Hoe hebben we dat
gedaan?

Het contact is vooral met Erika geweest
en zij heeft mij eerst allerlei vragen gesteld om te bepalen wat het doel van mijn
cursus was. Om vervolgens daar de juiste
bestemming en cursus bij te vinden. Haar

een groot
voordeel

“Het is echt een groot
voordeel om naar een land
te gaan waar ze de taal
spreken die je wilt leren.”

advies heb ik opgevolgd, zij wist precies

mijn doel te bereiken.

Hoe heb je de cursus
ervaren?

Het is aanpakken geweest, maar het
resultaat mag er zijn. Zowel mijn woordenschat als het vertrouwen om de taal
te spreken zijn enorm gegroeid. Op een

Hierdoor had ik een heel persoonlijk pro-

overzichtelijke stad met leuke winkels

gegeven moment ga je echt in het Engels

gramma gedurende de gehele cursus.

en restaurants. De school is dichtbij het

denken, dat is een mooi moment

Verschillende punten die ik genoemd

centrum dus alles is op loopafstand en

om te ervaren.

heb, zoals het onderwijs, de nadruk op

dat maakt het erg prettig. Het gastgezin

onderhandelingen, presenteren en de-

was aangenaam en paste goed bij mij

batteren kwamen aan bod. De leraren die

als persoon.

Je hebt een bewuste

keuze gemaakt voor

Als geen ander weet hij hoe belangrijk

dit bevallen?

Het is erg intensief geweest, maar

vertrouwen spreken wilde ik graag

zonder twijfel de juiste keuze. Op

naar een hoger niveau brengen. Het

de eerste dag heb ik een

leek mij beter om dit in het buiten-

intake gesprek gehad

Is het effectiever om
in het land zelf de

onderwijs is. Om zijn Engels te verbete-

taal te leren?

ren, boekte hij een taalreis bij ons. In een

De combinatie van lessen, in mijn ge-

interview vertelt Paul hoe hij dat heeft

val een gastgezin en in het land zelf ver-

ervaren.

blijven is een perfecte combinatie.

Allereerst ben ik begonnen met het zoe-

Waarom de keuze voor

om

op basis van kennis en kunde passend bij

mijn

Heb je jouw doelen
bereikt?

De leraren hebben me veel geleerd, ik heb

Je wilde eigenlijk naar

Londen, maar op advies
van Erika ben je uitein-

delijk naar Portsmouth

veel geleerd, ik heb mijn best gedaan, de
leraren hebben in mij geïnvesteerd en ik
heb in mezelf geïnvesteerd. Nu, aan het
einde van de cursus, heb ik meer vertrou-

doelen en on-

gegaan. Een goed advies?

wen in het spreken van de taal en spreek

derwerpen te

Absoluut, ik ben blij dat ik hiervoor heb

ik veel vloeiender dan voorheen. Ik heb

b e s p re k e n .

gekozen in plaats van Londen. Het is een

dus veel vooruitgang geboekt!

Hoe ben je bij Study-

Travel terecht gekomen?

ik had waren verschillend en geselecteerd

mijn doelen en wensen.

voor nam. Vooral het vloeiend en met

land te doen dan in Nederland.

Paul Rosenmöller - 60 jaar

welke school mij het beste kon helpen om

individuele les, hoe is

Paul Rosenmöller, vooral
bekend door zijn tijd als
fractievoorzitter van
GroenLinks, is sinds november
2013 voorzitter van de
onderwijsorganisatie VO-raad
(Voortgezet Onderwijs).

“HET RESULTAAT
MAG ER ZIJN ”

Makkelijk
kennis maken
met andere cursisten na de lessen.

“Ik raad het je aan!“

“Het is echt een groot voordeel om naar een land te gaan waar ze de taal

Doordat je geen andere invloed hebt

ken op internet. Het aanbod is echter

een Engelse taalreis?

van buitenaf, ben je continu met de taal

groot en iemand adviseerde mij om con-

praten met andere studenten, het nieuws kijken in een andere taal. Ik raad het

Voornamelijk omdat ik me steeds meer

bezig. Je wordt niet afgeleid door bij-

tact op te nemen met StudyTravel. Dit

anderen zeker aan om het op deze manier te doen!’

realiseerde dat ik mijn Engels wilde ver-

voorbeeld mails van het werk. Dus ja, het

was een goede tip, want jullie hebben

beteren, maar er eigenlijk niet de tijd

is zeker effectiever.

mij echt goed geholpen.

spreken die je wilt leren. De lessen op school, de gesprekken bij het gastgezin,

meer over salamanca:
www.studytravel.nl
LEES HET INTERVIEW IN HET engels: www.studytravel.nl/REFERENTIEs
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