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Reageert snel  Vriendelijk  Komt afspraken na  Komt op tijd  Biedt realistisch  Meer  Minder 

A. v. Nieuwaal 6 feb. '18

Na jarenlang moeite te hebben gehad met Spaans heb ik besloten bijles te nemen. Ik boekte al snel vooruitgang
en heb daardoor ook een aantal erg belangrijke toetsen weten te halen. Dit alles was zeker niet gelukt zonder
inzet en uitleg van Ilenia.

Reageert snel 1 Vriendelijk 1 Komt afspraken na 1 Komt op tijd 1

Biedt realistisch 1

3 4

https://www.marktplaats.nl/
https://www.marktplaats.nl/messages
https://www.marktplaats.nl/notifications
https://link.marktplaats.nl/link/plaatsadvertentie/start


2 dec. '15

Sinds deze zomer volg ik met veel plezier Italiaanse lessen bij Ilenia Lombardo. Ilenia geeft zeer professioneel
les en is zeer flexibel wat heel prettig is. Ik zou iedereen Ilenia aanbevelen. Ciao

18 nov. '15

Sinds enkele maanden volg ik priveles Italiaans bij Ilenia. Prima en helder werkboek. Perfecte begeleiding. Mijn
kennis is sprongen vooruit gegaan ! Ilenia is gemotiveerd en gezellig !

30 jul. '15

Na 3 jaar Italiaans bij Dante Allighieri die na B1 niet verder gaat heb ik lang moeten zoeken, maar nu heb ik
eindelijk een goede prive docent Italiaans gevonden. We werken aan de hand van een prettig lesboek, de lessen
zijn leuk en vliegen voorbij. Ik moet er 45 minuten voor rijden maar dat vind ik het zeker waard. Voor iedereen die
Italiaans wil leren kan ik de privelessen van Ilenia zeker aanraden.

19 jul. '15

I highly recommend Ilenia! She is professional, highly committed and reliable. Moreover, she patiently teaches
you in accordance with your personal goals. Brava Ilenia !

Wim 3 mar. '15

Voor mij is Ilenia een uitkomst omdat ze zeer flexibel is met de lestijden. Daardoor hoef ik ondanks alle
vacanties geen lessen te missen. In het verleden heb ik diverse klassikale cursussen Italiaans gevold maar nooit
zoveel geleerd als met de privelessen van Ilenia. Zij is streng op een stimulerende manier. Ik wil haar bij iedereen
aanbevelen. Doreen



23 feb. '15

Bij mijn kennismaking met Ilenia Lombardo was er meteen een klik. Ik heb inmiddels mijn 3e les gehad en ik
vind het geweldig. Ilenia is een hele goede docente, luistert, corrigeert en legt heel goed uit. Ik ben erg blij haar
gevonden te hebben en hoop nog veel van haar te leren. Ik beveel haar aan bij iedereen die niet alleen Italiaans
maar ook Frans, Spaans, Engels en ook Nederlands willen leren. Kortom, een top docent

kevin 16 dec. '14

Sinds een paar maanden volg ik privéles Italiaans bij Ilenia. Hierover ben ik zeer tevreden! Ilenia houdt prefect
rekening met mijn persoonlijke doel en gebruikt als leidraad een lees- en werkboek. Er is altijd ruimte voor
vragen. Ilenia is geduldig en perfectionistisch, wat ik als een groot pluspunt zie, op deze manier leer ik meteen
alles op de juiste manier. Niet langer twijfelen, maar gewoon lessen gaan volgen bij Ilenia!

14 dec. '14

Ilenia is een heel betrouwbare, en betrokken docent. Altijd op tijd, en je krijgt altijd snel antwoord op je mailtjes.
Ze is "streng" op de juiste manier. Ze corrigeerd je uitspraak continu, en dat blijft echt hangen! Ik ben heel blij dat
ik bij haar privèles heb.

Dave 14 nov. '14

Ilenia is een echte Italiaanse en het is geweldig om les van haar te krijgen in die mooie taal. Ze is flexibel,
begripvol, geduldig en inspirerend. Ilenia past de lessen en het tempo aan naar het niveau van haar studenten
en geeft heel praktijkgericht les. De lessen zijn overzichtelijk, concreet en 'behapbaar' en worden door haar altijd
met veel passie overgebracht. Wij zijn heel blij dat we haar gevonden hebben en al in korte tijd flinke
vooruitgang hebben geboekt.

mike 10 jun. '14

EEn vrolijke en goede lerares Italiaans. Ze snapt waar het omdraait en levert maatwerk. Altijd netjes op tijd. Ik
zeg doen. Grtz Mike - Waarom u tevreden of niet tevreden bent - Betrouwbaarheid in afspraken - Kwaliteit van de



geleverde klus of dienst

4 jun. '14

Iedere les Italiaans is opnieuw een klein feestje. Op een ontspannen manier leer ik zo samen met mijn vriendin
deze prachtige taal.

mrjan 21 mar. '14

Ik volg sinds enige weken privéles Italiaans bij Ilenia. Een uitstekende docente, die haar moedertaal op een
prettige manier overbrengt. Intensief, maar boeiend. Flexibel qua tijden en in een huiselijke sfeer. Ilenia beschikt
niet alleen over kennis van vele talen, maar heeft ook heel goede didactische gaven.  Waren de taaldocenten
vroeger op school ook maar zo....

helene 18 feb. '14

Ilenia is een enthousiaste docente, die heel plezierig les geeft. Dit werkt motiverend. Afspraken in onderling
overleg, waarbij ze flexibel en betrouwbaar is.

Ronald 18 feb. '14

Ilenia kan een goede inschatting maken van het taalniveau, en het leerprogramma daarop aanpassen. Erg
prettig omdat op deze manier zo efficient en effectief mogelijk wordt lesgegeven. Al met al zeer aan te bevelen!

CP 24 nov. '13

Samen met mijn collega volg ik Italiaanse les bij Ilenia. De tijden hebben we in overleg af kunnen stemmen.
Omdat Ilenia zelf Italiaans is, krijgen we veel mee van de Italiaanse taal en cultuur. Ilenia heeft als leergang
Allegro maar vult grammatica en vocabulaire zelf grotendeels met kennis van zaken aan. Ze geeft les met
passie voor taal. Ik ga daarom elke week weer met plezier - en natuurlijk met mijn huiswerk gemaakt! - naar haar
toe.  



Henk 14 nov. '13

Hallo, ik heb nu een paar maanden Italiaanse les bij Ilenia, en mijn niveau is er weer stukken op vooruit gegaan.
Zij geeft erg gedegen les. Het is plezierig om bij Ilenia les te hebben!

Edwin 14 nov. '13

Ilenia gaat op een leerzame en leuke manier door de lesstof heen. Past de lesstof toe aan mijn tempo. Een
aanrader om je de taal eigen te maken.

Jelle van Dijk 10 sep. '13

Bij llena Italiaans mogen leren op zakelijk gebied. Erg fijn is dat ze zich verdiepte in het vakjargon wat ik nodig
had. De lessen zijn leerzaam, interessant en altijd erg flexibel in te delen. Vanwege mijn drukke agenda was dit
altijd erg fijn!    

Ian 20 aug. '13

Omdat we volgend jaar gaan trouwen, en door Italie gaan rondtrekken, leek het ons leuk om een cursus italiaans
te doen, het liefst met een "echte" leraar of lerares. Aangezien veel van de opleidingsinstituten Italiaanse les op
een vaste dag/avond geven, en vaak in een grote groep, besloten wij ook eens te kijken op marktplaats waar we
Ilenia tegenkwamen. We zijn inmiddels bij les 7 en zijn erg blij met onze keuze. Ilenia geeft goed en duidelijk les,
ontvangt je zeer hartelijk(evenals haar man en zoontje, Marco) en is ook nog eens flexibel qua planning. Qua
kosten is het denk ik goed in verhouding want door de wijze van lesgeven pak je e.e.a. zeer snel op. We zien er
dan ook naar uit om de volgende lessen te gaan volgen! Groetjes Willeke en Ian

Jan 19 jul. '13

Bij Ilenia zijn wij aan het juista adres per imperiamo L'italiano. Zij weet haar enthousiatme heel leuk over te
brengen. Wij ervaren het als een groot voordeeel dat haar moedertaal het Italiaans is en dat Ilienia  ook de
Nederlandse taal zo goed beheerst dat ze ons alles heel duidelijk uit kan leggen. De cultuur van de Italianen



komt ook ruimschoots aan bod en zij gaat heel correct met onze tijd om. Kortom een aanraader om bij haar les
te nemen. Bij ons was ze zelfs op een feestdag bereid om ons les te geven.

Carolina 19 mei. '13

Hola, I am spanish an I finally started to improve my English thanks to LLenia, I feel a big empathy with her. Now
I am not afraid anymore of my pronunciatión when I speak English. As far as Dutch lesson are concerned, I have
finally found a real interest in studying Ducth language. I never get bored during the lesson because LLenia
makes each clases so entertaining an very very important!!! she is olny 20 minutes by car from Rotterdam. I
would definitely sugget you atten her classes!

Tanyalivera 2 mei. '13

Leuk , professioneel én duidelijk... Ik kijk iedere week weer uit naar de volgende les

cnardo 21 apr. '13

Van Ilena krijg ik extra lessen als ondersteuning om de franse taal te leren. Ik ben een x aantal maanden geleden
begonnen aan een franse cursus maar bemerkte dat ik extra hulp hierbij best kon gebruiken. Ilena is voor mij de
uitkomst, door haar individuele lessen en aanpak betreffende uitspraak, luisteren, schrijven en spreken word de
franse taal alleen maar leuker. Haar manier van uitleggen is goed en duidelijk. Ze kan je goed motiveren en is
altijd bereid te helpen.  Wat ook prettig is dat je samen het tempo van de lessen bepaalt. Ik kan Ilena
zeker aanbevelen en denk dat ik na afronding van de franse lessen, zeker ook de italiaanse lessen bij haar ga
volgen.   

Kitzman 16 apr. '13

Parliamo italiano. I am really happy I found Ilenia to teach me Italian. She has a very enthusiastic and dynamic
way of teaching Italian. Besides that she has a very warm personality and motivates me to learn. Als je een
goede docente italiaans zoekt met je bij Ilenia zijn. Zij leert je correct Italiaans en haar lessen zijn all round. In de
lessen wordt aandacht besteed aan spreken, lezen, schrijven en luisteren.

4 mar. '13



Van de zomer gaan we 4 weken naar Sicilie en daarom wilden we erg de mooie Italiaanse taal leren. De lessen
vliegen voorbij en het is erg leuk hoe je in korte tijd een nieuwe taal kan leren. Ilenia kan ons goed aanmoedigen
en we krijgen veel achtergrond over de cultuur. Het voordeel van de priveles is dat je alles op je eigen tempo kan
doen en dat je alles kan vragen wat je maar wilt. Ik kan het zeker aanraden, en ik weet zeker dat het onze
vakantie veel interessanter maakt!!!     

English Coach 3 mar. '13

i've taken italian class from ilenia a couple of times now, and i'm content with the way she teaches and i think
her a very pleasant teacher. besides being a native speaker she knows her stuff. i wish i had more time to attend
her classes more frequently. when i do, i definitely will!

16 feb. '13

Ik wou al een tijdje Italiaans leren, nu heb ik de percfecte docente daarvoor gevonden. Ilenia is heel enthousiast,
professioneel en ook flexibel. Echt leuk om op die manier een taal te leren. 

29 dec. '12

Although I have lived in Holland for a while, I had found learning Dutch quite difficult. Dutch people like to speak
English and quickly switch over to English as soon as they hear an accent. I really needed to improve my
understanding and speaking skills. I had the opportunity to take Dutch lessons and was lucky enough to get
Ilenia as a teacher. Ilenia quickly identified the areas I needed to improve and we used books, DVD's and
conversation. She loves the Dutch language and has real passion for teaching it. She takes pride in helping her
students improve.

legend 28 nov. '12

//Omdat wij een app.mentje in Venetië kochten, wilden wij graag snel - en// goed - italiaanse les nemen. Wij
zochten en vonden in Ilenia de ideale lerares: bekwaam, zeer op de uitspraak lettend, én zelf Italiaanse. Hartelijk,
behulpzaam kortom voor ons een Turijns Pareltje. Over een tijdje hopen wij met haar alleen nog italiaans te
praten Eduard en Irene de Liagre Böhl



27 nov. '12

Ik wil al zo lang  goed italiaans kunnen spreken en schrijven, om verschillende redenen. Via het internet,
markplaats kwam ik bij Ilenia Lombardo. Ik ervaar de lessen als positief,hartelijk en leuk. De lesopbouw en
uitspraak is helder en duidelijk. Heel belangrijk staat zij onder andere stil bij de uitspraak regels. Corrigeert waar
nodig is. Begint en eindigt stip op tijd. Fijn om bij haar prive lessen te volgen.

14 nov. '12

Ik liep al een paar jaar rond met de wens om Italiaans te leren en ben enorm blij dat ik nu echt de stap heb gezet
en voor privéles heb gekozen. Mijn niveau gaat met sprongen vooruit! De lessen van Ilenia zijn heel plezierig om
te volgen. Ze geeft direct en persoonlijk feedback en je krijgt ook nog wat mee van de Italiaanse cultuur omdat
ze zelf Italiaanse is. De lessen worden gegeven in een ontspannen sfeer door de vriendelijke Ilenia.

17 aug. '12

Na Italiaanse les op een talenschool in Venetie en aan de kust te hebben gehad, wilde ik mijn niveau graag
bijhouden en verbeteren. Priveles is geweldig, zeker bij Ilenia: ze verbetert je zwakke punten en door de
persoonlijke aandacht kom je echt snel verder, in een leuke sfeer!

10 aug. '12

I have always wanted to learn some french, but self-study doesn't really work with me. So I started looking for a
teacher and luckily I found Ilenia. She really is a passionate teacher and she understands the needs of a worker.
She manages to adapt the lessons to my personal way of learning, dinamism is a key-word and that makes
everything much more fun, easy and pleasant. I would definitely recommend her as a teacher!  

yharskamp 19 jun. '12

Omdat ik in Italie ga wonen was ik op zoek naar iemand die me Italiaanse les kon geven. Via internet kwam ik bij
Ilenia Lombardo. Ik kan echt alleen maar positief zijn over haar lessen. Door de logische opbouw kan je de
lessen goed onthouden en herken je de woorden en zinnen uit Italiaanse kranten al snel. Mocht je echt Italiaans
willen leren dan kan ik je dit echt aanraden! Dit gaat 10 keer zo snel als van een cd of dvd leren. Dat had ik



namelijk ook al geprobeerd. Het is een leuke vrouw waarvan je de echte taal en cultuur van Italie van zal leren,
omdat ze Italiaanse is. Dat merk je in de lessen!
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