
 
 

Cursussen worden gegeven op basis van door 
ons zelf ontwikkeld materiaal 

 
 

groepsgewijs 
of 

geheel individueel (privéles) 
 
 
 

Privéles is direct af te spreken 
 
 

Zie onze tarievenlijst 
voor alle tarieven bij elkaar. 
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Vloeiend Engels spreken voor privépersonen 

 
 

Brochure 
Engels Conversatie 

en 
Zakelijk Engels 

voor privépersonen 
 
 
 

Cursussen Engels Conversatie 
voor de certificaten Beginners en Gevorderden 1 

starten regelmatig op woensdagavond 
in buurthuis Het Boegbeeld. 

Zie datums en routebeschrijving op onze website 
www.english-expert.com 

 
 

In Almere Haven starten regelmatig groepjes 
voor andere certificaten. 

 
Privéles altijd af te spreken. 

 

 



Engels Conversatie voor privépersonen 
 
 
Wij geven cursus in de volgende Certificaten: 
 
Starters (zonder kennis van Engels) 
Starters 2 
Beginners 
Gevorderden 1 
Gevorderden 2 
Super gevorderden 1 
Super gevorderden 2 
 
 
Wij werken met eigen materiaal, er is geen cursusboek 
nodig.  
 
 
Elke module wordt afgesloten met een test.  
Als de test goed gedaan is, krijgt u het bijbehorende 
certificaat.  
Er is ook een test halverwege. 
 
 
 
 
Voor Engels Conversatie maken we gebruik van door ons zelf 
ontwikkelde materialen, waardoor een grote woordenschat wordt 
opgebouwd, terwijl voortdurend wordt gewerkt aan de juiste 
uitspraak, de juiste gewoontes en het dagelijks leven in 
Engelssprekende landen.  
De sfeer is ontspannen tijdens de lessen voor een optimaal 
resultaat. 
 

 Business English voor privépersonen 
 
 
De volgende Certificaten zijn mogelijk: 
 
Basis Engels 1 
Veel grammatica en juist gebruik van de Engelse taal in het 
bedrijf. 
 
Basis Engels 2 
Voor een juist gebruik van de Engelse taal. 
 
Business 1 
Aan de hand van de Cambridge methode wordt Zakelijk 
Engels vrij strak geoefend. 
 
Business 2 
Afronding van de business methode. 
 
Elke cursus wordt afgesloten met een test en 
bijbehorend certificaat. 
 
Voor Business English maken we gebruik van officiele 
boeken. De aanschaf van deze boeken wordt gedaan in 
onderling overleg. 
 
 
 
Voor Vloeiend Engels in uw bedrijf 
zie onze brochure voor bedrijven. 
 

 


