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Communiceren is een behoefte die ieder mens in  zich heeft om zich te kunnen profileren 

als persoon  in de maatschappij. Het leren van een taal is  daarbij van cruciaal belang. 

Hierdoor kan men hun gevoelens uitdrukken en gedachtes delen. Naast onze 

moedertaal, die we hebben geleerd van onze verzorgers, wordt het steeds belangrijker 

om meerdere talen machtig te zijn. Niet alleen voor  de vakantie, maar ook op het werk 

of voor de studie is het belangrijk om meer dan alleen Nederlands te kunnen. Een van die 

talen is het Italiaans.  Deze mooie Romaanse taal wordt door meer dan  

55 miljoen mensen wereldwijd gesproken en is daarom ook meer dan een mooie 

aanvulling op uw cv.  

Met het opstarten van Falo Italiaanse School moet het mogelijk worden om de Italiaanse 

taal en cultuur online te leren.  Ik heb geprobeerd om met deze oprichting een leegte op 

de markt van het internet te vullen. Het moet nu mogelijk zijn voor Nederlandstaligen om 

gratis en zo volledig mogelijk de Italiaanse taal te leren in combinatie met een hoop 

informatie over de cultuur en geschiedenis van het land. Ze moeten na het afronden van 

de cursus machtig zijn om Italiaanse artikelen te lezen en simpele gesprekken te kunnen 

voeren. Daarnaast zal er een breed en zo’n duidelijk mogelijk beeld van het leven in Italië 

worden geschetst aan de hand van twintig alledaagse thema’s.  

In dit document zult u naast een beleidsplan, met daarin het bestaansrecht en de 

doelstellingen voor de komende jaren,  ook een introductie krijgen over wat er te doen is 

op de website.  

Ik hoop dat u veel leer- en leesplezier zult ondervinden bij Falo Italiaanse School! 

 

Olaf van Maaren 

September 2015 

Falo’s Italiaanse School 



Falo brengt 

het Italiaans 

naar jou toe. 

Falo heeft een missie, wat ons beweegt om 

de dingen te doen die wij doen. Daarnaast 

zijn er in begin van dit project een aantal 

doelen gesteld. Wat die missie is en wat die 

doelen voorstellen, lees je hier.  

 

 

De missie van Falo’s Italiaanse School is om de Italiaanse taal toegankelijk en aantrekkelijk te 

maken voor het Nederlandstalig publiek. We zijn van mening dat er op dit moment te weinig 

(gratis) mogelijkheden bestaan om de Italiaanse taal te leren, waardoor het lastig is om in te 

schatten is of de taal bij je past of niet. Falo moet daar verandering in brengen door de taal 

aantrekkelijker te 

maken en dichterbij de 

mensen te brengen 

dan deze nu is.  

‘De Italiaanse taal toegankelijk en aantrekkelijk 

maken voor het Nederlandstalig publiek.’ 

Bij Falo Italiaanse School streven we ernaar om aan iedere Nederlandstalige, die is 

geintereseerd in het land Italië,  de Italiaanse taal te bieden op een betrouwbare, 

overzichtelijke en betaalbare manier.  Ieder document, ieder artikel en iedere handeling zal 

gedaan of gemaakt worden met deze drie kernwaardes in het hoofd. Op deze manier hoopt 

Falo mensen te inspireren om de Italiaanse taal te leren.  

De website Falo Italiaanse school is een online plek waar gebruikers gratis de Italiaanse taal 

en cultuur kunnen leren of bestuderen. In twintig online lessen wordt de cultuur aan de hand 

van alledaagse thema’s overgebracht, waarbij stapsgewijs de grammatica wordt uitgelegd. 

De website wordt door slechts een persoon beheerd. Onder de activiteiten die nodig zijn om 

de website aantrekkelijk en draaiend te houden, valt het schrijven van artikelen, verbeteren 

en aanpassen van de cursus en het aantrekkelijk maken van de mogelijkheden voor 

potentiele gebruikers en adverteerders.   

Missie 

Visie 

Organisatie 



Om als organisatie te kunnen voortbestaan, moeten er doelen gesteld worden. Voor 

Falo’s Italiaanse school zijn deze doelen gesteld voor de periode 01-09-2015 tot 01-01-

2018. We zijn een jonge organisatie met weinig ervaring, maar met een sterke wil. De 

doelen zijn zo realistisch mogelijk opgesteld. 

  

 Falo Italiaanse School streeft er naar om binnen deze 

periode minimaal 800 volgers te hebben.* 

 De website zal minimaal 100.000 keer door unieke 

bezoekers bezocht moeten zijn. 

 Er is aan het eind van de periode maandelijks een vast 

inkomen dat de kosten dekt.  

 

 

*Volgers zijn gedefinieerd als mensen die Falo’s Italiaanse School op 

een van de sociale media volgen óf via de nieuwsbrief. 

Falo gaat voor de 

100.000 views. 



Cursus 

Piacere! 

Come stai? 

Het belangrijkste element op de website van 

Falo’s Italiaanse School is de cursus. In 

twintig thematische lessen leer je de 

Italiaanse taal.  

Wanneer je naar de website deitaliaanseschool.nl gaat en klikt op ‘cursus’ zul je doorverwezen 

worden naar het lesoverzicht. Hier vind je de twintig lessen, waaruit de cursus Italiaanse taal en 

cultuur van Falo’s Italiaanse School bestaat. Iedere les heeft een thema en bevat een eigen 

woordenlijst en grammatica-uitleg.  Deze woordenlijst en grammatica-uitleg zijn te 

downloaden in een pdf-bestand.  

De cursus heeft dus een thematische 

opbouw, wat wil zeggen dat iedere les een 

eigen thema heeft. Wat die thema’s zijn, kunt 

u vinden in de actuele cursusbeschrijving.  

Het is namelijk mogelijk dat de thema’s 

veranderen gedurende jaren. Zowel de 

woordenlijst als de aritkelen op de pagina zijn 

afgestemd op het thema, al kan dit soms wat 

ver gezocht zijn. Zo is het thema van les 2 Il 

Matrimonio (het huwelijk) en leer je in de 

woordenlijst hoe je jezelf voorstelt.  

Thema’s 
De Europese Unie heeft een Europees 

Referentie kade opgesteld, welke over het 

algemeen wordt gehanteerd bij het opstellen 

van examens. Deze ranking gaat van A2 

(beginner) tot C1 (ver gevorderd). Het is bij 

het schrijven van dit document helaas nog 

niet mogelijk om spreek– en 

luistervaardigheden te oefenen bij de 

Italiaanse school, waardoor een compleet 

beeld niet kan worden geschetst. Maar 

wanneer je de  woorden kent en de 

grammatica beheerst, zou je in staat moeten 

zijn om binnen de domeinen ‘lezen’ en 

‘schrijven’  het niveau A1  te halen. Voor 

meer actuelere informatie, verwijs ik u graag 

door naar de huidige cursusbeschrijving. 

ERK 



Salve Falo 
Het blog van de Italiaanse school. 



Salve Falo 
Naast een uitgebreide cursus, heeft Falo’s Italiaanse School ook een eigen blog: ’Salve Falo’. Op 

dit blog zijn verschillende artikelen te vinden over het land Italië en de Italiaanse taal. Het blog 

gaat, naar verwachting, een belangrijke rol spelen bij het aantrekken van bezoekers naar de 

website en cursus. Door middel van de (soclale) media zullen de artikelen verspreid worden over 

het internet en komen steeds meer mensen in aanraking met de Italiaanse school. Doordat de 

content van het blog ook artikelen over de Italiaanse taal zal bevatten, zal zeer waarschijnlijk de 

jusite doelgroep de site benaderen via Salve Falo.  

Om in contact te blijven met de bezoekers van de website, 

cursus en het blog, is Falo’s Italiaanse School ook te vinden 

op een viertal Social Media. Dit zijn: Facebook, Twitter, 

Google+ en Pinterest. Er is gekozen voor deze vier omdat 

we de kans bij deze het grootste achten dat daar onze 

(potentiële) bezoekers actief zijn.  

 

Op de sociale media zullen met name artikelen van het 

blog Salve Falo geplaatst worden en zullen we updates 

van de cursus doorgeven. Mogelijk zullen er ook acties 

georganiseerd worden, met als doel meer mensen kennis 

te laten maken met de website en cursus.  

Social 

Naast de ‘aparte’ artikelen, zullen er ook 

rubrieken te vinden zijn op het blog. Dit kan 

te maken hebben met een terugkerend 

fenomeen (zoals het nieuws) of een 

overkoepeld thema. De rubrieken die aan 

het begin zijn bedacht: 

 Falo’s Wijnexpert 

 Buongiorno  

 Le notizie della settimana 



Contact 
Hopelijk heeft dit document meer inzicht gegeven in de beweegredenen om een cursus en 

website op te zetten en welke keuzes er gemaakt zijn bij de introductie. Mochten er vragen, 

opmerkingen of suggesties zijn over de website, cursus of dit document, kunt u altijd contact 

opnemen.  

Falo’s Itlaliaanse School. 

Webbeheer: Olaf van Maaren 

http://deitaliaanseschool.nl 
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