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Wat? 
 
Twaalf online contrastieve* e-learning modules over talen-en-culturen van de Euregio Maas-Rijn. 
De modules werden ontwikkeld in het kader van het project EUR.Friends (Interreg VA). 
 
De modules zijn gratis (ook voor de doelgroepen buiten de EMR) mits u de code 
EUR.Friends (let op hoofdletters!) invult bij bestelling. 
 
De modules kunnen gebruikt worden op tablet, PC, Mac en smartphone**. Ze zijn makkelijk en 
24/7 toegankelijk via de CommArt-servers en ook uitermate geschikt voor volledige zelfstudie of 
semi-autonoom leren (dus ondersteund met face-to-face begeleiding of e-coaching). 
 
De modules situeren zich op het niveau B1-B2 van het Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Talen (ERK). De onderdelen “taal” kwamen tot stand op basis van een 
behoefte-analyse bij KMO’s/MKBs in de 5 deelregio’s van de EMR.  De vele interactieve 
oefeningen helpen u om uw taalvaardigheid te verbeteren in het Nederlands, het Frans of het 
Duits in de volgende gesprekssituaties: smalltalk, eerste professionele ontmoeting, 
bedrijfspresentatie, contacten op handelsbeurs, zakenlunch, onderhandeling over offertes, 
klachtenbehandeling, interne vergadering - presentatie bedrijfsresultaten. 
 
Ook leert u hoe u miscommunicatie kunt vermijden door rekening te houden met 
cultuurverschillen binnen de Euregio Maas-Rijn en tussen de deelregio’s van de EMR en de 
omringende landen en regio’s. Want anders is er een reële kans dat u verkeerd begrepen wordt, 
ook al beheerst u de taal uitstekend. Cultuur heeft immers een zeer grote invloed op de manier 
waarop we met elkaar communiceren. 
 
*Elke online module werd contrastief uitgewerkt: een pragmatische aanpak waarbij doeltaal 
(taal die u beter wil beheersen) en brontaal (taal die u goed beheerst, meestal uw moedertaal) 
elkaar doelgericht afwisselen (vb feedback in de brontaal). 
  

 
 
 

 



 
 

                                     
 

                                        
 

**hoewel didactisch niet aangewezen omwille van het kleine scherm  
 
Hoe? 
 
Ga naar www.commart.eu. 
Klik op de taal waarin u beter wil leren communiceren (in dit geval dus FR, DE of NL), vervolgens 
op Professionele/zakelijke communicatie, daarna op de gewenste talencombinatie (brontaal - 
doeltaal) en vervolgens op een module om zo te arriveren op het bestelformulier voor die module. 
  
 

 

 

 

 

 

 

https://interculturalis.us13.list-manage.com/track/click?u=f15688daa30810850118d4010&id=260f395eb0&e=6a49d31595

