U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.
januari t/m december 2016, n = 2.510
Klantenwaardering
Vraagstelling

Uitstekend

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Slecht

Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

32%

57%

10%

1%

0%

Komt de training overeen met uw niveau?

46%

47%

7%

0%

0%

Voldoet de training aan uw verwachtingen?

48%

43%

7%

2%

0%

Hoe waardeert u de training?

48%

43%

7%

2%

0%

Hoe beordeelt u het contact met de trainer?

78%

22%

0%

0%

0%

Bent u tevreden over zijn/haar aanpak van de lessen?

66%

28%

5%

1%

0%

Wordt de lessstof goed uitgelegd?

67%

28%

5%

0%

0%

Wat vindt u van de organisatie van de training?

41%

48%

11%

0%

0%

Beoordelingen totaal

53%

39%

7%

1%

0%

1

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.
Een greep uit de reacties 2016

Kunt u aangeven wat u aan de training hebt gehad?
De training helpt mij enorm met mijn dagelijkse werkzaamheden.
Ik voel me zekerder in gesprekken en heb de grammatica weer helemaal fris op mijn netvlies. Daarnaast is mijn
woordenschat flink uitgebreid.
Heb de training als zeer prettig ervaren dit komt m.i. mede door mijn trainer Andrew welke het voor mij laagdrempelig
heeft gemaakt en mij meer zelfvertrouwen heeft gegeven.
Voornamelijk de grammatica weer helemaal opgehaald, was ver weggezakt.
De training motiveerde me om ook buiten de lessen om actief in de Engelse taal onder te dompelen, dus meer Engels
te lezen en luisteren. De gerichte, praktische aandacht voor (formele) teksten (e-mails) was heel handig, dat komt in de
praktijk van pas. Ook onderscheid formeel en informeel taalgebruik werd met veel voorbeelden duidelijk gemaakt, en
dat is nuttig. Doordat de sfeer in de lessen erg goed was, waren de (meeste) deelnemers heel gemotiveerd, en dat
helpt! Ik blijf worstelen met mijn beperkte (actieve) woordenschat, hoop dat ik me ertoe kan blijven zetten daaraan te
werken. Andrew weet deelnemers op opbouwende manier te enthousiasmeren, dat werkte prima. Jammer dat de
training is afgelopen, ik heb de lessen met veel plezier gevolgd.
Ik heb veel geleerd over de Engelse taal. Hierdoor kan ik betere e-mails schrijven en is mijn sprak ook vooruit gegaan.
Vooral wat je zelf na de training kan blijven doen, dus hoe je zelfstandig je Engels kunt verbeteren!

Ook was de cursus dermate inspirerend dat ik gemotiveerd ben om meer met Engels te (blijven) doen.
Makkelijker om contact de hebben met Duitse leveranciers. Makkelijker een gesprek aangaan met Duitse mensen.
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U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.
Vooral de "dit, deze, dat en dergelijke" is voor mij wat duidelijker geworden. ook dubbele klinkers waar het niet hoort,
heb ik geleerd. Ik kijk nog regelmatig in mijn notitieblokje.

Na de eerste paar lessen ging ik op werkreis naar Duitsland en kon ik geleerde zinnen en woorden meteen toepassen.
Het heeft mijn drempel om Duits te spreken verlaagd en mijn begrip van de grammatica opgevijzeld. Ik heb nu zelfs
een Duits boek gekocht om te gaan lezen.
Mijn Engels heb ik opgefrist, ben iets zelfverzekerder geworden. De basis is weer gezet en uit het stof gehaald.
Kennis die wat was weggezakt is weer aanwezig. Kan me beter verstaanbaar maken naar klanten (via tel en mail) en
indien ik toch nog met een "?" zit, weet ik waar (sites en boeken) dit op te zoeken.
Extra handvaten gekregen om mijn engels net iets vloeiender te maken.
Ik heb veel aan de training gehad. Haar manier van uitleg en aanpak vind ik heel erg goed. Ik ben nu bewuster
geworden van wat ik lees en hoe ik zinnen moet formuleren in een zakelijke brief. Ik maak dagelijks gebruik van wat ik
heb geleerd tijdens de training. Ik zie vorderingen in het dagelijks gebruik van de taal, zo ook mijn collega’s.
Mijn kennis van grammatica is vergroot, net als de woordenschat. Hopelijk kan ik de training gebruiken bij het vinden
van een baan.
I am very satisfied with the course. Diego is a very good teacher. The lessons were with him very educational , funny
and enjoyable.
I have just really appreciate this course, in the content, the form and with the trainer Maricelle. The results are there
and I couldn't expect more. Thank you!
Teacher was excellent, patient, explained complex things very clearly.
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Ik heb heel veel van de Franse taal kunnen leren in de zes cursus dagen die ik met Muriel heb gehad. Mijn eerste
doelen zijn bereikt!

Dee cursus heft voor mij de theorie heel duidelijk uitgewerkt aangeboden, met name vervoegingen uitgewerkt. Het
heft mij ook weer bewust gemaakt van het nut van luisteren en spreken van de taal, ook al doe je het niet perfect.
Met deze cursus heb ik mijn kennis van de Duitse taal opgehaald. Dit was nodig omdat ik voor mijn werk 3 maanden in
Duitsland heb gewoond. Bij het samenstellen van het programma heb ik aangegeven aan welke onderwerpen ik het
meeste aandacht wilde besteden zoals small talk en vakinhoudelijke begrippen. De lerares heeft de lessen zo
afgestemd dat alles aan de orde is gekomen. Tijdens mijn verblijf in Duitsland heb ik me goed verstaanbaar kunnen
maken in het Duits en heb ik veel gebruik gemaakt van het cursusmateriaal.
Ter voorbereiding voor mijn sollicitatie was deze training heel fijn. Je kan jezelf maar tot een bepaald niveau zelf
voorbereiden in een vreemde taal. Om echt een niveau (of meerdere) omhoog te gaan is het van belang om hulp van
buitenaf te hebben. Daar heeft deze training voor gezorgd.
Ik heb veel kunnen leren. Ik ben nu bewust van mijn taalgebruik op het gebied van grammatica en uitspraak.

Vocabulaire specifieke terminologie afdeling Handhaving en Toezicht vergroot
Voor het eerst in mijn leven vond ik het leuk om Engelse lessen te krijgen. Onze trainster wist onze onzekerheden weg
te nemen zodat we durfden te praten. Ze wist een vertrouwde omgeving te creëren. Ik heb genoten van de lessen en
er veel van geleerd.
Heb een hoop meegekregen, nieuwe woorden geleerd, uitspraak verbetering, verleden tijd waar ik moeite mee had.
Hele fijne cursus, maar ook behoorlijk pittig!
Mijn grootste handicap was het niet durven spreken. Door alleen maar engels te spreken tijdens de training is mijn
probleem een stuk verminderd.
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Ik heb veel aan deze lessen gehad, mijn Engels vocabulaire is ruim toegenomen, dankzij de Top lerares.
Ik heb de woorden geleerd wat betrekking heeft op mijn werk, deze kende ik voorheen niet. gebruik engels anders dan
voorheen, en ik merk dat bij ons op de afdeling collega’s meer engels durven te praten.
Ik heb veel geleerd qua grammatica en opbouw van de zinnen.
Voor mijn werk, waar ik zeer regelmatig met Duitse klanten moet communiceren.
Duidelijk inzage in mijn ontwikkelpunten. Samen met Maricelle een stappenplan gemaakt, waarmee ik meteen aan de
slag kan gaan.

Ik heb mijn medische vocabulaire verder uitgebreid en mijn grammatica en uitspraak verbeterd.
De training heeft mij geholpen in korte tijd een basis te leggen van waaruit ik mijn Duits verder kan verbeteren
Duidelijker kunnen mailen en schrijven. ophalen van wat in verleden geleerd is en veranderingen daarin zien. Betere
communicatie met anderen en ook hoe je moet leren om de ander te begrijpen.
In het contact met native speakers kan ik me eenvoudiger handhaven en hoef ik minder vaak te vragen wat er nu exact
bedoeld wordt. Met name als het gaat om typisch Engelse uitdrukkingen.
De docent kon zich goed in de situatie van mij en mijn collega's verplaatsen. Ikzelf vond de cursus zeer leerzaam en erg
leuk maar zal in de praktijk niet dagelijks met de Duitse taal hoeven werken. Het is nu aan mijzelf de leerstof bij te
houden!
Ik heb veel geleerd tijdens de training. Helaas zal ik de geleerde stof niet veel in de praktijk toe kunnen passen omdat
er weinig situaties in mijn werk voorkomen waarin de Duitse taal gesproken wordt.
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Vooral wat meer met Engels geoefend. Een paar woorden er bij geleerd. Ik heb niet echt het idee dat mijn uitspraak of
manier van uitdrukken beter is geworden.

Mijn Engels is verbeterd qua uitspraak en vocabulaire.
Beter inzicht in Engelse cultuur, grotere woordenschat, betere grammatica, meer vertrouwen in het spreken en
schrijven van Engels.
Heeft voldaan aan mijn verwachtingen. Alle disciplines; lezen, schrijven, spreken etc kwamen allemaal aan bod.
Aangezien het op mijn vakgebied gericht was, is het zeer goed toepasbaar in het werk. Een praktisch voorbeeld is het
samen bekijken van een vacaturetekst en deze verbeteren. Maar ook het oefenen van een sollicitatiegesprek in het
Engels.
Ik heb veel geleerd en mijn zelf vertrouwen in het omgaan met de Engelse taal is enorm gestegen.
Ik heb de Duitse taal weer goed onder de knie gekregen.
Ik voel mij toch een stuk zekerder over de grammatica. Wanneer ik alle aantekeningen nog eens rustig doorlees, ben ik
ervan overtuigd dat ik veel minder fouten zal maken in mijn schriftelijke communicatie dan voorheen.
Ik heb er van geleerd hoe de grammatica in elkaar zit en voel me zelfverzekerder omdat ik meer wist dan ik dacht. Ook
de eindpresentatie ging goed.
Het was leuk om zo intensief met Duits bezig te zijn. Het is voor mij een goede start om mijn Duits bij te spijkeren. Ik
probeer nu weer eens een Duits boek te lezen en luister in de auto naar een Duits luisterboek. Mijn Duitse cliënten
merkten meteen dat ik veel vrijer sprak. Toen een collega aan de Duitse directeur vroeg: merkt u dat Cees beter Duits
spreekt? grapte hij: Cees?, der spricht kein Deutsch, der spricht jetzt Wienerisch!
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Mijn Frans is naar een hoger niveau gegaan.
Uiteindelijk resultaat: meer zelfvertrouwen in het spreken van Engels.

Ik heb mijn Spaans beter en met meer plezier en overtuiging kunnen toepassen.
Het heeft aan mijn doel beantwoord, namelijk mijn Duits is op een hoger niveau gekomen en ik ben minder bang om
fouten te maken. In het najaar zou ik graag doorgaan op niveau C1, met Verena.
Hiermee ben ik er meer bewuster geworden wat betreft mijn teksten.
Ik merk dat mijn Engels aanzienlijk vooruit is gegaan. Meer rust in het in spreken en meer structuur in het schrijve
Mijn (zakelijke) brieven en e-mails hebben dankzij de training een betere structuur gekregen. Daarnaast weet ik nu
beter hoe ik zinnen ook anders kan verwoorden, zodat deze beter leesbaar zijn. We hebben in het begin van de
training ook les gekregen over grammatica. Hier heb ik ook veel aan gehad.
De onderwerpen waar ik moeite mee had kan ik nu zelfstandig behandelen dankzij de goede uitleg van La'eeqa . Ik heb
van deze training een hoop geleerd.
Een betere uitoefening van mijn internationale taken (zoals het voorzitten van internationale vergaderingen, houden
van Engelstalige speeches) doordat ik meer vertrouwen had in mijn Engels en met veel meer gemak kon spreken.
Concrete tips kon ik meteen in de praktijk brengen.
Great 30 hour course, I will recommend the Taleninstituut to my company for more lessons and courses.
Ik ben voor mijn Spaans examen geslaagd.
Ik heb het begrijpend vermogen van mijn Spaans weten te verbeteren, alsook mijn grammaticale kennis ervan
uitgebreid.
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Verbetering van (zakelijk) Duitse spraak en schrift.
Deze training heeft me zelfvertrouwen gegeven gebaseerd op daadwerkelijke vooruitgang in mijn Engels
taalbeheersing.
Door de training heb ik mij wekelijks meermaals bezig gehouden met de Franse taal. Vooral 7jours is een perfecte tool
gebleken voor 'onbewaakte' taalmomenten.
Enorme bewustwording van de inzet die ik (nog) moet leveren in praktisch gebruik van het Frans, om meer te kunnen
met de taal.

Flinke vooruitgang geboekt. Allereerst in algemene zin, vervolgens zeker ook in het eigen vakgebied met bijbehorende
jargon.
Ik ben na 10 lessen enorm vooruit gegaan. Ook heb ik geleerd van mijn trainer hoe ik na deze cursus zelf te werk kan
gaan met de boeken die ik kreeg, om me in Engels taal verder te ontwikkelen.
Vergroting van de woordenschat, opfrissen van grammatica en over de drempel heen om weer Frans te praten.

Ik ben weer bewuster met het Duits aan de slag, hierdoor maak ik initieel meer fouten. Dit gaat vast weer verbeteren
als de kennis onderdeel gaat worden van het onbewust spreken.
Ik heb veel Engels kunnen spreken; hopelijk zijn mijn mondelinge vaardigheden daardoor iets toegenomen.
Oude kennis van de Engelse taal weer "afgestoft". Nu lagere drempel om te praten en schrijven in het Engels.
Ik kan heel veel makkelijker spreken, schrijven en presenteren. Ik begrijp beter waarom ik wat doe en kan het daarom
makkelijker inzetten.
Zeer leerzame training. Vaardigheden Duits opgekrikt in 10 lessen van vrij basis naar bekwaam in communiceren met
Duits klanten.
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