Voorwaartz verhuist

Voor even
spreken we
alleen maar
spierballentaal.

Voorwaartz ondersteunt werkgevers en
werknemers door het aanbieden van taalonderwijs
op maat van hun specifieke eisen en wensen. We
maken hiermee een duurzame inzetbaarheid van
medewerkers mogelijk. Taal is onze kernactiviteit.
Maar vrijdag 18 december a.s. spreken we alleen
spierballentaal. Die dag stropen we de mouwen op
en sjouwen we dozen vol lesboeken, computers en
stoelen. Verhuiswagen in, verhuiswagen uit.
Kloosterplein 6 is ons nieuwe adres
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Met vriendelijke groet,

Voorwaartz is ruim 15 jaar actief in tal
van sectoren. Onze hartstocht voor
onderwijs in taal is onveranderd,
evenals ons aanbod...
• Nederlands als eerste taal (NT1)
• Nederlands als tweede taal (NT2)
• Engels, Frans, Duits, Italiaans & Spaans
• Toetsen in het kader van de Taaleis

