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TRAININGSPROGRAMMA
● ELCT levert altijd maatwerk; 

afgestemd op uw niveau en 
wensen

● Wij schrijven ons eigen 
trainingsmateriaal

● Een trainingsprogramma 
bestaat in de regel uit drie 
delen:
1. Grammaticale verschillen en 

overeenkomsten tussen 
Nederlands en Engels

2. Woordenschat, idioom en 
verschillen in cultuur en 
omgangsvormen

3. Communiceren in uw 
specifieke werksituaties.

PROCEDURE
● Aan de hand van een 

intakegesprek adviseren wij u 
over de meest effectieve 
trainingswijze

● De dagen en tijden van uw 
training worden in overleg 
vastgesteld

● Indien gewenst wordt aan het 
einde van uw training een test 
afgenomen

● Na deelname ontvangt u een 
evaluatie en een diploma

● Om uw niveau op peil te 
houden verzorgen wij een 
follow-up cursus.

TRAININGSTIJDEN
● Wij geven de trainingen in uw 

bedrijf
● De trainingen vinden overdag 

plaats
● Wij houden rekening met uw 

agenda.

TRAININGSAANBOD
Individueel of in groepsverband
● Standaard training
20 of 30 uur

10 of 15 bijeenkomsten van 2
uur, 1 maal per week, over een 
periode van 10 of 15 weken

● Semi-intensieve  training
20 of 30 uur

10 of 15 bijeenkomsten van 2
uur, 2 maal per week, over een 
periode van 5 of 7/8 weken

● Intensieve training 
20 uur

5 bijeenkomsten van 4 uur op
5 achtereenvolgende dagen,
of verdeeld over en periode van
2 weken

● Andere mogelijkheden in
overleg.

AANMELDEN
Graag maken wij met u een 
afspraak om uw trainings-
programma te bespreken. 
U kunt zich zowel telefonisch
als per e-mail aanmelden.
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● Heeft ruim 25 jaar ervaring als 

professionele taal- en
communicatietrainer

● Levert professionele vertalingen, 
editing en copywriting

● Richt zich op alle functies van 
overheid en bedrijfsleven 

● Onderscheidt zich door flexibiliteit 
en persoonlijke aandacht. 

ENGLISH LANGUAGE
● De Engelse taal is onze specialisatie
● Wij werken met uw vakjargon
● Andere talen op verzoek. 

TRAINING
Wij bieden:
● Taalvaardigheids- en communi-

catietrainingen
● Taalcoaching en workshops
● Taal- en cultuurprogramma's (in 

Ierland)

COMMUNICATION
● Uw bedrijfscommunicatie zal 

verbeteren: u leert vol vertrouwen 
telefoneren, rapporteren en/of 
presenteren

● Ook uw taalvaardigheid verbetert 
zodat communicatie gemakkelijker 
en efficiënter verloopt.
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Kijk voor ons cursusaanbod op

 www.elct.nl

Nicolette Uiterdijk is directeur en 
eigenaar van ELCT Language 
Training. Zij is een gediplomeerd 
taaltrainer uit Nieuw-Zeeland en 
geeft sinds 1984 taal- en 
communicatietrainingen aan vele 
multinationals.
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