Call International
maakt het verschil

Onze referenties
spreken voor zichzelf…

Beter communiceren:
een factor van concurrentiekracht

VOOR EEN DOELTREFFEND
COMMUNICEREND BEDRIJF

EEN EXCLUSIEVE METHODE

OMDAT U UNIEK BENT

Een taal hanteren betekent: spontaan de juiste termen

De onderwijsmethode maakt het mogelijk om zich

en structuren ervan begrijpen en gebruiken, in een

aan te passen aan de verschillende leerniveaus en

bepaalde context. Wij hebben thuis leren praten,

–profielen: van het creatieve over het relationele tot

zonder boeken of schriften. De onderwijzer heeft onze

het analysische, van beginner tot gevorderde. Ze

taal verfijnd vanuit het lezen, het schrijven, de zinsbouw

ontwikkelt de verschillende zintuigen om iedereen te

en de spelling. Op dit moment zijn we in staat om ons

stimuleren in zijn manier van functioneren, of hij nu

3. Betere bekwaamheid om individuele personen en teams te leiden

spontaan uit te drukken.

auditief, visueel of kinesthetisch ingesteld is.

4. Factor van cohesie en motivatie van de teams voor betere prestaties

En dan hebben we het nog niet over de emotionele

terug te vinden in de 3-stappenmethode van

dimensie van de opleidingen (lach, verrassing, gevarieerde

CALL INTERNATIONAL. Deze cyclus in 3 stappen

activiteiten), waardoor de nieuwe taalkundige gewoonten

maakt het mogelijk om snel de juiste reflexen op te

snel en langdurig onthouden worden.

ongeacht wat uw
behoeften en
uw niveau zijn.

“ 3 STEPS UP “
De 3-stappenmethode

DE MISSIE VAN CALL INTERNATIONAL

De missie van CALL INTERNATIONAL is individuele personen en groepen leren om beter te communiceren en
efficiënter te werk te gaan in hun menselijke betrekkingen. De benadering van CALL INTERNATIONAL is uniek.
(CALL = Center for Accelerated Language Learning)

Op elk bekwaamheidsniveau wordt voorrang gegeven
aan communicatie door middel van boodschappen in
de doeltaal.

1. PRE-TEACHING
2. DE ANALYTISCHE FASE
3. DE TOEPASSINGSFASE

KWALITEIT, ALLEEN MAAR KWALITEIT

CALL INTERNATIONAL is QFor-gecertificeerd en kan
Dankzij de “3 STEPS UP”-methode wordt de

bij haar klanten op een bijzonder hoge tevredenheidsgraad

verwerving van de nieuwe (taalkundige en nonverbale)

rekenen: meer dan 90 %. CALL INTERNATIONAL maakt

gedragingen versneld. En u bent de winnaar!

versnelde opleidingen op maat dankzij een doorgedreven
analyse van de behoeften, van de leervoorkeuren en van het

EEN GEËNGAGEERD TEAM

niveau van de verschillende cursisten.
De kwaliteit van de opleidingen wordt verzekerd door

Vandaag staan meer dan 120 trainers, stuk voor stuk

een nauwkeurige opvolging doorheen het hele proces:

native speakers die gespecialiseerd zijn in het geven van

tevredenheidsrapporten, tussentijdse en eindevaluaties,

motiverende en efficiënte opleidingen in bedrijven of in

aanwezigheidslijsten, kwaliteitsopvolging per telefoon, online

onze centra, te uwer beschikking..

vorderingsstaten van de contracten.

1. Meer efficiëntie op commercieel vlak of op het vlak van export

5. Betere respons op cultuurverschillen en verschillen in de behoeften van alle actoren op de markt

nemen, zowel mondeling
als schriftelijk,

In de huidige geglobaliseerde en extreem concurrentiële omgeving is de capaciteit om in verschillende talen
te communiceren een sleutelfactor geworden.

2. Beter in staat zijn om in – vaak meertalige – teams te werken aan de verschillende projecten

Deze 3 fases (de intuïtieve fase thuis, de analytische
op school en de praktische in een echte context) zijn

HET POTENTIEEL VAN DE HOMO COMMUNICANS

TALEN, EEN SLEUTEL TOT GROEI
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VERSNELDE COMMUNIC ATIEOPLEIDINGEN IN VERSCHILLENDE TALEN

Dankzij haar exclusieve onderwijsmethode
biedt CALL INTERNATIONAL een brede
waaier van versnelde communicatieopleidingen
in verschillende talen aan: Intensieve privé-,
semiprivé- of groepsopleidingen, e-learning
met persoonlijke coaching (blended
learning), residentiële taalbaden,
intensieve opleidingen
rond communicatieve
vaardigheden, opleidingen
per telefoon of
webcam, alle
formules die, in
combinatie met
gehoortraining,
toelaten om heel
snel te leren en

zich precies aan te passen aan de doelstellingen
en eisen van uw onderneming.

Versnelde opleidingen,
aangepast aan de verschillende niveaus en behoeften
OPLEIDINGEN IN GROEP

AFSTANDSONDERWIJS PER TELEFOON OF WEBCAM

Engels, Frans, Nederlands

Alle talen

Groepen van 4 tot 7 deelnemers

Sessies van een half uur

Intensief: 30 uren, verdeeld over 5 dagen, 6 uur per dag.
Stages het hele jaar door
Progressief: 30 uren, verdeeld over 10 weken, 1 keer per
week (overdag of ‘s avonds). Stages elk trimester
Bijzonderheid: prijs-kwaliteitverhouding

Bijzonderheid: aanpassing van de inhoud

A1

A2

Welke versnelde opleidingen
voor welke behoeften?

B1

B2

Doordeweekse communicatie

Basiscommunicatie

C1

Groep

C2

E-LEARNING MET PERSOONLIJKE COACHING (BLENDED LEARNING)

DE ALGEMENE WOORDENSCHAT UITBREIDEN

Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits
en Nederlands
E-learninglicentie van 3 of 6 maanden
Face-to-face of coaching per telefoon of webcam
Bijzonderheden: prijs-kwaliteitverhouding, soepel inzake
organisatie, autonomie

Behandelde vaardigheden: presentatie voor een publiek,
onderhandelingen, vergadertechnieken, schriftelijke
communicatie, oplossen van conflicten, train the trainer
(coaching), assertiviteit (coaching)
Bijzonderheden: zeer gerichte inhoud en snelle toegang
tot de communicatiecompetenties

TELEFONEREN – CONFERENTIEGESPREKKEN – INFORMELE GESPREKKEN – PROFESSIONELE GESPREKKEN MET COLLEGA’S – VERGADERINGEN – PRESENTATIES -

TRAIN THE TRAINER - TEAMLEIDING - UITLEGGEN VAN PROCEDURES – DIAGNOSES STELLEN, ANALYSE – CREATIEF SCHRIJVEN – VOORBEREIDING OP CERTIFICERING D
VOORBEREIDING OP EXAMENS – LEZEN VAN GESPECIALISEERDE ARTIKELS – ADVIES, COACHING, ENZ...

Leerprofiel (onlinevragenlijst)

Telefoon-/webcamgesprekken
(1/2 uur, 2 tot 5 keer per week)
Taalbad in het buitenland
Privéopleidingen

Bel onze Quality Line op het nummer 02/644 95 95.

DE LUISTERVAARDIGHEID VERBETEREN

Partnerships en subsidies

DE UITSPRAAK VERBETEREN

Vooruitgang per sessie van 30 uur

DE LEESVAARDIGHEID ONTWIKKELEN
DE MONDELINGE EXPRESSIE VLOTTER MAKEN

CALL INTERNATIONAL is partner van
de opleidingscentra Cevora, Cefoverre, IPV
(Qfor Food) en IFPM voor ondernemingen die
lid zijn van de overeenkomstige paritaire comités.
Bekijk de voorwaarden van elk centrum.

ZIJN WOORDEN NUANCEREN

INTENSIEVE RESIDENTIËLE TAALBADEN
INTENSIEVE PRIVÉ- EN SEMIPRIVÉOPLEIDINGEN

DE SCHRIJFVAARDIGHEID ONTWIKKELEN

INTENSIEVE GROEPEN
DE GRAMMATICAREGELS ACTIEF GEBRUIKEN

INTENSIEVE BEGELEIDE E-LEARNING
INTENSIEVE AFSTANDSOPLEIDINGEN

MENSEN DIE SNEL SPREKEN BEGRIJPEN

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Dankzij haar Qfor-certificering is CALL
INTERNATIONAL erkend als officieel
opleidingsverstrekker in het kader van subsidies
die door het Vlaamse en Brusselse Gewest
worden toegekend en in het kader van de
voorzieningen inzake opleidingscheques van het
Waalse Gewest.

PLAATSELIJKE ACCENTEN BEGRIJPEN
IDIOMATISCHE UITDRUKKINGEN BEHEERSEN

NIET-INTENSIEVE AFSTANDSOPLEIDINGEN
NIET-INTENSIEVE PRIVÉ- EN SEMIPRIVÉOPLEIDINGEN

NONVERBALE TAAL BEHEERSEN

NIET-INTENSIEVE NIET-BEGELEIDE E-LEARNING

COMMUNICATIETECHNIEKEN BEHEERSEN

ONDERHANDELINGEN – VERKOOP – ARGUMENTEREN – KORTE INTERNE E-MAILS – EXTERNE E-MAILS – OFFICIËLE DOCUMENTEN – GESPECIALISEERDE RAPPORTEN SAMENVAT TINGEN – SYNTHESES – INTERVIEWS – CONFLICTBEHEERSING - KL ACHTENBEHEER - CULTURELE VERSCHILLEN - NONVERBALE COMMUNICATIE - ASSERTIVITEIT -

E-learninglicentie (1 à 2 uur/dag) tussen en na de sessies

U wilt sneller vooruitgang boeken tijdens een opleiding?
Wij geven u persoonlijk advies.

DE ANGST OM TE SPREKEN OVERWINNEN

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

NIET-INTENSIEVE GROEPEN

Voor welke situaties?

Niveautest

QUALITY LINE

DE PROFESSIONELE WOORDENSCHAT UITBREIDEN

Inter-company seminars in onze lokalen: zie data op
www.callinter.com

E-LEARNING MET PERSOONLIJKE COACHING

1 of 2 intensieve opleidingen van één week

2 specifieke opleidingsdagen (2 tot 3 keer x 14 uur) binnen thema’s naar keuze: Presentatie, onderhandelen, schriftelijke
communicatie, vergaderen, assertiviteit, train the trainer, conflictbeheersing, enz...

GOEDE MONDELINGE AUTOMATISMEN CREËREN

In kleine groepen of privé
Intra-company seminars: het hele jaar door zoals het u het
best uitkomt, op een plaats naar uw keuze

Analyse van de behoeften

Privéopleidingen met zeer gerichte professionele inhoud

PASSIEVE KENNIS REACTIVEREN

AFSTANDSONDERWIJS PER TELEFOON OF WEBCAM

Engels, Nederlands, Frans, Nederlands

2. DE KERN VAN DE OPLEIDING

3. SPECIALISATIE

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN

Bijzonderheden: snelle vooruitgang, zeer intensief

1. VOORBEREIDING

Programma gehoortraining
(20 uur in zelfstudie)

Zie tabel «Vooruitgang per sessie van 30 uur»

Seminaries van 2 dagen of gerichte coaching

Gehoortraining Communicatievaardigheden

RESIDENTIËLE TAALBADEN

Bijzonderheden: openstelling van het oor (begrip,
uitspraak, vlotheid) die voor een snellere vooruitgang
zorgt en zo de ROI van de opleidingen vergroot

5 dagen, 6 nachten in Winchester (VK), Roumeguères (FR),
Antwerpen (BE), Breda (NL)

Op afstand

PRIVÉ- EN SEMIPRIVÉOPLEIDINGEN

Licentie van één jaar

In groep of privé

E-Learning

Optie: Motiveringssessie, ontremming

Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Duits, Chinees,
Nederlands

Engels, Frans, Nederlands

Taalbaden

De volmaakte weg naar het hoogste niveau: niets kan u tegenhouden.

Professionele communicatie

GEHOORTRAINING IN ZELFSTUDIE (SPEEDLINGUA)
RESIDENTIËLE TAALBADEN

Privé

Het optimale traject

OPLEIDINGEN IN GROEP

GEHOORTRAINING IN ZELFSTUDIE (SPEEDLINGUA)

Alle talen
Soepel inzake organisatie (het hele jaar door) en plaats

A0

Bijzonderheden: aanpassing van de inhoud, soepel inzake
organisatie, ontwikkeling van het begrip door beluistering
en van de communatie aan de telefoon of webcam

PRIVÉ- EN SEMIPRIVÉOPLEIDINGEN

Face-to-face met trainer

De niveaus
die per formule behandeld worden

0

5

12 = OVERGANG NAAR HOGER NIVEAU

10
VOORUITGANG

12

15

SPEEDLINGUA (GEHOORTRAINING)

ASPECTEN DIE PER FORMULE BEHANDELD WORDEN

DE MEEST DOELTREFFENDE FORMULES

CALL INTERNATIONAL
is ook partner van Actiris
voor het Brusselse Gewest.
Het AWEX heeft
CALL INTERNATIONAL
geselecteerd als enige partner voor de nietresidentiële taalbaden en neemt 50 % van de prijs van de opleiding voor
de Waalse kmo’s voor zijn rekening voor 2 weken per jaar.
Talen waarvoor AWEX tussenkomt:
Nederlands, Engels, Duits, Spaans,
Italiaans, Portugees, Russisch, Chinees
en Arabisch.

