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CERAN taalopleidingen op afstand kunnen worden aangepast aan de behoeften van uw kind. 

 

Onze CERAN-trainers stellen u in staat om op elk moment en waar hij/zij ook is specifieke taalvaardigheden te 
verwerven en zijn/haar communicatievaardigheden snel, duurzaam en doeltreffend te ontwikkelen. 

Onze flexibele formule is een oplossing op lange termijn, die concreet beantwoordt aan zijn/haar specifieke 
behoeften, rekening houdt met zijn/haar leerstijl en zich aanpast aan zijn/haar agenda. 

Wat ook zijn/haar situatie is, wij helpen zijn/haar communicatiedoelstellingen te behalen, dankzij onze knowhow 
(CERAN-technieken, rollenspelen) en onze verschillende pedagogische hulpmiddelen (kaartspelen, video's, 
mindmapping, quizzen)! 

Pakketten van 15, 20 of 30 uur gepersonaliseerde opleiding op afstand 

 Volledig gepersonaliseerde inhoud en programma, ontwikkeld in overleg met de trainer van uw kind om, 

punctueel of doorlopend, aan al zijn/haar communicatiebehoeften te voldoen. 

 Gebruik van de CERAN-methodologie en -leertechnieken: verbo-tonale methode van fonetische correctie. 

 3 verschillende modules volgens de behoeften van uw kind 
  

First Steps 
 

Eerste stappen in de taal 

Become Fluent 
 

Onderhoud en ontwikkeling van de communicatieve 
vaardigheden 

Doelstellingen 

 Een nieuwe taal ontdekken 

 De ongerustheid over mondelinge communicatie 

verminderen 

 In eenvoudige alledaagse situaties interacteren 

(jezelf voorstellen, eenvoudige vragen stellen en 

beantwoorden, praten over uw interesses, enz.) 
N.B.: Voor de "jongsten" tussen 7 en 8 jaar is de First Steps 
beschikbaar in sessies van 30 minuten in de pakketten van 10 en 
20 uur. 
 

Doelstellingen 

 Vloeiender worden in zijn/haar 

communicatievaardigheden 

 Actief deelnemen aan algemene of specifieke 

gesprekken, praten over een vastomlijnd 

onderwerp 

 Een mening, oordeel, gevoelens met nuances uiten 

 Schoolkennis in de praktijk brengen… 

Be Successful 
 

Bijles en examenvoorbereiding 

 

Doelstellingen 

 Schoolwerk benaderen met sereniteit en op een 

gestructureerde manier (synthese, commentaar, 

begrip van literaire of actuele teksten...) 

 Een test, een examen (IELTS, TOEFL, Cambridge 

Certificate, TestDaf, DELE, DALF...) presenteren 

 Een studie in het buitenland overwegen… 

 

BENT U OP ZOEK NAAR 

KWALITEIT? 

WIJ BIEDEN U 

UITMUNTENDHEID! 

 
Is uw kind tussen 7 en 17 jaar oud en wilt u dat hij/zij zijn/haar 
vrije tijd gebruikt om zijn/haar taalvaardigheden te ontwikkelen? 
 
Houdt uw kind van vreemde talen, maar heeft hij/zij weinig 
mogelijkheden om ze in de praktijk te brengen? 
 
Ondervindt uw kind moeilijkheden op school en heeft hij/zij af 
en toe hulp nodig? 
 
Bent u op zoek naar een alternatief of een aanvulling op het 
taalverblijf van uw kind? 
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Kies voor de intensiteit en het ritme dat bij uw kind past! 

Pakketten van 10 of 20 uur: voor meer efficiëntie adviseren wij 1 tot 2 uur training per dag of om de dag. 

Pakket van 15 uur: dit pakket is alleen beschikbaar in een intensieve versie, aan 15 uur per week. 

Voorbeeld van een programma "Pakket van 15 uur” 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

9u00 – 10u30 Les Les Les Les Les 

11u00 – 12u00 Individueel werk 

14u00 – 15u30 Les Les Les Les Les 

In de praktijk: een organisatie op maat die zich toespitst op de behoeften van uw kind. 

Doeltalen: Duits | Engels | Arabisch | Chinees | Spaans | Frans | Italiaans | Japans | Nederlands | Portugees | 

Russisch 

Op afstand (videoconferentie of telefoon), waar u ook bent 

Beschikbare tools: Microsoft Teams, Zoom, Skype of telefoon 

Minimaal 1 uur training per sessie 

In individueel of duo formaat (Voor de “jongsten” tussen 7 en 8 jaar is de First Steps beschikbaar in sessies 

van 30 minuten in de pakketten van 10 en 20 uur.) 

Stay Connected | 10 800 EUR/pakket 

Stay Connected | 15 1050 EUR/pakket 

Stay Connected | 20 1400 EUR/pakket 

Arabisch | Chinees | Japans | Russisch (ongeacht het pakket) supplement de 10 EUR/uur 

Pedagogisch materiaal met het taalvaardigheidsrapport 30 EUR/persoon 

en toegang tot uw e-CERAN Portaal  

Inschrijving: info@europeanlanguagecentre.nl  tel. 020 - 6097970
Al onze prijzen zijn vrijgesteld van btw voor privépersonen. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. U kunt ze op elk gewenst moment 
raadplegen op www.ceran.com. 

https://teams.microsoft.com/downloads
https://zoom.us/download
https://www.skype.com/fr/get-skype/
mailto:customer@ceran.com

