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AANBIEDINGEN programma «op maat»

exclusief BTW

* ENGELS-Hastings *
NEDERLANDS-Maastricht * SPAANS-Barcelona (buitenwijk) *
* FRANS-Spa (Ardennen) * FRANS-Bretagne (St.Goueno) * Frans-Neuchâtel (buitenwijk) *
* DUITS-Meersburg (Konstanz)
*
ITALIAANS-Todi (buitenwijk Roma)

Prijs per persoon in 1-persoonskamer (douche + wc), volpension
DE DIALOGUE-WEEK: 70 uur contact met de taal en cultuur Van maandag 9 tot vrijdag ±16 uur
INTENSIEF programma «op maat »
4 privé-lessen/dag x 5 dagen + 3 uur zelfstudie + 2 uur spreekvaardigheid aan tafel
5 privé-lessen/dag x 5 dagen + 3 uur zelfstudie + 2 uur spreekvaardigheid aan tafel
EXTRA-INTENSIEF programma «op maat »
6 privé-lessen/dag x 5 dagen + 3 uur zelfstudie + 2 uur spreekvaardigheid aan tafel
7 privé-lessen/dag x 5 dagen + 3 uur zelfstudie + 2 uur spreekvaardigheid aan tafel
8 privé-lessen/dag x 5 dagen + 2 uur zelfstudie + 2 uur spreekvaardigheid aan tafel

2600 €
2900 €
3200 €
3500 €
3800 €

TOESLAGEN

Aankomst zondagavond - Tussen 18-19 uur (incl. avondmaal met leraar + overnachting)
Aankomst zondagavond - Tussen 18-19 uur (incl. overnachting)
luchthaven / station BARCELONA
Vervoer van/naar station - Tussen 18-19 uur
Ashford voor Hastings - Luik >Spa – Lamballe >Bretagne – Überlingen/Friedrichshafen >Meersburg

Vervoer van/naar luchthaven

130 €
100 €
120 €
120 €

Tussen 18-19 uur

Zürich >Meersburg – Brussel >Maastricht- Brussel >Spa – Rennes/Dinard >Bretagne - London Gatwick/Heathrow >Hastings

Maaltijd vrijdagavond
Extra overnachting met ontbijt, per nacht
Extra lunch of diner met leraar, per maaltijd

HET DIALOGUE-WEEKEND: van zaterdag 9 tot zondag ±16 uur of geen volle week (2 dagen)
6 privé-lessen/dag x 2 dagen + 3 uur zelfstudie + 2 uur spreekvaardigheid aan tafel

250 €
50 €
125 €
50 €

1750 €

TOESLAGEN

Aankomst vrijdagavond, tussen 19 en 20 uur (incl. avondmaal met leraar + overnachting)
Aankomst vrijdagavond, tussen 19 en 20 uur (incl. overnachting)

150 €
100 €

Bij al deze programma’s kan extra aandacht worden besteed aan:
* hetzij de verbetering van specifieke taalkundige aspecten (tekstbegrip, woordenschat, uitspraak,
grammatica, enz.) aan de hand van algemene of specifieke onderwerpen;
* hetzij de verbetering van de mondelinge en/of schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid op een bepaald
vakgebied (bankwezen, verzekeringswezen, milieu, economie, enz.).
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BEDENK U TWEEMAAL VOORDAT U ZICH
IN EEN VREEMDE TAAL STORT
H o e u u w g e ld h e t b e s t e k u n t b e s t e d e n
BY BRANDON MITCHENER
Staff Reporter

L

ES 1: Beschouw het taalonderricht als een
investering. Op zoek naar een intensieve
taalcursus van 2 weken dacht David Ecklund,
een 47-jarige Amerikaanse, in Brussel wonende
verkoopmanager, het helemaal gevonden te hebben door
deel te nemen aan een groepsopleiding, die een
plaatselijk instituut voor een andere Amerikaanse
multinational had opgezet. Dat was goedkoper dan een
opleiding buiten de stad en, aldus de heer Ecklund, “ik
hoef er Brussel niet voor uit”.
Hij kreeg waar hij voor betaald had. In
plaats van wat hij op school had geleerd te
verbeteren kreeg de heer Ecklund een
intensieve cursus in frustratie. “In een klas van
7 tot 10 mensen”, zo zegt hij, “ is het leerproces
afgestemd op de traagste leerling”. Wat nog
erger was: hij kreeg door deze ervaring zo’n
tegenzin, dat hij geheel kwijt raakte wat drie
jaar taalstudie hem had bijgebracht.

EEN KWESTIE VAN GELD
Of je de taalstudie nu zelf moet
bekostigen, zoals de heer Ecklund, of dat je
bedrijf die voor je betaalt, niets is frustrerender
dan tijd en geld te verspillen aan taallessen,
zeker aan een cursus die intensief heet te zijn.
Maar zelfs een individueel lesprogramma kan
verkwisting zijn als men het verkeerde
instituut kiest. En met prijzen voor intensieve
cursussen met z.g. volledige onderdompeling,
oplopend van § 20 tot § 100 per uur, nog
afgezien van mogelijke derving van inkomsten

of vakantie, is het van groot belang een
zorgvuldige keuze te maken. (Intensief
betekent lessen in de ochtend en ’s middags
vrij, terwijl de programma’s van “volledige
onderdompeling” aandacht gedurende het hele
etmaal inhouden).
Allereerst moet men voor zichzelf uitmaken
welk profijt men van zijn tijd en geld verlangt.
Kies dan een instituut dat maximale voldoening
verschaft, met een minimaal risico van tijd- en
geldverspilling. Slechts weinig scholen bieden de
mogelijkheid van terugbetaling. De belangrijkste
criteria voor een succesvolle intensieve opleiding of
algehele onderdompeling zijn zo klein mogelijke
groepen en professionele leraren, naast voorbereiding
en een realistisch verwachtingspatroon aan de kant
van de leerling.
Bij zijn tweede poging vond de heer Ecklund
precies wat hij zocht: een programma met
volledige onderdompeling bij DIALOGUE. Dit
aan zijn eigen belangstelling aangepaste
programma met een op zijn zaken afgestemde

woordenschat heeft hem in staat gesteld zijn
uitspraak te verbeteren en grammaticale kennis
uit te breiden. De heer Ecklund is commercieel
directeur van “Caterpillar Logistics Services”,
een dochteronderneming van de multinational
Caterpillar.
Naar de heer Ecklund ondervond is het de
filosofie van DIALOGUE, die op het individu
toegespitste cursussen biedt van 20 à 40 uur
onderwijs per week. Deze filosofie, is die van
de één-op-één benadering ( 1 leraar + 1 leerling),
anders gezegd een totaal geïndividualiseerd
onderricht.
De heer Ecklund is ervan overtuigd, dat
het onderwijs, dat wordt gegeven ten huize
van de leraren, inclusief vol pension en
permanente aandacht, een koopje is. “Als u
groepsonderricht volgt kunt u wellicht geld
sparen, maar waarschijnlijk verliest u hetzelfde
bedrag in tijd, aangezien u er veel langer over
doet om de benodigde kennis te vergaren”,
zegt hij.
Feitelijk: mensen die een volledige
onderdompeling hebben gekozen zeggen, dat
de studiegroepen tot vijf deelnemers beperkt
moeten blijven, zeker als men een echte
beginneling is. Hoe groter de klas of hoe
verder gevorderd het niveau van de leerlingen,
hoe duidelijker de verschillen in het onderling
niveau van de deelnemers zullen zijn.

Small Is Beautiful
Een reden om te kiezen voor één-op-één
onderricht is de gelegenheid om te werken
volgens een gespecialiseerde vocabulaire en
culturele onderwerpen, die geen deel plegen
uit te maken van de klassieke taalprogramma’s.
Natuurlijk, scholen als DIALOGUE vragen
hun prijs. Maar gegeven de mate van
individuele aandacht, waarin zij voorzien,
vinden hun studenten er een veel grotere
voldoening.

Take the Plunge
One of the best language schools in Europe:
DialoguE
tel: +32(0)87793010 - fax +32(0)87793011

DialoguE-Angloscene (Engels in Hastings)
DialoguE Idiomas (Spaans in Barcelona)
DialoguE Langues (Frans in Spa of
Bretagne of Zwitserland)
DialoguE Talen (Nederlands Maastricht)
DialoguE Duistland (Duits in Meersburg)

www.dialogue-languages.com
e-mail: info@dialogue-languages.com

DIALOGUE LANGUAGES sprl

www.dialogue-languages.com

55, Route du Tonnelet - B-4900 SPA (België)

BTW BE 0661.601.564

BNP Paribas Fortis, 1, Place Pierre-le-Grand B-4900 Spa

Swift: GEBABEBB

Tél. (int. + 32) (0)87 79 30 10
E-mail: info@dialogue.com
IBAN: BE61 0017 9300 7917

INSCHRIJFFORMULIER programma «op maat»

exclusief BTW

* ENGELS-Hastings *
NEDERLANDS-Maastricht * SPAANS-Barcelona (buitenwijk) *
* FRANS-Spa (Ardennen) * FRANS-Bretagne (St.Goueno) * Frans-Neuchâtel (buitenwijk) *
* DUITS-Meersburg (Konstanz)
*
ITALIAANS-Todi (buitenwijk Roma) *
Invullen met BLOKLETTERS of aankruisen
□ De Heer □ Mevrouw □ Juffr. NAAM …………………………. VOORNAAM………………………. Geboortedatum…………...
Nationaliteit ………….. spreektaal: □ D - □ E - □ F - □ N - □ S
Beroep/Functie in het bedrijf……………..…………..
Privé-adres: Straat ……………………………… Nr……… Postbus….. Postcode ……. Plaats……………………... Land……….…….
Tel ............................................ Fax ............................................................. E-mail……………………………@...................…………
NAAM van het bedrijf ………………………………………….. Werkzaamheden ……………………………………………………..
Straat …………….………… Nr. …. Postbus………. Postcode……… Plaats………………………………………... Land…………..…
Tel ............................................ Fax ............................................................. WEB SITE………………………………..........…………
Contactpersoon: □ De Heer □ Mevrouw NAAM ……………….………………. VOORNAAM……….….……………………..…..
Tel ............................................ Fax ............................................................. E-mail……………………………@...................…………
HR: □ De Heer □ Mevrouw NAAM ………………………………………..……. VOORNAAM………..….……………………..…..
Tel ............................................ Fax ............................................................. E-mail……………………………@...................…………
GEKOZEN PROGRAMMA:
□ Engels-Hastings
□ Nederlands-Maastricht
□ Spaans-Olesa de Bonesvalls (Barcelona)
□ Frans-Spa
□ Frans-St-Goueno (Bretagne)
□ Frans-Neuchâtel
□ Duits-Meersburg (Konstanz)
□ Italiaans-Todi
DE DIALOGUE-WEEK programma «op maat»

Van maandag 9 tot vrijdag ±16 uur

Aantal
................
................
................
................
................
TOESLAGEN
................
...............
................

TOTAALBEDRAG exclusief BTW
Intensief programma
Intensief programma
Extra-intensief programma
Extra-intensief programma
Extra-intensief programma

4 privé-lessen/dag
5 privé-lessen/dag
6 privé-lessen/dag
7 privé-lessen/dag
8 privé-lessen/dag

Aankomst zondagavond, tussen 18-19 uur (avondmaal met leraar + overnachting)
Aankomst zondagavond, tussen 18-19 uur (overnachting)
Vervoer van/naar station, tussen 18-19 uur
luchthaven / station BARCELONA

…….. ..........

Ashford voor Hastings - Luik > Spa – Lamballe > Bretagne –Überlingen/Friedrichshafen > Meersburg

................

Vervoer van/naar luchthaven

.................

................
................
................

2600 €...........
2900 €...........
3200 €...........
3500 €...........
3800 €...........

Tussen 18-19 uur

Zürich > Meersburg – Brussel > Maastricht of Spa – Rennes/Dinard > Bretagne - London Gatwick/Heathrow > Hastings

Maaltijd vrijdagavond
Extra overnachting met ontbijt
Extra lunch of diner

130 €...........
100 €...........
120 €………
120 €...........
250 € ..........
50 €...........
125 €...........
50 €...........

HET DIALOGUE-WEEKEND programma «op maat» van zaterdag 9 tot zondag ±16 uur of geen volle week (2 dagen)
................
6 privé-lessen/dag
1750 €...........
TOESLAGEN
................
Aankomst vrijdagavond, tussen 19-20 uur (avondmaal met leraar + overnachting)
150 € ...........
................
Aankomst vrijdagavond, tussen 19-20 uur (overnachting)
100 €...........
CURSUSDATA: van………… tot………… Uur van aankomst…….. Datum van de eerste nacht…... Datum van de laatste dag…………
Ik kom met □ de auto □ de trein □ het vliegtuig Vluchtnr………. - …… uur
Station/Luchthaven……………………………………
Betaling door middel van □ Bank - Factuur: □ Privé □ Bedrijf …………………………………… BESTELLING Nr………………
Straat …………….……………… Nr. …. Postbus………. Postcode……… Plaats…………………… BTW Europa ……………….
t.a.v. □ De Heer □ Mevrouw NAAM ………………………………………..……. VOORNAAM……………………………………
Tel. ……………………………………. Fax …………………………… E-mail …………………………@...........................................
Handtekening en datum..............................................…………. Hoe kent U Dialogue?..........................................................................

□ De Heer □ Mevrouw

NAAM .......................... VOORNAAM………………………………..

CURSUSDATA: Van………………tot ....................

…… privé-lessen/dag

GEKOZEN PROGRAMMA:
□ Engels-Hastings
□ Nederlands-Maastricht
□ Frans-Spa
□ Frans- St-Goueno (Bretagne)
□ Duits-Meersburg (Konstanz)

□ Spaans-Olesa de Bonesvalls (Barcelona)
□ Frans-Neuchâtel
□ Italiaans-Todi

Op welk(e) gebied(en) wilt u uw taalvaardigheid verbeteren?
□ Accountancy
□ Administratie
□ Bankwezen
□ Bedrijfsleven
□ Boekhouding
□ Correspondentie
□ Dagelijks leven
□ Diplomatie

□ Economie
□ Europa
□ Handel
□ Hotelwezen en toerisme
□ Informatica
□ Journalistiek-media
□ Literatuur
□ Management

□ Milieu
□ Onderhandelen
□ Politiek
□ Rechten
□ Verkoop-marketing
□ Verzekeringen
□ Wetenschappen

□ Andere: .............................................................................................................................................................................
□ Algemeen programma
Beschikt u over bepaalde vakkennis? Zo ja, op welke gebied? ...................................................................................
Welk(e) taalkundige aspect(en) wilt u verbeteren?
□ schrijfwijze/spelling
□ leesvaardigheid
□ uitspraak
□ schrijfvaardigheid
□ grammatica
□ algemene woordenschat

□ luistervaardigheid
□ spreekvaardigheid
□ gespecialiseerde woordenschat

□ Andere: .............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Met welke hulpmiddelen? ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

KENNISNIVEAU
□ Volslagen beginner
□ Lichtgevorderd

□ Beginner met enige kennis
□ Gevorderd

□ Beginner met basiskennis
□ Vergevorderd

Roker □
- Niet-roker □
Allergisch voor ...................................................................................................................................................................
Speciaal dieet? ....................................................................................................................................................................
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