
 

 

 

NOORSONLINE 
 

 
 
 
 
 

NoorsOnline overbrugt de kloof. U leert Noors spreken en schrijven. 
 
 
 
 

NoorsOnline is een erkend onderwijsinstituut voor kort beroepsonderwijs.
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NoorsOnline: enthousiasme en daadkracht 
 
 
NoorsOnline is een klein bedrijf met enthousiaste mensen die doen waar ze goed in zijn: 
anderen helpen met het leren van de Noorse taal. NoorsOnline is begonnen in 2005. 
Sindsdien zijn tientallen cursussen van start gegaan in Nederland en in België. Velen hebben 
inmiddels kennisgemaakt met het jonge taleninstituut en kijken met plezier terug op de 
cursus die ze bij NoorsOnline gevolgd hebben. 
In 2006 is NoorsOnline gestart met cursussen die de naam rechtgedaan hebben: online. 
Dankzij de kleinschaligheid kon gekozen worden voor een geheel eigen aanpak. 
NoorsOnline was het eerste taleninstituut dat voor de online lessen gebruik maakt van Skype, 
de internettelefoon die het mogelijk maakt om juist het spreken goed te oefenen. 
Inmiddels is NoorsOnline gegroeid tot een rijkserkend onderwijsinstituut waar je zowel online 
als in groepen Noorse les op allerlei niveau en voor allerlei doeleinden kunt volgen. Er is een 
ruime keuze uit de cursuscatalogus, maar natuurlijk staat NoorsOnline ook voor maatwerk. In 
privésituaties kunnen bijzondere wensen ingewilligd worden. NoorsOnline kan de lesaanpak 
afstemmen op bijzonder jargon of op specifieke beroepssituaties. Ook bedrijven kunnen 
terecht bij NoorsOnline voor ‘incompany’ taaltrainingen aan personeel dat uitgezonden wordt 
of veel met Noren in contact komt. 
Maar bovenal is NoorsOnline het instituut waar enthousiast, met plezier én met succes 
Noorse les gegeven wordt aan mensen die hun hart verpand hebben aan Noorwegen en die 
de Noren in eigen landstaal tegemoet willen treden. 
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NoorsOnline heeft een EIGEN cursusruimte 
 

 
 
Vanaf 1 januari 2010 heeft NoorsOnline een eigen cursusruimte in het midden van het land, 
in Den Bosch. Daar worden vanaf 2010 onze reguliere cursussen (elke week 1,5 uur les 
gedurende 12 weken), intensieve cursussen (een week lang elke dag les) en onze 
snelcursussen (6 dagen 3 uur per dag les) gehouden. De cursusruimte ligt centraal in Den 
Bosch aan de Helftheuvelweg 11 in het Bedrijvencentrum De Rietvelden. De locatie is met 
de auto goed te bereiken. U kunt vrij parkeren. 
 
 
 

De aanpak en het niveau 
 
Voor de beginnerscursussen vindt NoorsOnline het belangrijk om geen docenten in te zetten 
die weliswaar het Noors machtig zijn, maar niets kunnen uitleggen in het Nederlands. 
NoorsOnline maakt gebruik van bevoegde ‘near-native speakers’, die de cursisten in het 
Nederlands kunnen helpen met hun eerste schreden in de vreemde taal. Voor het materiaal 
wordt gebruikgemaakt van zelf samengestelde mappen met teksten en oefeningen. De 
basisgrammatica wordt uitgelegd aan de hand van het door NoorsOnline zelf uitgegeven 
boekje getiteld NøkkelNorsk. 
NoorsOnline werkt met de niveauaanduidingen A1, A2,  B1 en B2 voor de cursussen. Deze 
komen overeen met de niveaus van het Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFRL). Elke cursus eindigt met een examen waarin individueel getoetst wordt 
of het desbetreffende niveau ook gehaald is. NoorsOnline geeft kostenloos extra begeleiding 
als het niveau niet gehaald is. De cursus eindigt met het verstrekken van een certificaat 
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waarin NoorsOnline verklaart welk niveau van het CEFRL gehaald is. Dit certificaat is geen 
officieel erkend diploma, maar wel van waarde aangezien NoorsOnline een CRKBO-erkend 
onderwijsinstituut is. 
 
 

Niveau A A1 A2 
Begrijpen Luisteren Ik kan bekende woorden en zeer 

eenvoudige zinnen verstaan, die 

mijzelf, mijn familie of bekende 

onderwerpen betreffen mits 

langzaam en duidelijk gesproken. 

Ik kan de meest voorkomende 

woorden verstaan, die betrekking 

hebben op onderwerpen die 

gebonden zijn aan een persoon 

(zeer eenvoudige persoonlijke 
zaken en onderwerpen over mijn 

familie, boodschappen doen, 

vertellen over mijn werk). Ik 

begrijp de hoofdzaken in korte, 

heldere en eenvoudige berichten 

en aankondigingen. 
Lezen Ik kan bekende namen, woorden 

en zeer eenvoudige zinnen lezen, 

bijv. op briefjes en posters of in 

catalogi. 

Ik kan zeer korte eenvoudige 

teksten lezen. Ik kan specifieke 

voorspelbare informatie uit 

eenvoudig materiaal halen, zoals 

uit reclame-, foldermateriaal, 

menu's en roosters. Ik begrijp 

korte eenvoudige persoonlijke 

brieven. 
Spreken Gesproken 

interactie 
Ik kan deelnemen aan een 

eenvoudig gesprek over bekende 

thema's, als de andere persoon 

langzaam spreekt, bereid is om 

woorden en zinnen te herhalen en 

mij helpt met het formuleren. Ik 

kan eenvoudige vragen stellen die 

helpen in elementaire situaties. 

Ik kan eenvoudige dialogen voeren 

simpele en directe informatie 

uitwisselen over bekende thema's. 

Praten over familie en hobby's. Ik 

begrijp meestal niet genoeg om 

het gesprek zelf gaande te 

houden. 

Productief 

spreken 
Ik kan eenvoudige zinnen 

gebruiken om aan te geven waar 

ik woon en welke mensen ik ken. 

Ik kan in eenvoudige 

bewoordingen vertellen over mijn 

familie, opleiding, woonplaats, 

huidige werkkring. 
Schrijven Schrijven Ik kan een postkaart schrijven, 

bijv. vakantiekaart. Ik kan 

eenvoudige persoonsgegevens op 

een formulier invullen. 

Ik kan een kort briefje of een korte 

memo schrijven over dringende 

zaken. Ik kan iemand schriftelijk 

bedanken. 
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Niveau B B1 B2 
Begrijpen Luisteren Ik kan in hoofdlijnen gesproken 

taal betreffende persoonlijke 

zaken, familie, werk, school en 
vrije tijd volgen, Ik begrijp in grote 

lijnen de inhoud van radio- en t.v.-

programma's over algemene en 

andere zaken die binnen mijn 

belangstellingsfeer liggen. 

Voorwaarde is dat er relatief 

langzaam en duidelijk wordt 

gesproken. 

Ik begrijp uitgebreide conversatie 

en lezingen, ook complexe 

argumentatie mits het onderwerp 
redelijk bekend is. Ik begrijp het 

nieuws op t.v. en 

actualiteitenprogramma's. Ik 

begrijp het merendeel van films in 

standaard dialect. 

Lezen Ik kan teksten begrijpen die 

bestaan uit veel voorkomende 

woorden of onderwerpen die te 

maken hebben met mijn dagelijkse 

leven of gerelateerd zijn aan mijn 

werk. Ik begrijp de beschrijving 

van wensen, gevoelens en 

gebeurtenissen in persoonlijke 
brieven. 

Ik kan artikelen en verslagen lezen 

over hedendaagse onderwerpen 

waarin de schrijver stelling neemt 

of een standpunt verwoordt. Ik 

begrijp moderne proza. 

Spreken Gesproken 

interactie 
Ik kan me in de meest 

voorkomende situaties redden 

wanneer ik in het land ben van de 

doeltaal. Ik kan onvoorbereid 

deelnemen aan gesprekken over 
bekende thema's of gesprekken 

over het leven van alledag. 

(familie, hobby's, werk, reizen, en 

andere veel voorkomende 

onderwerpen.) 

Ik kan deelnemen aan gesprekken 

met native speakers op een 

vloeiende manier. Interactie is heel 

goed mogelijk. Ik kan een actieve 

rol spelen in discussies over 
bekende thema's en mijn mening 

geven. 

Productief 
spreken 

Ik kan zinnen op een eenvoudige 
manier aan elkaar knopen om 

ervaringen, gebeurtenissen, mijn 

dromen en ambities te vertolken. 

Ik kan korte uitleg geven over 

deze thema's. Ik kan over een 

boek of film vertellen en mijn 

mening hierover weergeven. 

Ik kan een heldere gedetailleerde 
beschrijving geven over een scala 

van onderwerpen gerelateerd aan 

mijn belevingswereld. Ik kan een 

bepaald standpunt verklaren en de 

voors en tegens van verschillende 

meningen weergeven. 

Schrijven Schrijven Ik kan een eenvoudige tekst 

schrijven over eenvoudige, 

bekende onderwerpen. Ik kan 

persoonlijke brieven schrijven 

waarin ervaringen of indrukken 

worden beschreven. 

Ik kan een heldere tekst schrijven 

over thema's die mij interesseren. 

Verder een essay, verslag, of een 

standpunt verdedigen. Ik kan 

brieven schrijven die verhalen over 

ervaringen en gebeurtenissen. 
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De cursuscatalogus 
 
NoorsOnline biedt de volgende cursussen aan: 
 
Noors voor beginners A1 
Voor de A1-cursus is geen voorkennis vereist. U leert de basisgrammatica en beschikt al 
snel over een basiswoordenschat. Er is extra aandacht voor uitspraak. Aan het eind van de 
cursus kunt u zich verstaanbaar maken en een eenvoudig gesprek voeren. Duur: 12 lessen 
van 1,5 uur. De snelcursus A1 duurt 6 lessen van 3 uur. 
Studiebelasting: 2 à 3 uur per week excl. de lesbijeenkomsten. Voor de snelcursus rond 5 
uur per week excl. de lesbijeenkomsten. 
Prijs: € 245 p.p. exclusief cursusmateriaal à € 55. Elke 2e persoon op hetzelfde adres krijgt 
€75 korting. 
   
Noors voor beginners A2 
Deze cursus is een vervolg op de A1 cursus. De basisgrammatica wordt opgefrist en er 
wordt veel geoefend. Langzamerhand wordt begonnen met converseren in het Noors. 
Duur: 12 lessen van 1,5 uur. De snelcursus A2 duurt 6 lessen van 3 uur. 
Studiebelasting: 2 à 3 uur per week excl. de lesbijeenkomsten. Voor de snelcursus rond 5 
uur per week excl. de lesbijeenkomsten. 
Prijs: € 245 p.p. exclusief cursusmateriaal à € 55. Elke 2e persoon op hetzelfde adres krijgt 
€75 korting. 
 
Noors voor gevorderden B1 en B2 
Voor deze cursus is zowel actieve als passieve basiskennis van het Noors vereist. U bouwt 
de basiswoordenschat en grammatica uit en leert deze vlot toe te passen in verschillende 
situaties. Duur: 12 lessen van 1,5 uur. De snelcursus B1 en B2 duurt 6 lessen van 3 uur. 
Studiebelasting: 2 à 3 uur per week excl. de lesbijeenkomsten. Voor de snelcursus rond 5 
uur per week excl. de lesbijeenkomsten. 
Prijs: € 245 p.p. exclusief cursusmateriaal à € 55. Elke 2e persoon op hetzelfde adres krijgt 
€75 korting. 
 
 
Intensieve cursus  
Regelmatig organiseert NoorsOnline 5-daagse intensieve cursussen, zowel in Nederland als 
in Noorwegen. Zie onze website www.noorsonline.nl voor het actuele aanbod. 
    
In Company training  
NoorsOnline geeft In Company trainingen op maat. 
 
Privéles op maat 
Wilt u liever alleen of met zijn tweeën les volgen, dan is dat ook mogelijk. In overleg met u 
stelt Noors Online een cursus samen die specifiek op uw wensen afgestemd is. 
Gaat u wonen, werken of studeren in Noorwegen? Desgewenst kan de nadruk liggen op 
speciale thema’s, zoals medisch en juridisch jargon of business-Noors. Prijs: € 60 per uur 
(zelfde prijs voor 2 personen) 
 
 

http://www.noorsonline.nl/
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De Online Cursussen 
 

 
Een drukke baan, kinderen, hobby's en verplichtingen. Voor 
iedereen die wel graag een cursus Noors wil volgen, maar voor wie 
het praktisch gezien moeilijk te realiseren is om aan een 
groepscursus mee te doen, biedt NoorsOnline de mogelijkheid om 
een online cursus van 12 weken te volgen. Deze cursus is 
inhoudelijk gelijk aan de groepscursussen.  Het enige dat u nodig 
heeft is een breedbandverbinding, een eenvoudige headset of 
microfoon en het gratis te downloaden programma van Skype.com.  
Met een inlogcode krijgt u toegang tot uw eigen pagina op 
www.noorsonline.nl waar de uitleg, teksten, oefeningen, 
geluidsbestanden en het huiswerk voor die week te vinden zijn. U 
volgt de lessen van huis uit op de tijd die u uitkomt. Voor nadere 

uitleg, vragen en de uitspraak is er wekelijks een online privéles via de internettelefoon 
(Skype) met de docent. Deze houdt op die manier ook de voortgang in de gaten en helpt u 
verder op weg. De les duurt een half uur. Na 12 weken heeft u dezelfde kennis opgedaan als 
groepscursisten. 
NoorsOnline heeft de volgende online cursussen ontwikkeld: 
 
OnlineNoors Beginners A1 en A2  
12 wekelijkse lessen met 12 online privélessen. De niveaus zijn dezelfde als in de 
groepscursussen A1 en A2. Opzet en materiaal zijn eveneens gelijk aan de groepslessen. 
De lessenreeks eindigt met een examen in de laatste privéles. Bij goed gevolg ontvangt u 
een certificaat waarin NoorsOnline verklaart welk niveau van het Common European 
Framework of Reference for Languages gehaald is. 
Studiebelasting: 2 à 3 uur per week excl. de lessen.  
Prijs: € 365 (inclusief materiaal en huiswerkcorrectie). Twee personen zelfde prijs. De 2 
personen delen de beschikbare tijd via skype en sturen samen één versie huiswerk in.  
 
OnlineNoors voor Gevorderden B1 en B2 
12 wekelijkse lessen met 12 online privélessen. Ook voor deze cursus geldt dat het niveau 
hetzelfde is als in de groepscursus B1. Opzet en materiaal zijn eveneens gelijk aan de 
groepslessen. De lessenreeks eindigt met een examen in de laatste privéles. Bij goed gevolg 
ontvangt u een certificaat waarin NoorsOnline verklaart welk niveau van het Common 
European Framework of Reference for Languages gehaald is. 
Studiebelasting: 2 à 3 uur per week excl. de lessen. 
Prijs: € 365 (inclusief materiaal en huiswerkcorrectie). Twee personen zelfde prijs. De 2 
personen delen de beschikbare tijd via skype en sturen samen één versie huiswerk in. 
 
OnlineNoors Opfriscursus 
Er is ook een opfriscursus voor mensen die al eerder Noorse les hadden. In 6 weken frist u 
uw basiskennis op volgens hetzelfde online concept, dus wekelijks lesmateriaal, 
huiswerkbegeleiding en 6 online privélessen van ongeveer een half uur. 
Studiebelasting: 2 à 3 uur per week excl. de lessen. 
Prijs: € 180 (inclusief materiaal en huiswerkcorrectie). Twee personen zelfde prijs. De 2 
personen delen de beschikbare tijd via skype en sturen samen één versie huiswerk in. 
 

http://www.noorsonline.nl/
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OnlineNoors Conversatielessen  
In aansluiting op de OnlineNoors Beginnerscursus of op de Groepscursus Beginners biedt 
NoorsOnline ook de mogelijkheid om online in het Noors te converseren. In de 
Beginnerscursus heeft u de grammatica geleerd, heeft u passieve kennis van het Noors 
verworven en heeft u zich leren redden. In de conversatielessen gaat u het Noors actief 
toepassen in verschillende praktijksituaties. De conversatieles gaat via Skype en duurt 
ongeveer een half uur.  
Prijs: € 240. Twee personen zelfde prijs. De 2 personen delen de beschikbare tijd via skype. 
 
Voorbereiding Bergenstest. 
Om te kunnen studeren aan de Noorse hogeschool of universiteit is in Noorwegen door de 
Universiteit in Bergen de zogenaamde Bergenstest ontwikkeld. Ook voor het uitoefenen van 
sommige beroepen wordt het halen van de Bergenstest verplicht gesteld. De test ligt op B2-
C1 niveau. NoorsOnline heeft een online (dus ook te volgen vanuit Noorwegen) cursus 
ontwikkeld die een goede voorbereiding geeft op deze test. De cursus wordt op maat 
afgestemd op het beginniveau van de cursist en de prijs is hiervan afhankelijk.  
 
 

Wachtlijst of inschrijven 
 
U kunt zich inschrijven via de website: www.noorsonline.nl  
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Butikk 
 

 
 
Bezoek ook eens onze butikk op www.noorsonline.nl U bestelt daar ons boekje over de 
Noorse basisgrammatica of het Zelfstudiepakket U vindt daar ook Noorse luisterboeken voor 
kinderen, heel geschikt voor volwassenen die de taal onder de knie willen krijgen. Gericht op 
kinderen, dus eenvoudig van taal. U leest de tekst en u hoort de tekst.  
 
 
 
 

Contact 
 
NoorsOnline is gevestigd in Heythuysen, adres: 
Op Engels 1 
6093 NP Heythuysen 
Tel.: 06 – 10 22 22 38 
 
Website: www.noorsonline.nl 
E-mail: info@noorsonline.nl 
 
 
Bezoekadres: 
Bedrijvencentrum De Rietvelden  
Helftheuvelweg 11 
5222 AV Den Bosch. 


