Taaltrainingen
voor professionals

Engels | Frans | Spaans | Duits | Nederlands | Italiaans | Portugees

European Language Centre
> Professionele werkwijze
met een persoonlijke aanpak
Een ieder die een taal wil leren heeft een verhaal te vertellen
Wat uw verhaal ook is, wij willen
graag met u kennismaken!
Misschien krijgt u een nieuwe baan of neemt
uw bedrijf een ander bedrijf over. U krijgt
steeds meer internationale contacten of wordt
manager van een buitenlandse vestiging. Of u
wilt die nieuwe klant graag in zijn of haar taal
aanspreken.
Tijdens onze eerste kennismaking zullen wij u
veel vragen stellen:
Waarom wilt u de taal leren? Hebt u al kennis
van de taal? Hoeveel tijd kunt u vrijmaken
voor de training? Hoe snel wilt u de taal leren?
Wat is uw budget?
Een uitvoerige intake is de volgende stap. Wij
testen uw huidige kennis en stellen uw leerstijl
vast. Tijdens de intake bespreken wij tevens
uw wensen en doelstellingen. Samen vormen
zij de basis van uw training.
Vervolgens maken wij een voorstel voor
het programma dat u het meeste rendement
oplevert.

Iedere training is uniek
Het leren van een taal is een uniek proces dat
voor iedereen weer anders verloopt.
Daarom hebben wij programma’s ontwikkeld
waarin uw persoonlijke doelstellingen en uw
leerstijl centraal staan. Wij houden rekening met
uw budget en de tijd die u ter beschikking hebt.
Als u beginner bent, is het ELC-TaalTraject
(pag. 3) geschikt.
U begint dan met de Voorbereidingstraining.
Zodra u een goede basiskennis hebt, kunt u
verder met de Intensieve Training (pag. 2).
Hebt u al enige kennis? Dan kunt u direct
beginnen met de Intensieve Training (pag. 2)
van één of meer weken.
Om uw opgedane kennis vast te houden en
verder uit te breiden is de Follow-up Training
(pag. 3) geschikt.

EUROPEAN LANGUAGE CENTRE
EUROPEAN LANGUAGE CENTRE bv
bestaat sinds 1991. Wij hebben een goede
naam opgebouwd in het bedrijfsleven en bij
de overheid. Wij beschikken over veel ervaring
met het lesgeven aan mensen die voor hun
werk een taal willen leren c.q. verbeteren.
Referenties treft u aan op de achterzijde van
deze brochure.
Onze trainingen zijn geschikt voor alle kennisniveaus. In onze trainingen staat uw werksituatie
centraal. Daarnaast wordt er aandacht gegeven
aan de cultuur van het land waarvan u de taal
wilt leren.
Wij beschikken over een groot netwerk aan
partners in het buitenland, waaronder
CERAN LINGUA – één van de grootste
taleninstituten in Europa.

De TaalTraining op Maat (pag. 4) is een goed
alternatief voor elk niveau en iedere behoefte.
De duur van deze training en de inhoud van
de lessen worden in overleg met u vastgesteld.
U bepaalt zelf het tempo van de training.
De In-company Training (pag. 5) kan bij u in
het bedrijf gevolgd worden.
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De Intensieve Training
> Voor meer flair en zelfvertrouwen
De meest intensieve manier om een taal te leren:
volledige onderdompeling gedurende één of meerdere weken
De modules van het ELC-TaalTraject

Talen en locaties

Intake
Uw huidige kennis en doelen worden vastgesteld als
basis voor uw individuele programma
Voorbereiding
Het opfrissen van oude kennis of het verwerven van
basisvaardigheden in de taal
Engeland
> Engels

België
> Frans
> Engels
> Nederlands
> Duits

Intensieve Training
Een residentieel programma van één of meer weken dat
u in staat stelt om in weinig tijd een optimaal leereffect
te bereiken

Frankrijk
> Frans
Spanje
> Spaans

Portugal
> Portugees

Follow-up
Behoud de kennis die u hebt opgedaan en ontwikkel
uw vaardigheden verder, met name op uw vakgebied

Italië
> Italiaans

Het ELC-TaalTraject
> De unieke combinatie
Een compleet programma waarmee u in enkele weken tot maanden
de taal leert gebruiken
14 Uur per dag taal en praktijk
U verblijft in een omgeving waar enkel de taal
wordt gesproken die u wilt leren. Het unieke
van deze training is dat uw communicatieve
vaardigheden sterk zullen toenemen; u krijgt
meer flair en zelfvertrouwen in het gebruik van
de taal. U leert de taal ook gebruiken tijdens
sociale activiteiten: wanneer u uit eten gaat met
klanten of tijdens pauzes met uw collega’s.
De beste manier om de taal te leren
is om in de taal te leven
Gedurende het gehele programma verblijft u op
één van de prachtige locaties in het buitenland.
Alles wordt verzorgd, dus u kunt zich volledig
concentreren op het leren van de taal. U leert
de cultuur en gewoontes van het land kennen
en ontmoet interessante medecursisten afkomstig
uit de hele wereld en werkzaam in het bedrijfsleven of bij de overheid.
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Wat kunt u verwachten?
> U verwerft meer flair en zelfvertrouwen bij
het gebruik van de taal
> U leert de taal vloeiender te spreken
> Uw luistervaardigheid neemt aanzienlijk toe
> Uw woordenschat wordt uitgebreid
> U leert de taal gebruiken in zowel zakelijke
als sociale contacten
Talen en locaties
Samen met onze partners bieden wij trainingen
aan voor de meest voorkomende Europese talen
en op aanvraag ook talen uit andere delen van
de wereld.

Wij organiseren onder andere:
> Frans, Engels, Nederlands en Duits in België
> Engels in Engeland
> Spaans in Spanje
> Frans in Frankrijk
> Italiaans in Italië
> Portugees in Portugal
Hoe en wanneer?
De programma’s bestaan uit 8 tot 9 uren les per
dag, van zondagavond tot en met vrijdagmiddag.
Accommodatie, alle maaltijden en het lesmateriaal
zijn inbegrepen.

Uitvoerig en compleet
Het ELC-TaalTraject is een individueel
programma en bestaat uit 4 modules die in
diverse combinaties gevolgd kunnen worden.
De Intake en de Voorbereidingstraining (privéles
regio Amsterdam) gevolgd door de Intensieve
Training (buitenland) en de Follow-up Training
(privéles regio Amsterdam). U kunt de losse
modules naar eigen voorkeur inplannen en de
leersnelheid aanpassen aan uw behoeften en
doelstellingen. Op deze wijze bereikt u uw doelen
in uw eigen tempo en op een erg flexibele
manier.

Hoe en wanneer?
Het ontwerp van uw TaalTraject zal wat betreft
snelheid, doelen en inhoud worden bepaald
tijdens de uitvoerige Intake in Amsterdam.
U kunt beginnen wanneer u maar wilt. Het
programma is vooral geschikt voor beginners
en voor cursisten die op gedegen wijze hun
kennis willen opdoen. Dit in een relatief korte
tijd en met een langdurig effect.
De Intensieve Training wordt samen met onze
partners, onder andere het gerenommeerde
instituut CERAN LINGUA, georganiseerd.

U kunt iedere week met de training beginnen,
afhankelijk van uw kennisniveau.
De Intensieve Training is geschikt voor alle
niveaus. Enige basiskennis is echter wel wenselijk.
Belt u gerust voor een persoonlijk advies.
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De In-company Training
> De trainer komt naar u toe
Wekelijkse lessen in kleine groepen voor de medewerkers in
uw bedrijf

De TaalTraining op Maat
> Op uw eigen wijze
In uw eigen tempo leert u alles wat voor u belangrijk is
De lessen zijn verspreid over een periode van enkele weken tot maanden
Individueel en compact
De TaalTraining op Maat bestaat uit privélessen
die u in staat stellen de taal op de meest individuele en persoonlijke manier te leren. Aan het
begin van dit programma vindt er altijd een
uitgebreide intake plaats. In deze bijeenkomst
spreken wij over uw wensen, uw werksituatie
en wordt uw bestaande kennis van de taal getest.
Van daaruit ontwikkelen wij gezamenlijk uw
training, afgestemd op uw wensen.

Hoe en wanneer?
U kunt privélessen volgen op dagen en tijden
die u het beste uitkomen. Op het instituut in
Amsterdam of op uw bedrijf. U kunt op elk
gewenst moment starten.

Taal en cultuur
Nederland is een land met één van de meest
internationale arbeidsmarkten. Onze in-company
trainingen kunnen professionals van verschillende
culturele achtergronden helpen beter te
integreren in hun werkomgeving. Daarnaast
zijn de trainingen geschikt voor het verbeteren
van specifieke kennis van de taal voor het werk.
Wij ontwikkelen taaltrainingen die zijn toegesneden op de behoeften van uw bedrijf en
van de medewerkers, ongeacht de grootte van
de organisatie.
In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring
opgedaan met in-company trainingen voor
een grote reeks klanten, altijd in nauwe samenwerking met de opleidings- of personeelsafdeling.
Op die manier stemmen wij de training af op de
personeelsontwikkeling binnen uw organisatie.

Groeps- en privélessen
De trainingen kunnen worden georganiseerd
op de locaties van uw bedrijf. Wij kunnen
trainingen organiseren voor groepen (waarvan
de deelnemers hetzelfde kennisniveau en dezelfde
doelstellingen hebben) of voor individuen.
De groepen zijn altijd klein (niet meer dan
5 deelnemers) om maximaal succes voor elke
deelnemer te garanderen.
Hoe en wanneer?
Een gedegen voorbereiding gaat aan de training
vooraf. Alle cursisten worden individueel getest
op hun kennis. Aan de hand daarvan worden
de groepen ingedeeld. Samen met u wordt het
totale traject vastgesteld. De trainingen
kunnen ieder gewenst moment beginnen en
zijn geschikt voor alle kennisniveaus.

Deze training is erg geschikt voor de verdere
ontwikkeling van uw talenkennis op uw
vakgebied en bijvoorbeeld voor het verbeteren
van uw schrijfvaardigheid of het geven van
presentaties.

Welke leerstijl hebt u?

Kinetisch
Lessen moeten actief zijn en er
moet ruimte zijn voor het zelf
ontdekken
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Visueel
Uw voorkeur gaat uit naar
per soonlijke discussie
U leert snel van het gebruik
van illustraties en beschrijvende
teksten

Auditief
U bent een goed luisteraar
U leert snel door dialogen en
verbale instructie
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Zo denken wij over het leren van een taal
> Een taal leren moet leuk zijn. Als u plezier krijgt in het leren van de
taal, dan nemen uw zelfvertrouwen en het rendement van de training
vanzelf toe.
> Een taal gaat alleen leven in contact met andere mensen.
> Wanneer u de dialoog aan durft te gaan en uw gesprekspartner u
begrijpt, dan hebben wij ons werk goed gedaan.
> Een taal leer je alleen maar van professionele trainers, die uit een land
afkomstig zijn waarvan u de taal leert. Zij beheersen de taal tot in de
details en kennen de cultuur.

Spreekt onze benadering u aan?
> (020) 609 79 70
Referenties
Onder de vele klanten van ELC zijn:
ABN-AMRO Bank | APG
Air France KLM | Ministerie van
Buitenlandse Zaken | Cordaid | DSM
Heineken International | ING Groep
KPMG | McKinsey & Company
Randstad Holding | Sara Lee International
Total | Siemens

Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam Z\O
Telefoon +31 (0)20 609 79 70
Fax +31 (0)20 609 79 63
info@europeanlanguagecentre.nl
www.europeanlanguagecentre.nl

Prijslijst en persoonlijk advies
Deze brochure bevat de huidige prijslijst.
Ontbreekt de prijslijst? Belt u ons dan voor
een nieuw exemplaar.
Persoonlijke aandacht en kwaliteit vormen
het hart van onze filosofie, daarom nodigen wij
u uit om contact met ons op te nemen voor
het doorspreken van uw persoonlijke ideeën en
plannen. Wij willen graag met u kennismaken!

