


Er is vandaag zoveel te begrijpen. 

De wereld is een verbluffende, fascinerende rijkgeschakeerde plek. Soms kan ze met haar honderden 

landen en miljarden inwoners echter ook overweldigend complex en ondoorgrondelijk overkomen. Bij 

CERAN zien wij daarin vooral kansen om contacten te leggen, te delen en te leren en om talen, culturen, 

politiek, het zakenleven en – bovenal – onze medemensen te begrijpen. Hoe beter we hen begrijpen, 

hoe beter we de wereld rondom ons begrijpen. 

Verleg je grenzen. 
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IEDEREEN IS EEN 
POTENTIËLE VRIEND 

De wereld is een kleurrijke plaats, die barst van 
de kansen om te leren en nieuwe mensen te 

ontmoeten uit verschillende culturen. 
Om jongeren te helpen die kansen ten volle te 
benutten, biedt CERAN een brede waaier van 
leer-, sport- en ontspanningsactiviteiten aan. 
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Heb je wat hulp nodig om je schoolresultaten 
te verbeteren? 

Verhuis je met je familie naar het buitenland? 
Kijk je ernaar uit om naar een nieuwe school 
te gaan en nieuwe vrienden te maken in een 
nieuwe taal?
Ben je daar voldoende op voorbereid? 

Heb je ooit overwogen om een taal te leren op 
een leuke manier en die ervaring te delen met 
jongeren van overal ter wereld? 
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Onze docenten zijn grondig geschoold in 
de CERAN-methode en worden permanent 
opgevolgd. 

QRI® 

QRI® is een techniek van CERAN om de kennis 
van een taal te verbreden en te verankeren. Het 
is gebaseerd op voortdurende communicatie 
tussen docent en student en aandachtig 
luisteren. Door in elk gesprek uitsluitend gebruik 
te maken van de doeltaal, kunnen de jongeren 
hun kennis vergroten en onze docenten hun 
aanpak bijsturen. 

VERBOTONALE METHODE 
VAN FONETISCHE 
CORRECTIE 

Elke taal heeft een eigen melodie, intonatie, 
ritme en klanken. Onze docenten gebruiken 
de verbotonale methode die is ontwikkeld 
door de Université de Mons-Hainaut, in België, 
om jongeren te helpen die kenmerken te 
identificeren en reproduceren, waardoor ze 
makkelijker de doeltaal aanleren. 

SLEUTELZINNEN

Sleutelzinnen vatten je lessen samen. Ze 
zijn uniek, maar kunnen worden afgestemd 
op een brede waaier van omstandigheden. 
De Sleutelzinnen helpen je om jouw 
communicatievaardigheid in de doeltaal te 
vergroten. 

CONTINUE EVALUATIE 

Voor de opleiding moet je een onlinetaaltest 
invullen om je passieve kennis van de 
doeltaal te evalueren. Tijdens de eerste 
paar lessen beoordelen we je mondelinge 
communicatieniveau. De groepen worden 
samengesteld aan de hand van die initiële 
evaluatie en de docent stelt samen met jou 
een aangepast leerprogramma op, in functie 
van het vastgestelde niveau. De docent gaat 
dagelijks na of je vooruitgang boekt en of 
de opleiding aansluit bij je behoeften. Hij 
begeleidt je, moedigt je aan om wat je hebt 
geleerd te gebruiken, helpt je obstakels te 
overkomen en toont je de vorderingen die je 
hebt gemaakt. Na de opleiding stelt de docent 
je Taalvaardigheidsbalans op, die je krijgt 
toegestuurd in de eerste weken na de opleiding.

EEN UNIEKE METHODE
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VOOR- EN NAJAARSPROGRAMMA’S 

Combineer een taal leren met sporten 

Wij bieden als aanvulling op je leerprogramma een brede waaier 
sporten aan, onder begeleiding van gekwalificeerde trainers, die je 
de regels en technieken bijbrengen. 

Focus op het leren van een taal 

Wij bieden gevarieerde leeractiviteiten om je taalvaardigheid snel te 
verbeteren. 

Zorg ervoor dat je slaagt voor je examens 

Wij helpen je via individuele lessen bij je voorbereiding op een 
examen: Abitur, A-levels, Toefl enz. 

 1 28 lessen van 45 minuten in kleine groepen (21 uren) 
 1 8 sportsessies van 60 minuten
 1 9 sessies van 60 minuten begeleide vrije tijd en recreatieve 
activiteiten 

 1 Halve daguitstap of ontspanningsactiviteiten ter plaatse op 
woensdagnamiddag 

 1 36 lessen van 45 minuten in kleine groepen (27 uren) 
 1 13 sessies van 60 minuten begeleide vrije tijd en 
recreatieve activiteiten 

 1 Halve daguitstap of ontspanningsactiviteiten ter plaatse op 
woensdagnamiddag 

 1 30 lessen van 45 minuten in kleine groepen (22,5 uren)
 1 6 sessies van 45 minuten individuele les (4,5 uren) 
 1 13 sessies van 60 minuten begeleide vrije tijd en 
recreatieve activiteiten 

 1 Halve daguitstap of ontspanningsactiviteiten ter plaatse op 
woensdagnamiddag 

MULTISPORT ACADEMIC EXAMS

PER WEEK: PER WEEK: PER WEEK:
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INTENSIVE
Verdiep jezelf in een taal 

CERAN biedt je een intensieve opleiding met afwisselende 
leer- en ontspanningsactiviteiten. 

PER WEEK:
 1 28 lessen van 45 minuten in kleine groepen (21 uren) 
 1 19 sessies van 60 minuten begeleide vrije tijd en 
recreatieve activiteiten 

 1 Halve daguitstap of ontspanningsactiviteiten ter plaatse op 
woensdagnamiddag 

ZOMERPROGRAMMA’S 
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LANGUAGE + TENNIS
Game, set and match – in een andere taal

Met CERAN kun je een taalopleiding combineren met dagelijkse 
tennislessen onder begeleiding van een professionele trainer:

 1 voor elk niveau
 1 maximaal 6 spelers per groep 
 1 materiaal: wij kunnen voor tennisrackets en ballen zorgen
 1 aangepaste kleding vereist 

PER WEEK:
 1 28 lessen van 45 minuten in kleine groepen (21 uren)
 1 8 tennissessies van 60 minuten met een professionele 
trainer 

 1 9 sessies van 60 minuten begeleide vrije tijd en recreatieve 
activiteiten

 1 Halve daguitstap of ontspanningsactiviteiten ter plaatse op 
woensdagnamiddag 

LANGUAGE + GOLF
Verbeter tegelijkertijd je talenkennis en je golfspel 

Met CERAN kun je een taalopleiding combineren met dagelijkse 
golflessen onder begeleiding van een professionele trainer:

 1 voor elk niveau 
 1 maximaal 12 spelers per groep 
 1 materiaal: wij kunnen voor ballen en een halve golfset 
zorgen 

 1 aangepaste kleding vereist 

PER WEEK:
 1 28 lessen van 45 minuten in kleine groepen (21 uren)
 1 8 golfsessies van 60 minuten met een professionele trainer 
 1 9 sessies van 60 minuten begeleide vrije tijd en recreatieve 
activiteiten 

 1 Halve daguitstap of ontspanningsactiviteiten ter plaatse op 
woensdagnamiddag 

LANGUAGE + HORSE RIDING
Neem de teugels van je talenkennis in handen 

Met CERAN kun je een taalopleiding combineren met dagelijks 
paardrijden onder begeleiding van een professionele trainer:

 1 voor elk niveau 
 1 maximaal 8 ruiters per groep 
 1 materiaal: wij kunnen voor ruiterhelmen zorgen
 1 vóór de opleiding moet de deelnemer een bijkomende 
verzekering afsluiten

 1 aangepaste kleding vereist 

PER WEEK:
 1 28 lessen van 45 minuten in kleine groepen (21 uren)
 1 8 paardrijdsessies van 60 minuten met een professionele 
trainer 

 1 9 sessies van 60 minuten begeleide vrije tijd en recreatieve 
activiteiten

 1 Halve daguitstap of ontspanningsactiviteiten ter plaatse op 
woensdagnamiddag
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SPORT- & ONTSPANNINGSMODULES 

Je kiest een module en proeft elke dag van een andere activiteit. 

 1 Sportmodules: beachvolleybal, voetbal, honkbal, atletiek, waterpolo, 
hockey, basketbal, handbal, badminton enz. 

 1 Kunstmodules: beeldhouwen, tekenen, fotografie, schilderen, origami, 
toneel, zang enz.

 1 Welzijnsmodules: yoga, waterfitness, wandelingen, relaxatie, Pilates enz.
 1 Gemengde modules: een combinatie van twee van de drie voorgaande 

modules 

KENNISMAKINGSACTIVITEITEN 

Je doet nieuwe vaardigheden op door één activiteit te kiezen die je elke dag beoefent. 

 1 Kennismaking met sport: schermen, gevechtskunst, karate, tag rugby, 
ultimate frisbee enz. 

 1 Kennismaking met kunst: improvisatietheater, strips, kortfilms, 
scrapbooking, modeontwerp enz. 

 1 Kennismaking met welzijn: tai chi, relaxatie, interpretatieve dans, fitness enz. 

RECREATIEVE 

EN CULTURELE 

ACTIVITEITEN

Woensdagnamiddagen worden 
gevuld met culturele, recreatieve en 
sportieve activiteiten op of buiten 
het domein (bezoek aan een stad 
in de omgeving, een museum of 
tentoonstelling, oriëntatielopen, 
bowling, avonturentochten enz.). 

PAUZES EN MAALTIJDEN 

Een CERAN-opleiding is ook 
verrijkend op menselijk vlak. 
Deelnemers maken kennis met 
jongeren met verschillende culturele 
achtergronden en ontdekken de 
cultuur van de doeltaal. Om de 
communicatie te stimuleren en te 
faciliteren, moedigen docenten en 
begeleiders van activiteiten jullie aan 
om tijdens pauzes en maaltijden altijd 
de doeltaal te gebruiken.

VOORBEELDWEEK MET 4 INDIVIDUELE LESPERIODES* 

VRIJE EXPRESSIE-

ACTIVITEITEN

In vrije expressie-activiteiten kan je 
de taal op een plezierige en spontane 
manier ontdekken en gebruiken. Dat 
doen we door leuke en creatieve 
activiteiten, zoals spelletjes, liedjes, 
improvisatie, debatten enz. Die 
activiteiten zijn optioneel en kunnen 
worden vervangen door sport- of 
ontspanningsactiviteiten. 

*Schema kan veranderen 

1 Ontbijt 
1 Pauze 
1 Lunch & vrije tijd 
1 Lessen in kleine groepen 
1 Individuele lessen
1 Sport- & ontspanningsmodule 
1 Avondmaal 
1 Vrije expressie of sport- & 

ontspanning
1 Uitstap
1 Film / sport 
1 Kennismakingsactiviteiten 
1 Welkomstactiviteiten
1 Pauze & bedtijd 
8 Overgang

MAANDAG 

DINSDAG 

WOENSDAG 

DONDERDAG 

VRIJDAG 

ZATERDAG 

ZONDAG 

UREN 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Je leert door de doeltaal in de praktijk te gebruiken en door interculturele onderdompeling. Je leert op een natuurlijke en doeltreffende 
wijze, ondersteund door docenten die zijn geschoold in de CERAN-methode. 

GEBRUIK DE HELE  
DAG DE DOELTAAL 
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IN KLEINE GROEPEN 

Werken in kleine groepen helpt studenten om 
echte communicatievaardigheden op te doen en 
hun leerdoelstellingen te realiseren: 

 1 Begrijpen van gesproken taal: informatie 
herkennen voor een beter begrip 

 1 Uitdrukken in gesproken taal: 
communiceren door rollenspellen, 
verhalen vertellen, presentaties geven, 
een standpunt verdedigen, deelnemen 
aan debatten enz. om op een interactieve 
en leuke manier grammaticale en lexicale 
vaardigheden te verwerven 

 1 Begrijpen van geschreven taal: 
schriftelijke informatie doorgronden, 
analyseren en samenvatten 

 1 Uitdrukken in geschreven taal: 
samenvattingen, besprekingen of 
brieven schrijven, een standpunt 
uitdrukken en een argument uitwerken, 
lesaantekeningen organiseren

De groepen bestaan uit maximaal 9 en 
gemiddeld 7 studenten. 

INDIVIDUELE LESSEN

Iedereen is uniek, met eigen sterktes en 
zwaktes. Bij het verwerven van een taal 
hebben sommigen van nature gevoel voor 
klanken en ritmes, terwijl anderen zich sneller 
de specifieke grammatica en zinsbouw eigen 
maken. Elke individuele les is uniek, net zoals 
jij, om te garanderen dat je er maximaal profijt 
uit haalt. Onze individuele lessen worden 
afgestemd op jouw specifieke noden. Om 
zo doeltreffend mogelijk te werken verlopen 
de lessen in 2 aansluitende periodes van 
45 minuten. Het maximale aantal individuele 
lesperiodes per week is 8. 

PROFITEER VAN 
EVENWICHTIGE EN 
INTERACTIEVE LESSEN 

YOUNG ADULTS-PROGRAMMA 

Het YOUNG ADULTS-programma bereidt studenten 
van 18 tot 25 jaar voor op hun studies, een examen 
of buitenlandse stage, helpt hen met de verplichte 
stof voor de universiteit of stoomt hen klaar voor hun 
eerste baan of een sollicitatiegesprek. Het bestaat uit 
een intensieve, residentiële opleiding van 2 weken, die 
op bepaalde data wordt georganiseerd.
Je kan je niet vrijmaken om het YOUNG ADULTS- 
programma te volgen?
Volg de opleiding EXECUTIVES tegen een gunsttarief. 
Met dit programma haal je voordeel uit de ervaring 
van personen die in het beroepsleven actief zijn en 
het is aangepast aan je specifieke behoeften.

NIEUW:
Je wil een begeleiding op maat van je behoeften?
Ga dan voor onze In-House Individual Coaching.
Dit programma wordt het hele jaar door georganiseerd om 
de leerstof te herhalen, je leerproces te vergemakkelijken 
en je motivatie en competenties te verbeteren.
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CERAN JUNIORS BELGIUM | SPA

Leer een taal in een aangename omgeving 

Association of the Belgian Royal Warrant Holders

LOGIES 
77 tweepersoonskamers met douche en/of bad en eigen 
toilet 

FACILITEITEN
 1 Afzonderlijke onderdompelingszones, leslokalen, 
1 multimediazone, eetzalen en salons 

 1 1 tennisterrein, 1 multisportterrein en 1 petanquebaan 

MAALTIJDEN
We serveren een evenwichtige en gevarieerde keuken die is 
afgestemd op een jong en multicultureel publiek en rekening 
houdt met medische en culturele voorschriften. 
Bij uitstappen wordt voor lunchpakketten gezorgd.

GRATIS INTERNETTOEGANG 
WIFI, ADSL (in de kamers) 

Spa en België vormen niet alleen een uitzonderlijke setting, ze liggen ook op het kruispunt van 
de vele talen en culturen in Europa, dichtbij Frankrijk, Duitsland en Nederland. Parijs, Brussel 
en Luxemburg liggen op een steenworp. Het is dan ook een geweldige plaats om jongeren met 
uiteenlopende culturele achtergronden te ontmoeten in een uitstekende accommodatie met meer 
dan genoeg ruimte om te spelen, te ontdekken en te verkennen. 

Van 9 tot en met 17 jaar 

De prijs voor een verblijf van een week omvat: 

 1 Het gekozen programma 
 1 2 daguitstappen tijdens het weekend voor 

verblijven van 2 weken of langer
 1 Opleidingsmateriaal 
 1 Onlinetaaltest vóór de opleiding 

 1 Taalvaardigheidsbalans na de opleiding
 1 Logies in volpension in het centrum, van 

zondagavond tot zaterdagvoormiddag
 1 Wekelijkse wasdienst 

Doeltalen: 
 1 Duits  1 Frans   1 Engels  

 

ZOMER LENTE |  HERFST

Beschikbare programma’s: 

Intensive, Language + Tennis Academic, Multisport, Exams 

Member of
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CERAN JUNIORS BELGIUM | FERRIÈRESAssociation of the Belgian Royal Warrant Holders

Leer een taal en geniet van uitstekende sportinfrastructuur 

LOGIES 
179 kamers met wastafel (een-, twee- en driepersoonskamers)

FACILITEITEN
 1 Afzonderlijke onderdompelingszones, leslokalen, 
1 multimediazone, eetzalen en salons 

 1 1 verwarmd binnenzwembad, 1 voetbalveld, 1 sportzaal, 
2 beachvolleybalterreinen, 3 badmintonterreinen, 
2 minitennisterreinen, 1 petanquebaan en 
1 tafeltennislokaal

MAALTIJDEN
We serveren een evenwichtige en gevarieerde keuken die is 
afgestemd op een jong en multicultureel publiek en rekening 
houdt met medische en culturele voorschriften.
Bij uitstappen wordt voor lunchpakketten gezorgd.

GRATIS INTERNETTOEGANG 
WIFI-zone
Computers beschikbaar voor gebruik op specifieke 
ogenblikken

Het CERAN-centrum, Ferrières, herbergt indrukwekkende sport- en ontspanningsfaciliteiten. Bovendien 
stelt de ligging ons in staat om een brede waaier van uitstappen aan te bieden. Het is de ideale plek om 
een taal te leren in een werkelijk multiculturele omgeving. 

Van 9 tot en met 17 jaar

De prijs voor een verblijf van een week omvat:

 1 Het gekozen programma
 1 2 daguitstappen tijdens het weekend voor 

verblijven van 2 weken of langer
 1 Opleidingsmateriaal
 1 Onlinetaaltest vóór de opleiding

 1 Taalvaardigheidsbalans na de opleiding
 1 Logies in volpension in het centrum, van 

zondagavond tot zaterdagvoormiddag
 1 Wekelijkse wasdienst

ZOMER

Doeltalen:  
 1 Frans  1 Engels  1 Nederlands

Beschikbare programma’s: 

Intensive, Language + Tennis, Language + Golf, Language + Horse riding 
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CERAN JUNIORS FRANCE |  PARIS

Leer Frans of Engels in het modieuze Parijs

LOGIES 
60 bedden (drie- of vierpersoonskamers)

FACILITEITEN
 1 Afzonderlijke onderdompelingszones, leslokalen, 
1 multimediazone, eetzalen en salons

 1 1 sportzaal, voetbalvelden, 1 basketbalterrein, 
1 hockeyterrein, tennisvelden, 1 rugbyterrein, 
badmintonterreinen, 1 tafeltennislokaal

MAALTIJDEN
We serveren een evenwichtige, typische Franse keuken die is 
afgestemd op een jong en multicultureel publiek.
Bij uitstappen wordt voor lunchpakketten gezorgd.

GRATIS INTERNETTOEGANG 
WIFI-zones
Computers beschikbaar voor gebruik op specifieke ogenblikken

Parijs is een boeiende plek om een nieuwe taal te leren en de Franse cultuur te ontdekken.

Van 9 tot en met 17 jaar 

Beschikbaar programma: 

Intensive

De prijs voor een verblijf van een week omvat: 

 1 Het gekozen programma
 1 2 daguitstappen tijdens het weekend voor 

verblijven van 2 weken of langer
 1 Opleidingsmateriaal
 1 Onlinetaaltest vóór de opleiding

 1 Taalvaardigheidsbalans na de opleiding
 1 Logies in volpension in het centrum, van 

zondagavond tot zaterdagvoormiddag 
 1 Wekelijkse wasdienst

Doeltalen: 
 1 Frans  1 Engels

ZOMER

NIEUW
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“CERAN was een uitstekende ervaring om mijn 
Engels te verbeteren. De activiteiten waren 
super en de lessen fantastisch. Ik kom zeker 
terug!”
Julio — Spanje 

“Ik zou CERAN zonder enige twijfel aanbevelen 
als topschool waarin je het volste vertrouwen 
mag hebben!”
 Larisa (vertegenwoordiger) — Rusland 

“Ik kwam naar CERAN vanwege de 
ijzersterke reputatie van de uitstekende 
programma’s en omdat ik hier veel nieuwe 
vrienden kan maken. Na een week bij 
CERAN keer je naar huis terug met een hoop 
nieuwe vrienden en sterk verbeterd Engels!” 
Marie — Frankrijk

“Verder wil ik nog zeggen dat hij ook erg 
tevreden was over het personeel, het kader 
en de faciliteiten en over de maaltijden (zelfs 
groenten zijn lekker bij CERAN). Anders 
gezegd: hij was graag langer gebleven en wil 
zeker nog eens terugkeren!” 
Anne (moeder) — België 

“Mijn week bij CERAN is heel goed verlopen. 
Ik heb veel mensen ontmoet. Ik deelde mijn 
kamer met een heel vriendelijke studente. 
Alles was goed georganiseerd en het eten 
was lekker en gevarieerd. De lessen waren 
goed voorbereid en verliepen in kleine 
groepen van studenten met hetzelfde 
niveau. Dat hielp ons om beter en sneller te 
leren. CERAN was echt geweldig!”
Giulia — Italië

“Ik kwam naar CERAN om Engels te leren 
en nieuwe vrienden te maken. Het was de 
juiste keuze! Dit was mijn tweede verblijf bij 
CERAN en het niveau van mijn Engels is echt 
sterk verbeterd.”
Alexander — Rusland 

GETUIGENISSEN
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Wij: 

 1 Luisteren naar elke individuele vraag, maken een professionele analyse en reiken snel 
een efficiënte oplossing op maat aan

 1 Evalueren je kennis van de doeltaal of -cultuur en bepalen samen met jou ambitieuze, 
maar realistische leerdoelstellingen

 1 Werken jouw programma uit volgens een intensieve, participatieve en gestructureerde 
pedagogische aanpak

 1 Werken met gekwalificeerde, ervaren en zorgvuldig geselecteerde coaches
 1 Ontwikkelen jouw communicatievaardigheden in omstandigheden die een doeltreffend 

en ontspannen leerproces stimuleren
 1 Verwelkomen jou in onze gastvrije, veilige en professioneel geleide centra die volledig in 

het teken staan van leren
 1 Vinden oplossingen die jou helpen om de behaalde resultaten in stand te houden en te 

ontwikkelen
 1 Analyseren jouw feedback om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te 

verbeteren

HET CERAN-KWALITEITSHANDVEST 

Fabienne Carmanne
Managing Director*

*namens C2B2 SCRL 186



Specialist in taal- en interculturele opleiding 
Meer dan 100 vaste medewerkers 

Een netwerk van meer dan 200 adviseurs en 100 taalcoaches 
Meer dan 15 000 opleidingsprogramma’s in de voorbije drie jaar  

Verschillende centra in Europa 
Meer dan 150 000 klanten 

CERAN IN EEN NOTENDOP 
Meer dan 40 jaar ervaring
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WWW.CERAN.COM

Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam ZO

Telefoon +31 (0)20 609 79 70
info@europeanlanguagecentre.nl
www.europeanlanguagecentre.nl




