DE WE R E L D
BINNEN UW BEREIK

SNELLE TOEGANG TOT TALEN

VERSNELDE TAAL- &
COMMUNICATIETRAININGEN

DE SUCCESVOLLE TAALCURSUSSEN
VOOR VOLWASSENEN
ECONOMISCH

KORT

DOELGERICHT

PROGRESSIEF

INTENSIEF

PRIVÉ EN SEMI-PRIVÉ

• Engels, Frans, Nederlands
• Groepen (4 tot 7 deelnemers)
• 30 uur in 10 weken
• Vanaf sept., januari, april (*)
• Een keer 3 uur per week
• ‘s Ochtends (9u00-12u00) of
‘s avonds (18u30-21u30)

• Engels, Frans, Nederlands
• Groepen (4 tot 7 deelnemers)
• 30 uur in 5 opeenvolgende dagen
• Het hele jaar door (*)
• Van 9u00 tot 12u00 en van
13u00 tot 16u00 (6 uur per dag)

• Alle talen
• Face-to-face met de trainer
• Aangepast uurrooster
• In de locatie van uw keuze
• Doelgerichte inhouden
• Intensief programma mogelijk

FLEXIEBEL

LICHT

ZEER INTENSIEF

E-LEARNING

OP AFSTAND

TAALIMMERSIE

• 24 talen
• Met Rosetta Stone, het meest
beroemde portaal
• Licenties van 3 maanden zonder
beperking in het aantal uren
• Face-to-face coaching of op
afstand (blended e-learning)

• Alle talen
• Sessies van 30 minuten
• Via webcam of per telefoon
• Virtuele klassen

• Engels in Engeland
• Groep of privécursussen in het
trainingcentrum
• 5 opeenvolgende dagen per week
• Logies bij een Engelse gastgezin

HYPERSNEL

GETUIGSCHRIFTEN

SPEECH POWER

VOORBEREIDING OP
GETUIGSCHRIFTEN

• VK of VS Engels, Frans, Duits,
Nederlands, Spaans, Italiaan,
Chinees, Braziliaans Portugees
• Face-to-face coaching of op
afstand
• Online werk (luistervaardigheid,
uitspraak, vlotheid)

*Groepscursussen worden georganiseerd vanaf 4 deelnemers met hetzelfde taalniveau.

• Engels, Frans, Nederlands, Duits,
Spaans, Italiaans
• Face-to-face coaching of op
afstand

DE SUCCESVOLLE PROGRAMMA’S
VOOR JONGEREN
VOORBEREIDING

HERSTEL

INITIATIE

TAALSTAGES OP
VAKANTIE

DRIEMAANDELIJKSE
TAALSTAGES

BUITENSCHOOLSE
ACTIVITEITEN

• Engels, Frans, Nederlands
• Kinderen (6-12) & tieners (13-17)
• 15 uur in 5 opeenvolgende dagen
• Van 9u30 tot 12u30
• Kleine groepen (4 à 7 deelnemers)

• Engels, Frans, Nederlands
• Kinderen (6-12) & tieners (13-17)
• 30 uur in 15 weken
•2
 uur op woensdagnamiddag of
zaterdagmorgen
• Kleine groepen (4 à 7 deelnemers)

• Engels, Frans, Nederlands
• Kinderen (6-12) & tieners (13-17)
• 25 uur in de school
• 1 uur per week
• Groepen van 8 tot 10 deelnemers

MISE À NIVEAU

STRUCTURATION

TAALCURSUSSEN
VOOR STUDENTEN

REMOTIVATIE & ET
LEERSTRATEGIEËN

• Engels, Frans, Nederlands
• Studenten van 18 tot 25 jaar

• Privé coaching
• Jongeren tussen 14 en 25 jaar
• 2-uur sessies
• Groepen op aanvraag

ZIE FORMULES VOOR
VOLWASSENEN

6 REDENEN OM
ONZE TAALPROGRAMMA’S TE KIEZEN
1. De formules zijn gevarieerd met talrijke mondelinge sessies.
2. De “3 Steps-up” pedagogie is interactief, aangenaam en zeer effectief.
3. Ze bevordert onmiddellijk goede taalkundige automatismen, zowel mondeling als schriftelijk.
4. De training is aangepast aan het niveau en de behoeften van de deelnemers.
5. Het percentage tevreden klanten is hoog: 94% (Qfor rapport 2018).
6. De prijs / kwaliteitverhouding is zeer goed (Qfor-rapport van 2018).

DE LEERBAKENS VAN CALL INTERNATIONAL
DE « 3 STEPS UP »-METHODE
De 3 leerfases (de intuïtieve fase thuis, de
analytische op school en de praktische in
bijna-reële contexten) maken het mogelijk
om de juiste reflexen snel op te nemen, zowel
mondeling als schriftelijk, ongeacht wat de
behoeften en het taalniveau zijn.
VERSTANDIG ADVIES
Met meer dan 30 jaar ervaring, exclusieve
leermethode en -hulpmiddelen helpt CALL
INTERNATIONAL u om concrete resultaten
snel te behalen.

DE TAALSLEUTEL
Elke taal heeft zijn eigen geluiden. Klanken buiten de
bandbreedte van de moedertaal zijn moeilijker te horen en
dit is een belangrijk obstakel voor het aanleren van talen.
Beter horen, dus beter verstaan, zorgt voor een betere
uitspraak en vlotheid in gesproken uitwisselingen en verbetert
de taalverwerving.

ANDERE DIENSTEN
VERTALINGEN EN REVISIE VAN TEKSTEN
Vertaling en revisie van professionele, technische, juridische,
creatieve en commerciële teksten, van en naar de courante
Europese talen (andere talen mogelijk op aanvraag).

PARTNERSCHAPPEN EN SUBSIDIES
CALL INTERNATIONAL is erkend als officieel opleidingsverstrekker voor ondernemingen
die lid zijn van overeenkomstige paritaire comités.
Dankzij haar Qfor-certificering is CALL INTERNATIONAL ook erkend als officiële
opleidingsverstrekker in het kader van de voorzieningen inzake opleidingscheques van
het Waalse Gewest.

Volg ons op
Taalcentra
Brussel

Waterloo

Luik

+32 2 644 95 95
brussels@callinter.com

+32 2 353 13 00
waterloo@callinter.com

+32 4 268 19 24
liege@callinter.com

Trainingzalen ook in Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Frankrijk en Luxemburg — www.callinter.com
Verantwoordelijke uitgever: Patrick Wauquier, drève Richelle 161/16 C B-1410 Waterloo. Niet op de grond gooien.

