Technisch Engels wordt bij bedrijven steeds meer de standaard om
te communiceren. Deze cursus Technisch Engels sluit aan op de
vraagbehoefte om medewerkers bij te scholen in hun Engelse
taalvaardigheid. De cursus kent twee niveau’s waar men zich apart
voor kan inschrijven. Niveau 3 is voor medewerkers met een
technische mbo of niet technische hbo vooropleiding en Niveau 4
is meer bedoeld voor medewerkers met een technische hbo
vooropleiding.

Cursussen, post-hbo en maatwerkopleidingen Faculteit Techniek

Algemeen
Bedrijven werken steeds vaker in een internationale
omgeving. Dit geldt niet alleen voor de vele beschrijvingen en
artikelen die bijna altijd in het Engels zijn, maar er zijn ook
steeds vaker collega’s die uit het buitenland komen, zodat de
voertaal binnen een bedrijf ook veelal Engelstalig is. Denk ook
aan Engelstalige contracten die beoordeeld of gemaakt
moeten worden.
De cursus Technisch Engels is redelijk breed van opzet.
Dit gezien het multidisciplinaire karakter van veel technische
bedrijven. De inhoud van de cursus gaat dus niet alleen over
het directe eigen vakgebied.
De cursus kent twee niveau’s. Niveau 3 en niveau 4
(zie doelgroep). De opzet van de lessen is dat deze vooral
communicatief en interactief zijn.

Doelstelling
De doelstelling van de cursus is het kennen en herkennen
van de diverse (technische) Engelstalige benamingen en
begrippen die in de wereld van de techniek in de volle
breedte aanwezig zijn. Daarbij gaat het zowel om de
schriftelijke als wel om de mondelinge vaardigheden.

Doelgroep
Tot de doelgroep behoren medewerkers die werkzaam zijn
bij technische bedrijven. De cursus kent twee niveaus:

Niveau 3 is voor medewerkers met een technische
mbo- of niet-technische hbo-vooropleiding.

Niveau 4 is voor medewerkers met een technische
hbo- of wo-vooropleiding.

Na het afronden van Niveau 3, kan men instromen bij
Niveau 4.

Locatie
HAN Faculteit Techniek, Ruitenberglaan 26 te Arnhem.
Er is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Lestijd
De cursus wordt gegeven op woensdagen van 19:00 tot
21:00 uur. Zowel Niveau 3 als Niveau 4 bestaan uit
10 bijeenkomsten.
Niveau 3 start jaarlijks in week 3.
Niveau 4 start jaarlijks in week 37.
Daarnaast moet men rekening houden met één of twee
avonden zelfstudie per lesdag. Zie onze website voor de
exacte cursusdata.
Er wordt rekening gehouden met de Nederlandse
vakanties.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit een reader, audiofragmenten,
filmpjes en het lesboek Technical English 3 of 4 (course
book), van David Bonamy.
De lessen worden op verzoek digitaal opgenomen, waarna
men deze in eigen tijd nogmaals kan bekijken.

Kosten
De cursuskosten (inclusief lesmateriaal, koffie en thee)
staan vermeld op de website.

Resultaat
Bij voldoende toetsresultaat ontvangt u een certificaat.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.han.nl/engineering.

In-company
De HAN heeft expertise in in-company trajecten.
Bij voldoende belangstelling kunnen diverse cursussen/
opleidingen op eigen locatie plaatsvinden.
In het programma zijn aanpassingen mogelijk die op het
bedrijf zijn toegespitst.

Meer Informatie
Andrea Bloemendaal, cursuscoördinator
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Faculteit Techniek
Ruitenberglaan 26, 6826 CC Arnhem
 (026) 365 81 39  andrea.bloemendaal@han.nl

Technisch Engels Niveau 3

Technisch Engels Niveau 4

Systems and Processes
 Rescue
 Transmission
 Operation
 Future shapes
 Solid shapes
 Hollow shapes

Innovations and Design
 Eureka!
 Small wells
 Lasers
 Spin-offs
 Specifications
 Properties

Events and Careers
 Conditions
 Sequence of events
 Engineer
 Inventor
 Interview

Systems and Procedures
 Problems
 Solutions
 Controls
 Shutdown
 Overhaul
 Instructions

Safety and Planning
 Warnings
 Instructions
 Rules
 Schedules
 Causes
 Systems
Reports and Projects
 Statements
 Incidents
 Progress
 Spar
 Platform
 Drilling
Design and Disasters
 Inventions
 Buildings
 Sites
 Speculation
 Investigation
 Reports
Materials and Opportunities
 Equipment
 Properties
 Threats
 Innovation
 Priorities

Processes and Planning
 Causes
 Steps
 Stages
 Risk
 Crisis
 Projects
Developments and Incidents
 Prototypes
 Comparisons
 Products
 Thefts
 Security
 Emergency
Agreements and Testing
 Proposals
 Definitions
 Contracts
 Plans
 Reports
 Methods
Accidents and Evaluations
 Investigations
 Reports
 Communications
 Projects
 Performance
 Innovations

