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Verkooptraining – Frans (4 sessies)

Mei-juni 2017

De precieze noden van een klant detecteren, een 
verkoopvoorstel doen, onderhandelen over de prijs … Niet 
eenvoudig, zeker niet wanneer je dit in een vreemde taal zoals 
het Frans wil doen. Voldoende kennis van de juiste woorden 
en uitdrukkingen zal je ongetwijfeld helpen jouw klant te 
overtuigen.

▲  Wat? 
Je leert op een interactieve manier nuttige woordenschat 
en sleutelzinnen om jouw Franse verkoopgesprekken 
met jouw klant te doen slagen. Er is ruimte voor individuele 
correctie, vragen en feedback en je krijgt de mogelijkheid om 
achteraf verder oefeningen te maken op het elektronische 
leerplatform. De sleutelzinnen zijn bovendien beschikbaar via 
smartphone/tablet.

▲  Deelnemers
Nederlandstaligen die zich beter willen leren uitdrukken 
tijdens hun Franstalige verkoopgesprekken 

▲  Docenten 
Moedertaalsprekers Frans met verkoopervaring

▲  Deelnameprijs 
De deelnameprijs is 350 euro. In dit bedrag is deelname 
aan de lessen, begeleiding, catering en toegang tot het 
elektronisch leermateriaal op het platform gedurende één 
jaar inbegrepen.

▲  Attest van deelname 
Op eenvoudig verzoek krijgt je nadien een attest van deelname. 

▲  Data en plaats
Maandag 8, 15, 22 en 29 mei 2017 in Kortrijk,
telkens van 18.30 tot 21.30 uur

Postuniversitair Centrum 
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk,
Campus Brugge en Technologiecampus Oostende
E. Sabbelaan 53 - bus 7643 - BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

Praktisch

Plaats

De opleidingen in Kortrijk vinden plaats in KU Leuven Campus 
Kulak (E. Sabbelaan 53), deze in Leuven in KU Leuven Van den 
Heuvelinstituut (Dekenstraat 2).

Inschrijving

Schrijf in via http://puc.kuleuven-kulak.be/taalopleidingen. 
Om het interactieve karakter van de opleidingen te verzekeren, 
is het aantal deelnemers telkens beperkt. Toelating gebeurt 
volgens datum van inschrijving. 

Bespaar op jouw deelnameprijs via jouw KMO-portefeuille. Meer 
informatie op www.kmo-portefeuille.be

Organisatie

Alle opleidingen worden verzorgd door een 
samenwerkingsverband tussen BLCC (Business Language and 
Communication Centre) en het Postuniversitair Centrum.

SCHRIJF INÉÉN MAAND VÓÓRDE OPLEIDINGEN GENIET VAN5% KORTING



Efficiënt presenteren – Engels/Frans (4 sessies)

Maart 2017 

Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega’s, 
een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen 
voor vakgenoten in het Engels of het Frans. Het vereist een 
goede beheersing van de technieken van het presenteren én 
van de vreemde taal. In deze praktische trainingen wordt de 
cursist doorheen alle onderdelen van het presenteren gegidst.  
Belangrijke werkpunten zijn onder meer: de voorbereiding, de 
structuur van de presentatie, de typische Engelse of Franse 
woordenschat en formules die nodig zijn bij het presenteren.

▲  Concreet
In een praktische en interactieve training is er aandacht 
voor de specifieke formules die nodig zijn bij het geven van 
presentaties in het Engels of het Frans en er is ruimte voor 
individuele correctie, vragen en feedback. Daarnaast krijg je de 
mogelijkheid verdere oefeningen te maken op het elektronische 
leerplatform. 

▲  Deelnemers
Nederlandstaligen die hun presentaties in het Engels of het 
Frans op een professionele manier willen geven

▲  Docenten 
Moedertaalsprekers Engels of Frans met ervaring in 
presentatietechnieken  

▲  Deelnameprijs 
De deelnameprijs is 295 euro. In dit bedrag is deelname aan de 
lessen, begeleiding, catering en toegang tot het elektronisch 
leermateriaal op het platform gedurende één jaar inbegrepen.  

▲  Attest van deelname 
Op eenvoudig verzoek krijg je nadien een attest van deelname.  

▲  Data en plaats
Engels: maandag 6, 13, 20 en 27 maart 2017 in Kortrijk,
telkens van 18 tot 21 uur 
Frans: dinsdag 7, 14, 21 en 28 maart 2017 in Kortrijk,
telkens van 18 tot 21 uur

Efficiënt Presenteren – Nederlands  (4 sessies)

Februari – maart 2017

Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega’s, 
een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen 
voor vakgenoten. Het vereist een goede beheersing van de 
technieken van het presenteren. Of een presentatie slaagt, 
hangt immers niet alleen af van de inhoud van het betoog, maar 
vooral van de manier waarop de boodschap overgebracht 
wordt. In deze praktische training wordt de cursist doorheen alle 
onderdelen van het presenteren gegidst. Belangrijke werkpunten 
zijn onder meer: de structuur van de presentatie, verbale en 
non-verbale communicatie, het publiek boeien, spreekangst 
overwinnen, een efficiënt gebruik van PowerPoint ...

▲  Concreet
Je oefent jouw presentatietechnieken op een interactieve en 
praktische manier aan de hand van minipresentaties. Deze 
worden opgenomen en daarna uitgebreid van feedback voorzien 
door de deelnemers én de docent. Er wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de beoogde doelstelling van de presentatie: 
informeren, overtuigen of in discussie treden. 

▲  Deelnemers
Deze opleiding richt zich tot zij die af en toe een presentatie 
in het Nederlands moet geven of voor publiek spreekt. Aan 
het einde van de cursus heb je een beter inzicht in jouw 
presentatiestijl, weet je beter hoe je jouw troeven kan uitspelen 
en heb je jouw presentatietechnieken kunnen bijsturen.    

▲  Deelnameprijs 
De deelnameprijs is 295 euro. In dit bedrag is deelname aan de 
lessen, begeleiding, catering en toegang tot het elektronisch 
leermateriaal gedurende de opleiding inbegrepen.  

▲  Attest van deelname 
Op eenvoudig verzoek krijg je nadien een attest van deelname. 

▲  Data en plaats 
Zaterdag 18 en 25 februari en 11 en 18 maart 2017 in Kortrijk, 
telkens van 9 tot 12 uur

Zakelijke taal – Duits/Engels/Frans (8 sessies)

Oktober 2016 – januari 2017 

Vlot communiceren met klanten, leveranciers en 
medewerkers in een vreemde taal is geen vanzelfsprekend-
heid. In deze opleiding worden de belangrijkste 
communicatieve situaties uit de bedrijfscontext zoals 
interactieve communicatie tijdens meetings, voorstellen 
overtuigend formuleren, professionele presentaties 
verzorgen, zakelijke inlichtingen doorgeven en schriftelijke en 
telefooncommunicatie behandeld. 

▲  Concreet 
Tijdens een interactieve face-to-face training leer je de 
geleerde structuren en communicatieve formules in praktijk 
brengen. Deze structuren en formules verwerf je via e-learning 
op het elektronisch leerplatform. Je leert denken en durft 
spreken in de andere taal. Naast de contactmomenten is er 
ruimte voor individuele begeleiding vanop afstand. 

▲  Deelnemers
Voor iedereen met een normale humaniorakennis Engels of 
Frans of een basiskennis Duits. 

▲  Docenten 
Een duo-training met taaldocenten van KU Leuven en 
gekwalificeerde taaltrainers van BLCC 

▲  Deelnameprijs 
De deelnameprijs is 740 euro. In dit bedrag is deelname aan de 
lessen, begeleiding, catering en toegang tot het elektronisch 
leermateriaal op het leerplatform gedurende één jaar 
inbegrepen. 

▲  Getuigschrift KU Leuven 
Na het succesvol beëindigen (slagen voor de elektronische 
eindtest en minstens zes van de acht sessies bijwonen) van de 
opleiding ontvang je een getuigschrift uitgereikt door de KU 
Leuven. 

▲  Data en plaats
Zaterdag 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december 
2016, en 14 en 28 januari 2017 in Kortrijk,
telkens van 9 tot 12 uur
Woensdag 5 en 19 oktober, 9 en 23 november, 7 en 21 december 
2016 en 11 en 25 januari 2017 in Leuven,
telkens van 18.30 tot 21.30 uur


