Taaltraining op maat
Praktĳk is de beste leerschool

Beschikbare formules

Iets wat u doet, blĳft bĳ. Daarom zĳn praktĳkgerichte, interactieve taaltrainingen een absolute must
voor iedereen die een taal wil leren. De simulatie van reële bedrĳfssituaties zal de spreek- en
schrĳfvaardigheden van de cursist snel verbeteren. Resultaat: onmiddellĳk bruikbare kennis. Omdat
een deelnemer vooruit wil, in een andere taal.

ClassicPro / BabblPro / MX Pro

Aan de slag

Om de interactiviteit van een groepsopleiding op locatie te garanderen, is het aantal deelnemers
beperkt tot maximaal 5.

( BABBLPRO: 1 SESSIE = 45 MINUTEN / CLASSICPRO: 1 SESSIE = 60 MINUTEN )

Online of op locatie. In uw bedrĳf of bĳ uw deelnemer thuis. Of in de kantoren van ElaN Languages.
U beslist!

Na een grondige analyse van de taalbehoeften en de voorkennis van de cursist stellen we het
lespakket samen. Perfect afgestemd op uw bedrĳf en uw medewerkers. Ervaren taaltrainers zorgen
voor interactieve sessies met veel oefenmogelĳkheden, op basis van eigen materiaal van de cursist,
materiaal van de coach en didactisch materiaal van ElaN Languages. Specifiek voor groepstrainingen
zien we erop toe dat de inhoud van de lessen in onderling akkoord met de deelnemers wordt
vastgelegd. Zo blĳft ook het rendement van een training in groep optimaal.

De duur van een opleiding en de frequentie van de lesmomenten zĳn altĳd bespreekbaar
en ons uiteindelĳke advies hangt voornamelĳk af van iemands beginsituatie en doelstellingen.

MyTranslation
Wilt u naast uw lesmateriaal ook uw presentaties, rapporten en andere werkdocumenten laten
vertalen door onze specialisten? Via het onlinevertaalplatform MyTranslation kunt u snel en
eenvoudig uw brontekst uploaden en om een offerte vragen.
Na bestelling kunt u uw vertaalopdracht op elk moment online opvolgen.

Vinger aan de pols
Regelmatige evaluaties tonen meteen waar een lessenreeks bĳsturing nodig heeft. Zo halen uw
medewerkers het meeste uit hun opleiding.

HR aan het roer
Uw projectbeheerder bĳ ElaN Languages werkt nauw samen met uw HR-dienst. U vindt alle
gegevens over de taaltraining op uw beveiligde MyElaN-webpagina: agenda, aanwezigheden,
lesinhoud, evaluaties, etc. Alles in één overzicht.

Achteraf
Ook na de training wordt een deelnemer niet aan zĳn lot overgelaten. Na afloop volgt een uitgebreide
evaluatie en plant u, waar nodig, extra coaching in.
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