
 

 

 

Nederlands Nt2 voor hoogopgeleiden 

De groepstraining ‘Nederlands Nt2 voor hoogopgeleiden’ is zeer geschikt voor expats en 

internationals die in een hoog tempo de Nederlandse taal willen leren. Samen met je 

medecursisten die hetzelfde niveau hebben, werk je stapsgewijs toe naar een hoger 

taalniveau. Bij afronding met een positief resultaat kun je doorstromen naar het 

volgende niveau. De lengte van het taaltraject en het doelniveau bepaal je zelf. 

✓ Lessen één, twee, drie of vier keer per week (óók op zaterdag) 

✓ Kleine groepen van maximaal 9 cursisten 

✓ Zowel face to face als online 

 

Nederlands Nt2 voor middenopgeleiden 

De groepstraining Nederlands Nt2 voor middenopgeleiden van STE Languages is speciaal 

ontwikkeld voor internationale medewerkers die de Nederlandse taal willen leren. Deze 

taaltraining is praktisch en werkgericht. De training sluit perfect aan bij medewerkers in 

de productie, techniek & installatie, schoonmaak, zorg, logistiek en in de horeca. 

Omdat de medewerkers vaak wisselende diensten hebben, kunnen ze deze training op 

zaterdag volgen. 

✓ Lessen één of twee keer per week (óók op zaterdag) 

✓ Kleine groepen van maximaal 9 cursisten 

✓ Praktische lessen 

✓ Gericht op de behoeften en talenten van deze doelgroep 

✓ Individuele cursist staat centraal 

✓ Zowel face to face als online 

 

Niveauverhoging Engels  

De groepstraining Engels is een ideale manier om je Engels op een hoger niveau te 

brengen. 

In deze interactieve en communicatieve training ligt de focus allereerst op spreken, 

grammatica en vocabulaire. Daarnaast werk je gericht samen met je trainer en je groep 

aan de vaardigheden lezen, schrijven en luisteren die je verder nog wilt verbeteren. 

Naast het cursusmateriaal is er een uitgebreid aanbod van uitdagende online oefeningen 

en een toegankelijke app. Kortom, een groepstraining met ruimte voor individuele 

wensen. 

✓ Lessen één keer per week in de avonduren 

✓ Kleine groepen van maximaal 9 cursisten 

✓ Veel aandacht voor de individuele cursist 

✓ Interactieve en communicatieve lessen 

✓ Veel extra online lesmateriaal en een mobiele app 



 

 

 

Niveauverhoging Duits 

De groepstraining Duits is een goede manier om de Duitse taal stap voor stap te leren en 

te verbeteren. Je volgt de training in een kleine groep van maximaal 9 cursisten, waarbij 

iedereen hetzelfde beginniveau heeft. Het accent ligt op algemeen Duits op het laagste 

niveau (A1) en bij de hogere niveaus op zakelijk taalgebruik (A2 en B1). Je werkt 

stapsgewijs toe naar een hoger niveau en sluit de training af met een test. Bij afronding 

met een positief resultaat heb je de mogelijkheid om door te stromen naar het volgende 

niveau.  

• Lessen één keer per week in de avonduren 

• Kleine groepen van maximaal 9 cursisten 

• Gericht op zowel algemeen als zakelijk Duits 

De groepstrainingen Duits hebben geen vaste startmomenten, ze starten zodra er 

genoeg aanmeldingen zijn.  

 

Conversatietraining 

In de conversatietraining leer je in een korte tijd beter spreken in het Nederlands, 

Engels of Duits. In slechts 8 weken werk je gericht aan een betere taalbeheersing en 

meer taalvertrouwen. Bij een reguliere taaltraining wordt de aandacht verdeeld over 

spreken, luisteren, lezen en schrijven. Bij een conversatietraining ligt de focus op 

spreekvaardigheid en juist dat kan het verschil maken in de dagelijkse praktijk. Onze 

trainers zijn native speakers die je helpen om een taal écht te doorgronden. Leer beter 

luisteren en vloeiender spreken, zodat je ieder gesprek met vertrouwen aangaat. 

 

Taalboost  

Wil je in een korte tijd een specifieke vaardigheid trainen? Maak kennis met onze 

'Taalboost' Nederlands, Engels, Duits en Spaans. Ons aanbod bevat een 'Taalboost 

Praktisch Nederlands', een 'Taalboost Zakelijk Engels', een 'Taalboost Duits - Grammatica 

Kort en Krachtig' en een 'Taalboost Spaans: spreken en grammatica'.  

 

Examentraining  

Ben je inburgeringsplichtig, wil je gaan studeren aan een mbo-, hbo- of universitaire 

opleiding in Nederland? Of wil je als expat bijvoorbeeld een permanente 

verblijfsvergunning aanvragen? Dan zal je een Inburgeringsexamen of 

Staatsexamen succesvol moeten afronden. STE Languages biedt speciale 

examentrainingen aan, zodat je optimaal voorbereid bent. 

Heb je interesse in onze trainingen of ben je op zoek naar informatie? Bekijk hier alle 

trainingen of neem gerust contact met ons op: +31 (0)40 245 28 60 of info@ste.nl. 
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