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Engelse uitspraak
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OOM verzekeringen / Stadgenoot / Staples / Universiteit Leiden

Wat leer je?
Tijdens de cursus oefen je je uitspraak op een 

actieve manier, samen met andere cursisten. 

Je focust op de belangrijkste uitspraakproble-

men. 

De training wordt verzorgd door dr. Laura 

Rupp. Zij is VU-docent Engelse Taalkunde en 

gespecialiseerd in de uitspraak van het Engels.

Onderwerpen die aan de orde komen:

•  De tien meest voorkomende problemen 

die Nederlanders hebben met de Engelse 

uitspraak

• Oefenen met voorbeelden uit je eigen werk

   omgeving

• Samen met de groep luister- en uitspraak-  

   oefeningen doen

Let op: je hebt ook wat tijd nodig voor zelfstu-

die, want je krijgt oefeningen om je uitspraak 

te verbeteren. 

Voor wie
Voor iedereen die soms Engels spreekt in een 

zakelijke context: bijvoorbeeld met expats, of 

met internationale zakenrelaties.

Data & locatie
Engelse uitspraak kun je incompany organise-

ren of volgen als privé- of duotraining. De data 

en locatie bepalen we in overleg.

Kosten
De kosten voor de incompany- of privétraining 

Engelse uitspraak zijn afhankelijk van je wen-

sen en de grootte van de groep. Meer weten? 

Bel naar 020 - 598 64 20. We komen graag 

langs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Je spreekt wel eens Engels op de werkvloer, maar je bent niet helemaal tevreden 

over hoe dat klinkt. Volg dan de training Engelse uitspraak. Want een goede uit-

spraak zorgt ervoor dat je duidelijker en geloofwaardiger overkomt in je interna-

tionale contacten. En dat je misverstanden voorkomt. 

020 – 598 64 20 / www.taalcentrum-vu.nl / trainingen@taalcentrum-vu.nl

Staples:

‘De maatwerktrainingen Engels die het 

Taalcentrum-VU bij ons op locatie heeft 

verzorgd, kunnen onze medewerkers 

goed toepassen in de praktijk. De training 

heeft ze handvatten gegeven om zich be-

ter te uiten in de Engelse taal, waarbij ook 

aandacht was voor ons Staplesjargon.’


