
 

 

 

Nederlands op je eigen niveau 

Wil je beter en met meer gemak Nederlands spreken? Wil je door naar het volgende niveau, maar 
heb je nog vragen over grammatica? Heb je binnenkort examen, maar heb je nog hulp nodig bij één 
onderdeel? Maak dan kennis met onze individuele taaltraining 'Nederlands op je eigen 
niveau'. Middels deze training kun je in een korte tijd een specifieke vaardigheid trainen. 
Geïnteresseerd? Schrijf je dan snel in. 

Taalcoaching Zakelijk 

Nederlanders beheersen de vreemde talen, zoals Engels, Duits of Frans vaak al goed, maar als het op 
spreken of schrijven aankomt in complexere situaties wordt het lastiger. Wil je als Nederlander 
indruk maken op je buitenlandse handelspartners? Maak dan kennis met ons aanbod 'Taalcoaching 
Zakelijk' in het Engels, Duits, Frans en Spaans. In deze cursus staat de specifieke wens van de 
deelnemer centraal. Gaat het om presenteren, rapporteren, telefoneren, onderhandelen, klachten 
afhandelen, voorzitten of juist ‘social talk’? De trainer is altijd een native speaker, samen met hem of 
haar zet je een persoonlijk coachingtraject op om jouw doelen te realiseren. 

e-Coaching 

Je hebt een training of een workshop gevolgd om jouw vaardigheden op een bepaald gebied te 
verfijnen. Toch heb je nog wat meer structurele feedback nodig. Maak dan kennis met 
onze individuele taaltraining 'e-Coaching' voor Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans. Ook 
voor andere talen is de individuele taaltraining 'e-Coaching' op aanvraag beschikbaar. De doelstelling 
van deze taaltraining is het verbeteren van jouw doelstelling: dat kan een onderwerp zijn dat te 
maken heeft met schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid, leesvaardigheid of luistervaardigheid. Door 
de gerichte feedback op uw onderwerp wordt het doel dat gesteld wordt behaald. 

Voor meer informatie en vragen of bij interesse, neem contact met ons op via een van de 
mogelijkheden vermeld onderaan deze pagina. 

Heb je interesse in een individuele training? Of wil je je direct aanmelden? Neem contact op, we 
helpen je graag. Bel +31 (0)40 245 28 60, mail naar info@ste.nl of maak gebruik van 
het contactformulier. 
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