schriftelijk bericht en zal het cursusgeld 

geretourneerd worden. Denk je erover om een cursus te gaan volgen? Wacht dan niet te 

lang met inschrijven!  

 

http://www.bibliotheekgouda.nl/


Restitutie cursusgeld 

Restitutie is mogelijk tot 14 dagen vóór aanvang van een cursus of workshop, met aftrek 

van €15,- administratiekosten. Na deze periode is restitutie niet meer mogelijk.  

 

Klachtenprocedure 

Heb je een klacht, dan verzoeken we je dit schriftelijk aan ons te melden met toelichting 

en vermelding van naam en adres, zodat wij adequaat op de klacht kunnen reageren. 

Telefonische en anonieme klachten worden ter kennisgeving aangenomen, maar kunnen 

niet in behandeling worden genomen. 

 

 

 

 

Aansprakelijkheid 

De Bibliotheek Gouda is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of 

eigendommen, evenmin is de Bibliotheek aansprakelijk voor diefstal of verlies van 

persoonlijke goederen tijdens de door de Bibliotheek georganiseerde cursussen en 

andere activiteiten. 

 

Door inschrijving en betaling van het cursusgeld verklaar je akkoord te gaan met 

bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taalniveaus volgens het Europees Referentiekader (ERK) 

Het ERK bestaat grofweg uit zes niveaus. A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Heel globaal zou je 

kunnen stellen dat iemand met niveau A1 of A2 een beginner is, iemand met niveau B1 

of B2 gevorderd en iemand met niveau C1 of C2 vergevorderd. 

 

Voor meer informatie over het internationaal erkende taalniveau van het ERK en een 

kennistest, (onder ‘wat is uw niveau nu’ – zelftest, beschikbaar voor Frans, Engels, 

Spaans en Duits) zie de website: www.erk.nl 

 

Niveau A0 – Absoluut beginner 

Heeft nog geen kennis van de taal 

 

Niveau A1 – Basisgebruiker 

Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete 

behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen 

over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen 

die men kent en dingen die men heeft). Kan op een eenvoudige manier communiceren, 

als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen. 

 

Niveau A2 – Basisgebruiker 

Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking tot 

onderwerpen van onmiddellijk belang (b.v. informatie over zichzelf en familie, 

boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige en alledaagse situaties communiceren 

over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan in eenvoudige termen aspecten van 

zijn/haar achtergrond, zijn/haar onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke 

behoeften beschrijven. 

 

http://www.erk.nl/


Niveau B1- Onafhankelijk gebruiker 

Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over vertrouwde 

onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, school, in de vrije tijd etc. Kan 

omgaan met de meeste situaties die zich plegen voor te doen tijdens een reis door het 

gebied waar de taal gesproken wordt. Kan eenvoudige, coherente teksten produceren 

over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke 

belangstellingssfeer behoren. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen 

en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg geven over meningen en plannen. 

 

Niveau B2 – Onafhankelijk gebruiker 

Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte onderwerpen 

begrijpen, ook van technische discussies in zijn/haar specialisatie. Kan zo vlot en 

spontaan communiceren dat de regelmatige interactie met moedertaalsprekers voor geen 

van beide partijen lastig is. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over 

uiteenlopende onderwerpen. Kan een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en 

daarbij voor- en nadelen en verschillende opties aangeven. 

 

Niveau C1 – Vaardig gebruiker 

Kan moeilijke, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen. Kan impliciete 

betekenis herkennen. Kan zichzelf vlot en spontaan uitdrukken, zonder al te duidelijk 

naar woorden te zoeken. Kan de taal flexibel en efficiënt aanwenden voor sociale, 

academische en professionele doelen. Kan duidelijke, goed gestructureerde, 

gedetailleerde teksten produceren over complexe onderwerpen, met een weloverwogen 

tekstopbouw, een duidelijke samenhang en goed gebruik van verbindingswoorden. 

 

Niveau C2 – Vaardig gebruiker 

Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest. Kan informatie van 

gesproken of geschreven bronnen samenvatten, op een coherente manier argumenten 

en uiteenzettingen reconstrueren. Kan zichzelf spontaan, erg vlot, precies en 

genuanceerd uitdrukken, ook in meer complexe situaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


