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Het belang van een intake, leer snel een taal 

en informatie over CERAN LINGUA 
 

 

Bent u lekker uitgerust 

teruggekomen van vakantie?  

Dan is het een goede tijd om te 

starten met uw taaltraining!  

 

Als u nu begint kunt u de training 

nog voor het einde van het jaar 

afronden.  

  
 

Het belang van een uitvoerige intake 

 

Tijdens de intake worden uw huidige taalvaardigheden op diverse onderdelen getest: 

grammatica, woordenschat, spreek- en luistervaardigheden en schrijfvaardigheid. 

Tijdens het intakegesprek van ongeveer één uur test uw trainer uw communicatieve 

vaardigheden. Ook uw wensen en doelstellingen komen aan de orde. Uw 

grammaticale kennis wordt getest door middel van een online test. De trainer die uw 

intake afneemt zal ook de lessen gaan verzorgen. Zo kunt u vanaf de eerste les direct 

aan de slag! Van de intake wordt een helder rapport opgesteld met daarbij een lesplan 

voor de aanbevolen training. 

Voor iedere cursist is het leren van de taal of het verbeteren van de kennis van een 

taal een uniek proces. Daarom zal de trainer tijdens de intake ook kijken naar uw 

individuele leerstijl. Hiermee wordt tijdens de lessen rekening gehouden. In onze 

filosofie is een uitgebreide en persoonlijke intake van groot belang voor het 

uiteindelijke rendement van de training. 

 

Hoe leer je snel een taal? 

 

Er zijn verschillende manieren om een taal te leren. Zo heeft Gabriel Wyner (auteur 

boek 'De taalhacker') een methode ontwikkeld gebaseerd op de werking van de 

hersenen. Met zijn methode, waarin hij een taal tot leven laat komen, is het hem 

gelukt vloeiend Italiaans, Frans, Duits en Russisch te leren spreken! Hij is voornemens 

ieder jaar - voor de rest van zijn leven - een nieuwe taal te leren. 

 

De methode van Gabriel Wyner is zeker effectief voor het leren van een taal. Wij zijn 

echter van mening dat je een taal het beste leert onder begeleiding van een ervaren 

trainer, die native speaker is en beschikt over een goede opleiding en veel ervaring!  

  

Boek vóór 21 september uw Taaltraining op Maat: Business English, Zakelijk Frans, 

https://www.scientias.nl/word-ook-taalhacker-en-leer-elk-jaar-een-nieuwe-taal/


 

Zakelijk Duits, Dutch for foreigners, Zakelijk Spaans of Zakelijk Italiaans en ontvang 

gratis het boek 'De taalhacker'. Deze aanbieding geldt ook voor uw collega's!  

  

Bel ons gerust voor meer informatie: (020) 609 79 70 of bezoek onze website. Wilt u een 

vrijblijvende offerte ontvangen? Via dit formulier ontvangt u binnen 24 uur bericht.  

 

 

  

 

 

Did you know... 
 

Our Intensive Training Courses are run by our partner CERAN LINGUA, Europe’s largest language 

institute. CERAN LINGUA has been providing intensive language courses for professionals with 

guaranteed results for more than 40 years. In just one week (!) you can improve your language skills by 

an average of one level. For more information, call us on (020) 609 79 70 or send us an email. 
 

 

 

European Language Centre 

Haaksbergweg 75 

1101 BR AMSTERDAM ZO 

T   +31 (0)20 609 79 70 

E   info@europeanlanguagecentre.nl 

W  www.europeanlanguagecentre.nl 
 

 

 

http://europeanlanguagecentre.nl/taaltrainingen/taaltraining-op-maat/
http://europeanlanguagecentre.nl/offerte-aanvragen/
http://www.europeanlanguagecentre.nl/en/language-training/intensive-training/
http://europeanlanguagecentre.nl/en/contact/

