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Nederlander spreekt slecht Engels 
Vergroot je uitdrukkingsvermogen en daarmee je zelfvertrouwen! 

 

'It rains pipe steels' 
Nederlandse studenten blijven mopperen op het steenkolenengels van hun docenten, 

constateert de Keuzegids Universiteiten 2018 die begin november verscheen.  

Hoe erg is het eigenlijk dat Engels doorregen wordt met Nederlandse woorden en 

uitdrukkingen, zoals 'it rains pipe steels'? Anneke Panella, docent en auteur van het boek 

'Master your Business English', reageert: 'Je bent een expert op een bepaald vakgebied en 

dan breng je dat in gebroken Engels over. Het doet afbreuk aan je als persoon, aan je 

diensten en de kennis die je in huis hebt. Je kunt details niet uitleggen en mist zo 

nuances.' Bron: Trouw, 12 november 2017. 

 

Opfriscursus van 3 dagen of van 20 uur 

Het is vervelend als u veel kennis van uw vakgebied bezit, maar dit voor een groep niet 

goed overgebracht krijgt in het Engels. We helpen u graag bij het vergroten van uw 

uitdrukkingsvermogen en daarmee uw zelfvertrouwen! Wellicht heeft u weinig tijd? Naast 

ons vertrouwde aanbod taaltrainingen Engels hebben we ook korte opfriscursussen: 

een 3-daagse mini-stay bij CERAN LINGUA en een Taaltraining op Maat van 20 uur 

op ons instituut of bij u op kantoor! 

 

 

 

Mini-stay, 3 dagen 

 

Naast de intensieve trainingen van één week 

kunt u bij CERAN LINGUA ook kiezen voor een 

opfriscursus van 3 dagen. Deze 'mini-stay' is te 

boeken vanaf € 2.230,00 all-in. 

Boek voor 13 december a.s. en ontvang gratis 

het boek ‘Master your Business English’! 

 

 

 

 

Taaltraining op Maat, 20 uur 

 

Met de Taaltraining op Maat krijgt u een training 

die exact op uw wensen is afgestemd. Deze 

training van 20 uur is te boeken voor 

€ 1.920,00, inclusief lesmateriaal. 

Boek voor 13 december a.s. en ontvang gratis 

het boek ‘Master your Business English’! 

 

 

https://www.europeanlanguagecentre.nl/taaltraining-engels/
https://www.europeanlanguagecentre.nl/offerte-aanvragen/
https://www.europeanlanguagecentre.nl/offerte-aanvragen/


 

Export Japan +14% 

 

Wist u dat de export in Japan in oktober voor de elfde maand op rij steeg, met 14% ten opzichte van een 

jaar eerder? De import nam toe met 18%.  

 

Doet u zaken in Japan of heeft u interesse in het betreden van deze markt? U kunt bij ons terecht voor 

één van onze taaltrainingen Japans, waarmee u naast het leren van de taal ook kennis op opdoet van 

de Japanse cultuur.  

 

 

Bel ons gerust voor meer informatie: (020) 609 79 70 of bezoek onze website. Wilt 

u een vrijblijvende offerte ontvangen? Via dit formulier ontvangt u binnen 24 uur 

bericht.  
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