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Inschrijving

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 695 (per opleiding). 
In dit bedrag is inbegrepen: deelname aan de lessen, 
begeleiding, catering en toegang tot het elektronisch 
leermateriaal op het leerplatform gedurende 6 
maanden. Als deelnemer bent u verzekerd en 
ontvangt u een studentenkaart van de KU Leuven.

Inschrijven gebeurt elektronisch vóór 30 september 
2013 via http://puc.kuleuven-kulak.be.

Om het interactieve karakter van de opleidingen 
te verzekeren, is het aantal deelnemers beperkt. 
Toelating gebeurt volgens datum van inschrijving.

Als door de Vlaamse overheid erkende 
opleidingsinstelling aanvaarden we betalingen via de 
KMO-portefeuille. Meer informatie vindt u op
www.kmo-portefeuille.be.

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

Praktische gegevens

Data, tijdstip en plaats 

• Kortrijk
 zaterdag 5 en 19 oktober, 9 en 23 november, 14 

december 2013, 11 en 25 januari en 8 februari 
2014.

 Telkens van 9.00 tot 12.00 uur.
 KU Leuven Kulak,
 Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk.

• Leuven
 woensdag 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 

4 en 18 december 2013, 8 en 22 januari 2014. 
Telkens van 18.30 tot 21.30 uur.

 KU Leuven, Van den Heuvelinstituut, 
Dekenstraat 2, 3000 Leuven.

Getuigschrift 

Als academische bevestiging van actieve
deelname aan een meerdaags vormingspro-
gramma met toetsing van het leerresultaat, 
ontvangen de deelnemers die de evaluatie 
succesvol beëindigen een getuigschrift uitgereikt 
door de KU Leuven.
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Concept: blended learning

We hanteren een uniek en innovatief opleidingsconcept: 
een optimale combinatie van contactonderwijs en 
e-learning. 

• U verwerft de belangrijkste structuren en communica-
tieve formules via e-learning op het elektronisch leer-
platform.

• Tijdens 8 groepssessies, of 24 uur contactonderwijs, 
krijgt u interactieve face-to-face training, waarbij u de 
geleerde structuren en communicatieve formules in de 
praktijk brengt. 

U leert denken en durft spreken in de andere taal bij 
het simuleren van diverse communicatieve situaties 
uit het bedrijfsleven (kennismaking, vergadering, 
bedrijfspresentatie, sollicitatie, onderhandeling, ...). 

Deze blended learning-aanpak kwam tot stand door het 
samenbrengen van de complementaire expertise van:

• de didactische en wetenschappelijke expertise van de 
KU Leuven (Kulak),

• de zakelijke expertise van BLCC (Business Language 
and Communication Centre),

• de technologische knowhow van Televic Education.

Zo krijgt u het beste van drie werelden aangeboden 
in een ‘integrated language learning environment’, 
een ideale combinatie van kwaliteit, rendement en 
efficiëntie.

Docenten

• Taaldocenten van de KU Leuven (Kulak) en 
gekwalificeerde taaltrainers van BLCC

• Ervaren lesgevers, (near-)native speakers, met 
blended learning als specialisatie

• Onder supervisie van academisch verantwoordelijke 
Prof. dr. Piet Desmet (KU Leuven Kulak)

Elektronisch platform

U krijgt via het gebruiksvriendelijke e-platform 
Edumaticonline van Televic Education permanent
toegang tot performant elektronisch taalleermateriaal 
dat de recentste inzichten uit de taaldidactiek integreert. 
Vlot en op maat kan u het taalleermateriaal raadplegen 
en op eigen tempo oefeningen maken, waar en wanneer 
u dat zelf wilt. 

Het bevat ook:
• start- en eindtest 
• handleiding en helpdesk
• gepersonaliseerde ondersteuning en correcties 
• online scores en statistische gegevens m.b.t. uw 

vorderingen
• communicatiemogelijkheden met andere cursisten en 

docenten

Cursisten van vorige edities aan het woord

› Ik was al jaren op zoek naar een aangepaste, niet-
schoolse taalopleiding Duits, te combineren met, en 
toepasselijk in, mijn dagelijkse job. 

› Ik raad de cursus aan, aan alle collega’s die een goe-
de basiskennis hebben, maar zich onvoldoende com-
fortabel voelen in de professionele praktijk. De cursus 
frist de schoolse kennis op en neemt drempels weg.

› Het is een heel leerrijke en bruikbare, maar intensieve 
opleiding, met heel boeiende en getalenteerde les-
gevers met voeling voor de praktijk.

› Een niet te lange, niet te academische en zeer praktijk-
gerichte opleiding waar je dadelijk mee aan de slag kan.

› Het was een goede ervaring om veel te praten in het 
Engels, interactief bezig te zijn met het Engels en 
te worden gewezen op de typische fouten door een 
‘native speaker’. 

› De cursus komt zeer goed overeen met de verwach-
tingen en eisen die ik vooropstelde. De cursus is zeer 
praktijkgericht en sluit goed aan bij veelvoorkomende 
professionele situaties. Dankzij deze cursus ben ik 
zelfverzekerder over mijn Frans en durf ik meer te 
spreken.

› Onmiddellijke correctie via leerplatform zorgt ervoor 
dat je snel veel fouten kan corrigeren.

Zakelijke taalopleidingen
voor professionals 
Duits – Engels – Frans 

Doelstelling

• U leert in een bedrijfscontext vlot communiceren 
met klanten, leveranciers en medewerkers in een 
taal die niet uw moedertaal is. 

• U maakt onder begeleiding van gekwalificeerde en 
ervaren taaltrainers een sprong in uw professionele 
taalvaardigheid.

• U doet dit op een effi ciënte en flexibele wijze door 
de voordelen van contactonderwijs intensief te 
combineren met de voordelen van de modernste 
taalleermethoden.

Doelgroep

• U beschikt over een diploma hoger onderwijs. 
• U hebt voor Engels of Frans de normale 

humaniorakennis als startniveau.
• U hebt voor Duits een basiskennis van de taal. 
• U bent vertrouwd met tekstverwerker en 

Internetbrowser.

Programma
De belangrijkste communicatieve situaties uit de 
bedrijfscontext worden behandeld:

• sociale omgang in het bedrijf
• interactieve communicatie tijdens meetings
• voorstellen overtuigend formuleren 
• professionele presentaties verzorgen
• zakelijke inlichtingen doorgeven 
• waarderingen en beoordelingen formuleren
• telefooncommunicatie
• schriftelijke communicatie: e-mails en brieven opstellen

Organisatie

De opleiding wordt verzorgd door een samenwerkings-
verband tussen het privé-talencentrum BLCC en het 
Postuniversitair Centrum van de KU Leuven Kulak.

We organiseren deze opleidingen sinds 2004 met 
succes in Kortrijk en sinds 2007 in Leuven.


