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Anje Dijk, Directeur
“2016 is voor het Talencentrum een jaar geweest
van groei en intensieve samenwerking
met diverse bedrijven. Het Talencentrum levert
haar diensten aan overheidsinstanties, bedrijven
en particulieren, in Nederland en wereldwijd. Onze
innovatieve en praktijkgerichte aanpak zorgt voor
tevreden klanten die het geleerde direct kunnen
toepassen in hun specifieke situatie. Een uitdaging
die wij al 30 jaar met enthousiasme aangaan.”

“Ik heb een intensieve 5-daagse training Duits gevolgd bij het
Talencentrum. Samen met mijn werkgever heb ik specifiek voor deze training
gekozen, omdat je in korte tijd je niveau kunt verhogen. Mijn ervaring met het
Talencentrum is zeer positief! Het lesprogramma hebben we in samenspraak met
de docent opgesteld. Doordat dit maatwerk was, sloot het programma perfect
aan op mijn behoefte. Het was een leerzame week met voldoende afwisseling
tussen zelfstudie, opdrachten, grammatica en gesprekken in het Duits. Het was
erg prettig dat ik tussentijds vragen kon stellen die meteen beantwoord werden,
hierdoor ging mijn taalbeheersing met sprongen vooruit. De docent zorgde voor
een leuke mix in de lesstof, en op vrijdagmiddag was er zelfs nog even tijd om
een tekst van Rammstein te ontleden! Ik profiteer nog

dagelijks van wat ik geleerd heb en sta nu met
meer zelfvertrouwen Duitstalige klanten te
woord.”
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Sanne Staas, ESKA
Intensieve individuele 5-daage training Duits

Hooggekwalificeerd internationaal team
9.000 cursisten per jaar, 125.000 online
Individuele training of in een groep
Hoog leertempo, snel resultaat
Koploper in onderwijsinnovatie en e-learning
Taal- en interculturele vaardigheid
30 jaar ervaring



E-learning

Wij blijven graag koploper in innovatief
taalonderwijs. Daarbij maken we optimaal
gebruik van technologische mogelijkheden,
zonder het contact tussen cursist en
docent uit het oog te verliezen. Met
behulp van ICT en actieve werkvormen
beantwoordt het Talencentrum graag aan de
toenemende vraag naar gepersonaliseerd
en geïndividualiseerd onderwijs. Dankzij
deze ontwikkelingen volgen ook cursisten
buiten Groningen en zelfs buiten Europa
onze taaltrainingen. In 2016 volgden 176
cursisten een cursus Online Dutch bij
het Talencentrum. En onze gratis MOOC
‘Introduction to Dutch’ trok tot nu toe
wereldwijd 125.000 cursisten.

Het internationale team van
het Talencentrum bestaat uit

meer dan 100 medewerkers
uit 18 verschillende landen.

Wij bieden in ons open aanbod trainingen in
14 talen, op aanvraag zijn ook trainingen
in andere talen mogelijk.

Klaar voor de
interculturele uitdaging
Dankzij onze interculturele
trainingen stonden in 2016
meer dan 2000 deelnemers
met meer zelfvertrouwen in
hun internationale studie en
loopbaan. Laat het
Talencentrum u helpen om
de interculturele uitdaging
aan te gaan! Onze trainingen
zijn direct praktisch
toepasbaar, of u nu
(HR-) manager bent van
een internationaal team
of verantwoordelijk voor
bedrijfsuitbreiding
naar het buitenland.
Nieuwsgierig? IC@rug.nl

“De training is erg intensief en
het voelt alsof je een marathon
aan het lopen bent. Maar bij
de eindstreep sta je nog steeds
overeind en kun je je meten
met de Nederlanders. Het is
een fantastische

manier om
Nederlands te leren,

eentje die je klaarstoomt voor
de afstand die jíj wilt lopen!”
Griekse orthodontiste,
Tweeweekse intensieve cursus
Nederlands

in 2016 zijn 30 docenten
opgeleid, van wie de meesten al
een baan hebben gevonden.
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Om inburgeraars en andere tweedetaalleerders goed te kunnen bedienen
zijn gekwalificeerde docenten nodig.
Sinds 2015 bieden we als enige in het
Noorden een zelf ontwikkelde,

erkende Opleiding tot
docent NT2 aan. Met succes:

Wat kunnen wij voor u betekenen?
• Benieuwd wat een zakelijke training
Spaans u kan bieden?
• Interculturele teambuilding nodig?
• Behoefte aan een goede medische
vertaling?
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op,
wij gaan graag met u in gesprek.

T 050 363 5802

Opleiding tot
docent NT2

Een greep uit ons klantenbestand:
Gasunie, Reining, Yacht, Friesland Foods
Western Europe, Ministerie van Buitenlandse
Zaken, Gemeente Groningen, Provincie
Groningen, Acheson Colloïden BV,
Wagenborg Shipping, DSM, Cordis Europe
NV, Unicharm Mölnlycke BV, Uitgeverij
Coutinho, Woningcorporatie Nijestee,
Nederlandse Maatschappij ter bevordering
van Tandheelkunde (KNMT), Provincie
Drenthe, Euregio, RBO, ESKA
Partners:
International Welcome Centre North (IWCN),
Humanitas, Groningen Confucius Institute,
DUO, UAF, Osaka University

express yourself < > understand the world

