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Anje Dijk, Directeur:

Intensief Nederlands voor internationale tandartsen

“In 2017 heeft het Talencentrum met onverminderd
enthousiasme samengewerkt met bedrijven. Onze
unieke combinatie van diensten maakt ons een

“Het contact met het Talencentrum verliep vanaf het begin direct al heel prettig.
Onze vraag was om een groep tandartsen van verschillende nationaliteiten van
B1-niveau naar B2-niveau te brengen. In een intensieve cursus van drie weken
hebben de deelnemers flinke progressie gemaakt. Zij waren erg tevreden
over de manier waarop de docenten les gaven. De individuele evaluaties hebben
ons goed inzicht gegeven in het eindniveau van elke deelnemer. Wij hebben
later nog individueel advies gekregen voor vervolgcursussen
voor een aantal tandartsen, die inmiddels elders in het land aan
het werk waren.”

one-stop-shop voor bedrijfstrainingen:
zakelijke communicatie, talen én interculturele
competentietraining onder één dak. De
meerwaarde van deze combinatie brengt ons bij
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.”

Marlies van der Vooren
Eigenaar/directeur Dental Care Professionals

Typisch het Talencentrum
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Hooggekwalificeerd internationaal team
> 9.000 cursisten per jaar, > 160.000 online
Cursussen in 14 talen, meer op aanvraag
Individuele training en in een groep
Hoog leertempo, snel resultaat
Koploper in onderwijsinnovatie en e-learning
Taal- en interculturele vaardigheden
30 jaar ervaring

Klaar voor de
interculturele uitdaging?

“De cursus Engels was inspirerend en
onderhoudend, zo boeiend dat ik er
enorm veel energie van heb gekregen en

meer vertrouwen heb in mijn
taalvaardigheid. Daarbij had les

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. Dankzij deze technologische
ontwikkelingen volgen ook cursisten
buiten Groningen en zelfs buiten Europa
onze taaltrainingen.
In 2017 volgden 247 cursisten een cursus
Online Dutch bij het Talencentrum.
En onze gratis MOOC ‘Introduction
to Dutch’ trok tot nu toe wereldwijd

160.000 cursisten.
5 of 5 stars

“Ik heb de cursus Japans 0>A1 gedaan en
heb er enorm van genoten. De groep was
klein, waardoor iedereen makkelijk actief
mee kon doen. De Japanse docent was

erg enthousiast, toegewijd en
deskundig. Ze gaf niet alleen les uit
het boek maar vertelde ons ook over het
dagelijks leven in Japan, Japanse manieren en leerde ons
zelfs een stukje Japanse geschiedenis.
Deze elementen waren een verrijking voor de

Train de trainer

Dankzij onze interculturele trainingen
stonden in 2017 meer dan 2.000
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

Wat kunnen wij voor u betekenen?
• Benieuwd wat een zakelijke
taaltraining u kan bieden?
• Interculturele teambuilding nodig?
• Behoefte aan een deskundige
vertaling of correctie?
Neem dan contact met ons op, wij gaan
graag met u in gesprek!
Talencentrum
Rijksuniversiteit Groningen
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 26 I Postbus 716
9700 AS Groningen

T 050 363 5802
E talencentrum@rug.nl
W www.rug.nl/talencentrum

krijgen van een moedertaalspreker voor
mij meerwaarde. Ook vormde de cursus
een prima voorbereiding op de Cambridge
Advanced-toets. In acht sessies van twee
uur hadden mijn collega’s en ik tijd om korte
presentaties te geven over ons vakgebied.
We gaven nuttige feedback op elkaars
presentaties, maar kregen ook tips van de
docent – soms confronterend maar
altijd zinvol. Al met al was het een
waardevolle cursus met blijvend resultaat”
Ignas Dümmer
Docent Wildlife
Management,
Van Hall Larenstein
University of Applied
Science

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, Dental Care
Professionals, Unicharm Mölnlycke BC,
Uitgeverij Coutinho, Woningcorporatie
Nijestee, Nederlandse Maatschappij ter
bevordering van Tandheelkunde (KNMT),
Provincie Drenthe, Euregio, RBO, ESKA,
Van Hall Larenstein University of Applied
Science
Partners:
International Welcome Centre North
(IWCN), Humanitas, Groningen Confucius
Institute, DUO, UAF, Osaka University

cursus en maakten deze absoluut de
moeite waard. Ik zou hem iedereen aanraden.”

Mónica Karem Espinoza Cangahuala

express yourself < > understand the world

