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Welkom bij Elycio Talen 
ONZE MISSIE EN VISIE Elycio Talen verzorgt professionele taal-, cultuur- en communi-

catietrainingen op maat, vertalingen en ondertitelingen en levert 

hieraan gerelateerde producten en diensten (zoals taaltesten en 

tolkdiensten) van uitstekende kwaliteit, die:  

 

         volledig afgestemd zijn op werksituatie, wensen en behoef-      

         ten van onze klanten;

         klanten een duidelijke toegevoegde waarde bieden in hun         

         (zakelijk) functioneren en communiceren.  

 

We bieden onze diensten aan in elke gewenste taal, op elke 

gewenste locatie en via elk relevant kanaal; face-to-face,              

online via videobellen, online via e-learning, telefonisch etc.

Ons doel is om alle deelnemers het vermogen 

en het (zelf)vertrouwen te geven om in de 

gewenste taal en cultuur effectief en doel-

gericht te kunnen communiceren (mondeling 

en schriftelijk) en functioneren, zodat zij hun 

zakelijke en persoonlijke doelstellingen opti-

maal kunnen realiseren. 

 

In onze trainingen brengen we de deelne-

mers op doelgerichte, effectieve, efficiënte 

en vooral voor hen inspirerende wijze op het 

gewenste niveau van taalvaardigheid.

!Scan t h e QR c ode 
and f in d o u t m o re 

a bo u t
El yc i o  Ta l en in 

Engl i sh

REVIEWS Deelnemers over Elycio Talen 

Al meer dan 50 jaar bieden wij zakelijke taaltrainingen op maat 

waarmee u in alle taalgebieden ter wereld de beste resultaten 

realiseert. Niet voor niets waarderen onze deelnemers ons met een 

mooie 9,78! Wij organiseren meer dan 2000 taaltrainingen per jaar 

dus velen zijn u al voorgegaan. 

 

“De cursus was zeer goed aangepast aan mijn behoeften. Het 

was veeleisend tot op het juiste niveau en het was ook erg leuk. De 

trainer was fantastisch - behulpzaam en grappig! Ik heb genoten 

van de lessen. Dankjewel voor alles. Veel succes!”

Alessandra Scholl Sternberg, Siemens Mobility B.V. - Individuele 

taaltraining Nederlands

 

Laat u inspireren door de ervaringen van onze deelnemers en 

lees onze reviews.

https://www.elyciotalen.nl/reviews
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Over ons
Elycio Talen, al meer dan 50 
jaar professioneel, praktisch 
en persoonlijk

Vestigingen door Nederland

Een breed pakket aan 
taaltrainingen

Ook e-learning en blended 
learning

U leert de taal en cultuur 
kennen

Zakendoen in het buitenland is mensenwerk. 

Succes hangt vaak af van goede communicatie. 

Hoe zorg je daarvoor? Simpel: door de taal te spre-

ken van uw zakenpartner. Elycio Talen biedt 

taaltrainingen waarmee u in alle taalgebieden

– van Arabisch tot Zweeds – uit de voeten kan. 

Met onze professionele trainers leert u een taal op 

een praktische manier: gericht op uw sector. Wat 

u ‘s ochtends heeft geleerd, brengt u ‘s middags al 

in de praktijk.

Elycio Talen is altijd in de buurt. Met negen

trainingslocaties door het hele land is er altijd een 

locatie in de buurt. Elycio Talen heeft locaties in 

Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Emmen, En-

schede, Maastricht, Rijswijk, Zeist en Zwijndrecht.

Elycio is Latijn voor ‘teweegbrengen’ en dat is 

precies waar onze taaltrainingen op zijn gericht: 

doelgericht een taal gebruiken. Wij bieden u 

hiertoe een breed pakket aan trainingen: 

individueel, per groep, incompany, bij u thuis 

(e-learning) of in het buitenland. In nauw overleg 

wordt voor u persoonlijk of voor uw organisatie 

een training op maat samengesteld.

Biedt uw agenda weinig ruimte voor vaste 

trainingsdagen? Maak dan gebruik van ons 

talenaanbod via e-learning. Elycio Talen is hierin 

gespecialiseerd en biedt diverse trajecten aan 

om online taalvaardigheid te trainen. U kunt ook 

kiezen voor blended learning, de ideale mix van 

face-to-face sessies en online training.

Een andere taal betekent vaak ook een 

andere manier van denken. Elke taal kent zijn 

eigen omgangsvormen: wanneer u die goed kent, 

wordt zakendoen een stuk gemakkelijker. 

Bij Elycio Talen leert u daarom naast de taal ook de 

cultuur van een land kennen. U krijgt bij ons dus 

niet alleen de techniek, maar ook de handleiding. 

Want dat is in uw zakelijk belang.

kiezen voor bewezen kwaliteit. 
Kiezen voor Elycio Talen is.

< Terug naar inhoudsopgave 
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Bewezen en constante 
kwaliteit, ISO-9001 
gecertificeerd.

Ervaren professionals, 
native speakers 
met kennis van uw 
vakgebied.

Óók hoogspecialistische 
trajecten: van Engels 
voor juristen tot Russisch 
voor uw verkoopteam.

Meer dan 50 jaar 
ervaring in trainingen en 
vertalingen.

Alle talen, letterlijk.

Eigen trainingslocaties 
door heel Nederland.

Score klanttevredenheid 
CEDEO: 9,78 op schaal 
van 10.

Starten wanneer u dat 
wilt, op elk niveau.

Steeds meer organisaties realiseren een groeiend deel van hun 

omzet buiten Nederland, maken deel uit van internationale 

netwerken of gaan grensoverschrijdende samenwerkingsver-

banden aan. Effectief kunnen communiceren in de taal van uw 

gesprekspartners is daarbij de sleutel tot zakelijk en persoonlijk 

succes. Om resultaten te kunnen behalen, moet u elkaar 

immers allereerst goed kunnen verstaan.

Elycio Talen biedt al meer dan 50 jaar professionele  

taaloplossingen voor bedrijfsleven, overheid en not-for-profit.  

Altijd volledig toegesneden op uw wensen en behoeften.

Effectief communiceren in elke taal

Praktijkgericht maatwerk

Succesvol internationaal werken betekent naast het gebruik 

van een andere taal ook anders kunnen denken en andere 

omgangsvormen kunnen toepassen. De kwaliteit van de

onderlinge communicatie verbetert aanzienlijk als u zich  

optimaal kunt uiten, nuances weet te verstaan en goed kunt 

inspelen op zakelijke gewoontes en gebruiken. 

Uw gesprekspartner zal zich beter begrepen en meer 

gerespecteerd voelen. Een solide basis voor een goede relatie en 

een optimaal resultaat. 

Elycio Talen (voorheen Elsevier Talen) levert hoogwaardig 

maatwerk in praktijkgerichte taal- en cultuurtrainingen voor 

managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid.  

Onze trainingen geven u het vermogen en het (zelf)vertrouwen 

om in de gewenste taal en cultuur effectief en doelgericht te 

kunnen communiceren en functioneren. Zodat u uw zakelijke en 

persoonlijke doelstellingen optimaal kunt realiseren.

Taal, vakjargon en zakelijke cultuur

Direct rendement op uw training

Aansprekende vertalingen

Maatwerk betekent, naast volledige afstemming van de 

planning op uw wensen en agenda, dat door u gestelde 

doelen en situaties uit uw dagelijkse praktijk de basis vormen 

voor iedere training. De focus ligt op het verbeteren van uw  

taalvaardigheid, het gebruik van de correcte  

vakterminologie en de juiste woordkeus voor uw zakelijke en 

sociale situaties. We helpen u zich in te leven in de zakelijke 

cultuur- en omgangsvormen van uw gesprekspartners. 

Zodat u in ieder contact de juiste toon treft en altijd de beste 

resultaten behaalt.

Onze trainers zijn ervaren professionals met

een brede kennis en ervaring, van alle markten thuis. 

Zij werken met u aan het ontwikkelen en verbeteren van 

praktische vaardigheden, direct toepasbaar in uw dagelijkse 

werk. Daardoor beginnen uw investeringen in onze trainingen 

zich al meteen uit te betalen en dragen ze vanaf het eerste 

begin bij aan de doelen en resultaten van uw organisatie.

Om er zeker van te zijn dat ook uw schriftelijke communicatie 

volledig op orde is, ondersteunt onze afdeling Tekst & 

Vertaling u bovendien met accurate en professionele 

vertalingen. Voor ieder vakgebied beschikken wij over de 

juiste vertaalspecialisten. Zij zorgen ervoor dat ook in  

bijvoorbeeld brochures, websites, video’s, juridische teksten 

en technische documentatie uw boodschap altijd helder, 

aansprekend en correct wordt uitgedragen.

Waarom Elycio Talen
< Terug naar inhoudsopgave 
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Veel klanten roemen de afstemming van onze zakelijke taaltraining 
op hun dagelijkse werkpraktijk.

 � Gedegen inventarisatie van uw  

leerdoelen, wensen en mogelijkheden; 

 � Samenstelling van een leerplan op 

maat in nauw overleg; 

 � Gestructureerde en resultaatgerichte 

aanpak van de training; 

 � Afstemming van studiemateriaal en  

werkvormen op de dagelijkse praktijk; 

 � Tussentijdse evaluaties voor optimale  

afstemming.

Een taaltraining bij Elycio Talen wordt altijd 

voorafgegaan door een vaste en resultaat-

gerichte intakeprocedure en een duidelijk 

leerplan. Na een uitgebreide mondelinge en  

schriftelijke test van het startniveau van de 

deelnemers worden verschillende stappen 

doorlopen, die zijn gericht op een effectieve 

ontwikkeling van uw taalvaardigheid.

Een goede afstemming op wensen en 

behoeften

Veel klanten roemen de afstemming van de 

training op hun specifieke wensen, zoals het 

doorvragen naar de functie van de deelne-

mers en waarvoor het geleerde gebruikt zal 

worden. Ook zijn er veel complimenten voor 

de manier waarop Elycio-trainers zich vooraf 

verdiepen in de sector van de klant en voor 

hun kennis van technische termen en jargon:

Praktijkgericht maatwerk 
volledig afgestemd op uw 
vakgebied en ambities

Direct toepasbaar, dus maximaal rendement op uw investering.

Veel referenten prijzen ook de organisatie en 

administratie van de trainingen bij Elycio Talen. 

Medewerkers zijn altijd goed bereikbaar en stellen 

zich flexibel op. Deelnemers kunnen vaak binnen 

een week starten met een training. Afspraken 

worden goed nagekomen en rekeningen worden 

altijd conform offerte ingediend.

 � Maatwerk: programma volledig afgestemd op 

uw behoeften, doelstellingen en agenda. 

 � Uitgebreide intake. 

 � Beproefde, resultaatgerichte methode met 

maximale impact. 

 � Volledig praktijkgericht: direct aansluitend op 

uw dagelijkse werksituatie. 

 � Trainingsprogramma in elke gewenste vorm: 

kort en intensief, gefaseerd, klassikaal,  

blended of op afstand. 

 � Naast oefening voor de actieve beheersing 

van taal ook ruime aandacht voor vakjargon 

en zakelijke en sociale gebruiken. 

 � Tussenevaluatie voor optimale voortgang. 

 � Eindrapport en advies voor verdere 

taalontwikkeling. 

 � Additionele ondersteuning via online  

leeromgeving.  

 � Goede afstemming en bereikbaarheid.

Onze werkwijzePrettig zakendoen, ook met 
de rest van de organisatie

< Terug naar inhoudsopgave 
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BAHASA? RUSSISCH? 

HEBREEUWS? OF GEWOON 

DUITS OF ENGELS? 

ELYCIO TALEN BIEDT 

ZAKELIJKE TAALTRAININGEN 

OP MAAT IN ALLE TALEN.

Organisaties die hun talen spreken, zijn beter in staat om hun  

internationale belangen goed te behartigen en behalen daardoor 

betere resultaten. Elycio Talen verzorgt professionele taaltrainingen 

op maat in iedere gewenste taal en voor vrijwel elk vakgebied.

Of het nu gaat om een professionele zakelijke taaltraining in een  

gangbare taal of juist iets minder bekends, ons brede aanbod biedt 

een passende oplossing voor iedere organisatie, ongeacht het  

budget. Samen met onze ervaren taaltrainers, native speakers van de 

te leren taal, verbetert u snel en doeltreffend uw taalvaardigheid.

U realiseert uw leerdoelen op efficiënte wijze via 

een gestructureerde en resultaatgerichte aanpak 

van de te leren taal. Onze professionele taal- 

trainers stemmen het programma in alle opzich- 

ten volledig af op úw individuele wensen, behoef- 

ten en mogelijkheden.

Onze methode omvat onder andere:

Resultaatgerichte, persoonlijke aanpak in elke taal

 1

2

3

De communicatievaardigheden 

ontwikkelen die essentieel zijn voor 

al uw nationale en internationale 

opdrachten.

Snel taalvaardigheid verwerven en u 

het vakjargon eigen maken dat  

gebruikt wordt binnen uw sector.

Inzicht verwerven in de zakelijke 

gebruiken en cultuur van uw 

gesprekspartners.

Praktijkgericht maatwerk, voor en door 

professionals 

Effectief kunnen communiceren in de taal van uw 

gesprekspartner is van cruciaal belang voor  

succesvol internationaal zaken doen.  

Om resultaten te kunnen behalen moet u elkaar 

immers allereerst goed kunnen verstaan en  

begrijpen. Een individuele taaltraining, 

volledig toegesneden op uw persoonlijke wensen 

en mogelijkheden, helpt u snel en doeltreffend op 

de weg naar internationaal succes.

 � een uitgebreide analyse 

 � een betrokken trainer die met u naar 

een optimaal resultaat toewerkt 

 � een effectieve, praktijkgerichte en  

rendabele training 

 � aanvullende online studiemogelijkheden  

voor extra verdieping in de taal  

 � een resultaatgerichte, persoonlijke  

aanpak

Ons complete talenaanbod

Doelstellingen

< Terug naar inhoudsopgave 
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Individueel leerplan op basis van   

uitgebreide analyse

Tijdens een uitgebreide intake analyseren en 

inventariseren we samen met u de (zakelijke) 

situaties waarin u de taal gaat gebruiken, uw 

startniveau en uw verdere leerdoelen. Op basis 

hiervan stellen we een individueel en didac-

tisch verantwoord leerplan op, dat nauwkeurig 

is afgestemd op uw specifieke situatie, uw 

doelen, wensen en (leer)mogelijkheden.

Optimaal resultaat met uw persoonlijke 

trainer

U ontwikkelt uw taalvaardigheid in een 

geconcentreerde samenwerking met uw per-

soonlijke professionele taaltrainer. U werkt aan 

een brede en parate woordenschat, inclusief 

specifieke (vak)terminologie en begrip van 

lokale gebruiken en omgangsvormen. 

U oefent situaties uit uw dagelijkse praktijk. 

Zo kunt u al snel effectief en resultaatgericht 

communiceren in de nieuwe taal.

Persoonlijk, praktijkgericht en rendabel

De werkvormen in de training sluiten precies 

aan op uw wensen en mogelijkheden, zodat u 

op efficiënte en effectieve wijze uw taalvaar-

digheid kunt ontwikkelen. Het gebruikte 

studiemateriaal wordt zorgvuldig afgestemd 

op uw zakelijke situatie, zodat de training 

direct toepasbaar is in uw dagelijkse praktijk.

Online interactief studeren voor het beste 

resultaat

Voor de meest populaire talen kunt u naast de 

sessies met de trainer ook thuis of onderweg op 

elk gewenst moment online zelfstuderen met 

onze interactieve studiepakketten. U bepaalt zelf 

de verhouding tussen het aantal 

contacturen en het aantal uren zelfstudie. 

Desgewenst begeleiden we u per mail, telefoon of 

online. 

Planning en locaties volgens úw agenda

De planning van de training wordt helemaal  

afgestemd op uw agenda en mogelijkheden.  

Van zeer intensieve trajecten tot trainingen die 

bestaan uit één of twee dagdelen per week,  

overdag of in de avond. Trainingen kunnen  

plaatsvinden bij Elycio of bij u op kantoor.  

En bent u onderweg, dan via mail, telefoon of  

online verbinding.

Genormeerde taaltest met 
diploma

Kom langs voor een 
vrijblijvende intake

Voor verschillende talen kan na afsluiting van

de training ook worden deelgenomen aan  

genormeerde taaltesten. Deze testen, waaronder 

de internationaal erkende test voor het Engels 

(Linguaskill taaltest) , geven recht op een diploma 

met niveauvermelding conform het Taalvaar-

digheidschema van de Raad van Europa.

Heeft u interesse in een volledig op maat gesne-

den individuele training, maak dan een afspraak 

voor een vrijblijvende intake. Neemt u hiervoor 

contact op met de vestiging het dichtst bij u in de 

buurt.

 � Maatwerk in alle talen door professionele 

trainers, native speakers. 

 � Ook Nederlands voor Nederlanders en voor  

anderstaligen; zowel spreek- als  

schrijfvaardigheidstrajecten.

 � Vrijblijvende intake. 

 � Programma, planning en uitvoering volledig 

afgestemd op uw wensen, behoeften en  

dagelijkse praktijk. 



Incompany taaltrainingen
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Efficiënte en doeltreffende  

communicatievaardigheden  

ontwikkelen, toegesneden op de 

behoeften en doelstellingen van uw 

organisatie.

Teamleden helpen om gemakkelijk en 

vol zelfvertrouwen te communiceren.

Taalbeheersing en -begrip bevorderen 

waarbij gebruik gemaakt wordt van het 

vakjargon dat relevant is voor uw 

zakelijke activiteiten.

Inzicht krijgen in de zakelijke cultuur en 

gewoontes van uw buitenlandse 

contactpersonen.

Complete oplossingen voor 
elk niveau

Basiskennis taalvaardigheid 
voor grotere groepen

Meer weten?

Maatwerktrajecten: volledig 
afgestemd op uw organisatie

Steeds meer organisaties realiseren een groeiend 

deel van hun omzet in het buitenland, werken 

met multinationale teams of gaan grensoverschrij-

dende samenwerkingsverbanden aan. 

Effectief communiceren is een eerste vereiste

om succesvol samen te werken en gezamenlijk  

resultaten te behalen. Elycio Talen is gespecia- 

liseerd in taaloplossingen voor bedrijfsleven en 

(semi)overheid.

Van individueel maatwerk tot trajecten voor 

groepen met medewerkers die vanuit verschil-

lende locaties werken. Van schrijfvaardigheid 

Engels voor een klein team van fiscaal juristen tot 

introductiecursussen Nederlands ten behoeve 

van veiligheid op de werkvloer: we hebben altijd 

een passend antwoord op uw communicatieve 

uitdagingen.

Om grotere groepen medewerkers, eventueel  

verspreid over meerdere landen of locaties, 

te helpen hun basisvaardigheden in een taal op

het gewenste niveau te brengen, hebben we een 

breed scala aan oplossingen: van een gezamen-

lijke klassikale training tot een geheel online 

uitgevoerd programma. Van volledig begeleid tot 

zelfstudie met periodieke toetsen. Voor Engels 

kunnen uw medewerkers zelfs 24 uur per dag 

terecht in onze virtuele klassen. In kleine groepen 

kunnen ze dan online geheel interactief 

deelnemen aan de sessies met onze trainers.

Op het moment dat er internationale transacties 

moeten worden gedaan of grensoverschrijdende 

samenwerkingsverbanden worden aangegaan, 

vereist effectief communiceren méér dan alleen 

(basis)kennis van een taal. 

Dan zijn ook een goede beheersing van het 

vakjargon en kennis van de lokale omgangsvor-

men en zakelijke gebruiken van belang.  

Want naarmate uw gesprekspartner zich beter  

begrepen voelt en u zich beter kunt uiten,  

verbetert de kwaliteit van de communicatie,  

en daarmee het resultaat. Met onze gestructu-

reerde en resultaatgerichte aanpak realiseren wij 

uw leerdoelen op de meest efficiënte en 

effectieve wijze.

Doelstellingen

Uitgebreide analyse en intake

We inventariseren uw zakelijke situatie, 

benodigde vaardigheden en leerdoelen.

Deelnemers worden getest op hun bestaande 

kennis.

Leerplan op maat, volledig afgestemd op 

uw zakelijke situatie

Deelnemers worden ingedeeld in groepen van 

gelijk niveau. Per groep wordt een leerplan op 

maat opgesteld.

Praktijkgerichte inhoud: direct toepasbaar

Programma en studiemateriaal worden 

volledig afgestemd op uw dagelijkse praktijk:

zo bouwt iedere deelnemer het zelfvertrou-

wen op om de verworven kennis direct toe te 

passen.

Kleine groepen: iedereen kan actief  

deelnemen

We werken in groepen van maximaal 8 

personen, zodat iedereen actief kan deelne-

men.

Planning, programma en uitvoering in 

overleg met u

Een training kan worden opgebouwd uit 

iedere gewenste combinatie van gezamenlijke 

of individuele contacturen, eventueel online, 

en uren (interactieve) zelfstudie-uren.

Examen en evaluatie
Alle trainingen kunnen worden afgesloten 

met een genormeerd examen, waaronder 

voor het Engels het internationaal erkende 

Cambridge examen Liguaskill, dat recht geeft 

op een diploma met niveauvermelding. Op 

verzoek kan een uitgebreide eindevaluatie 

worden verzorgd.

Onze deskundige medewerkers informeren u 

graag over de verschillende mogelijkheden die wij 

hebben om een training te verzorgen die volledig 

past bij de wensen en behoeften van uw 

organisatie.

1

2

3

4

< Terug naar inhoudsopgave 
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Elycio Talen heeft een aantal taalpakketten 

samengesteld met basisvaardigheden, die 

desgewenst kunnen worden afgestemd op uw 

verdere behoeften. Deze basisvaardigheden bre-

ngen u stuk voor stuk dichterbij het realiseren van 

uw zakelijke doelen. Alle reden dus om deze vaar-

digheden te verwerven of juist om ze op te frissen.

De taalpakketten van Elycio Talen zijn standaard 

beschikbaar in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, 

Nederlands en Spaans en op aanvraag ook in alle 

andere talen. De trainingen vinden plaats op een 

locatie van Elycio Talen.

Al onze trainers zijn bevoegde native of near-native 

speakers, ervaren professionals, die al velen 

hebben geholpen met het verbeteren van hun 

taalvaardigheid en de juiste toepassing van het 

vakmatig taalgebruik. Bovendien kunnen ze u 

introduceren in de zakelijke cultuur en gebruiken 

van de gebieden waar de taal wordt gesproken.  

Zij helpen ook u en uw collega’s daarmee graag 

op weg!

Een greep uit onze 
taalpakketten
Taalbad (Individueel)

Een taalbad is een intensieve taaltraining waarbij u 

in een week tijd 30 uur lang wordt ‘ondergedom-

peld’ in de taal waarin u getraind wordt. Samen 

met uw ervaren trainer - altijd een (near) native 

speaker - werkt u intensief aan het realiseren van 

Werken aan uw uitspraak. 

Zinsconstructies. 

Juridisch Engels of zakelijk Duits. 

Etiquette binnen het taalgebied. 

Het voeren van zakelijke 
telefoongesprekken of het 
schrijven van een goede zakelijke 
e-mail.

uw doelen. Hiernaast is een professionele 

e-learninglicentie bij de prijs inbegrepen. Zo kunt 

u ook in uw eigen tijd verder werken aan uw taal-

vaardigheid en maximaliseert u het resultaat. 

 

Opfristraining (Individueel)

Een individuele opfristraining is ideaal voor 

iedereen die al een goede beheersing heeft van 

een taal, maar deze nog wat verder wil aan-

scherpen of opfrissen. Of het nu gaat om het 

werken aan uw uitspraak en woordenschat, 

het doelgerichter kunnen voeren van een 

zakelijk gesprek of de fijne nuances van formeel 

en informeel taalgebruik leren inzien, u kunt altijd 

bij ons terecht. U traint op een locatie van Elycio 

Talen naar keuze 3 x 3 uur of 5 x 2 uur een-op-een 

met een ervaren trainer, (near) native speaker van 

de taal waarin u getraind wordt.

Vak- of functiegerichte taalpakketten

In de ruim 50 jaar van ons bestaan hebben wij in 

vele sectoren en op diverse vakgebieden 

ervaring opgebouwd. Elycio Talen heeft daamee 

een aanbod samengesteld van vak- of 

functiegerichte taalpakketten. Zo bieden we 

bijvoorbeeld een training Legal English of 

Financial English (30 uur) en een training zakelijk 

Engels voor managementassistenten (20 uur). 

De trainingen vinden plaats op een locatie van 

Elycio Talen.

Expats 

Voor expats die in Nederland werkzaam zijn, is 

het spreken en begrijpen van het Nederlands een 

belangrijk voordeel in de communicatie met 

collega’s en communicatie in de privésfeer.  

Een goede taalbeheersing geeft zelfvertrouwen 

en draagt bij aan een soepele (zakelijke)  

samenwerking en een goede basis voor werken 

en wonen in Nederland. 

Met het taalpakket ‘Nederlands voor expats’ leert 

u in korte tijd de basisbeginselen van het  

Nederlands. Deze training helpt expats om  

effectief te communiceren met Nederlandse 

collega’s en zakenrelaties. Bovendien leert u meer 

over Nederlanders en hun stijl van samenwerken 

en zakendoen. 

Deze training is geschikt voor expats die een  

basisvaardigheid in het Nederlands willen  

opbouwen. Uiteraard is het mogelijk na de  

basistrainingen vervolgtrainingen te volgen om 

het gewenste taalvaardigheidsniveau te bereiken.

Al onze taalpakketten zijn ook als spoed- of 

incompany training af te nemen. Op onze website 

vindt u hier een compleet overzicht van alle 

taalpakketten.

Neemt u gerust contact met ons op om de 

mogelijkheden te bespreken.

Taalpakketten

https://www.elyciotalen.nl/informatie-basispakketten
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Online een taal leren, maar 
wel afgestemd op uw 
zakelijke leerdoelen

Maatwerk in virtuele klassen
Blended training

E-learning

Online trainingen met open 
inschrijving

Organisaties maken steeds vaker gebruik van 

e-learning en online mogelijkheden voor het 

trainen van taalvaardigheid. Elycio biedt meerdere 

mogelijkheden om snel en efficiënt online een 

taal te leren. En uiteraard kan iedere online  

training ook naar believen worden gecombineerd 

met klassikale sessies. 

Medewerkers op meerdere locaties en geen 

mogelijkheid of behoefte om naar één locatie te 

reizen? In de virtuele klas komen deelnemers en 

trainer niet meer fysiek bijeen, maar op een 

platform als Zoom of Teams. Deze platforms 

maken een volledige interactie tussen de deelne-

mers en trainer mogelijk. Zo kan er dus optimaal 

gestudeerd worden, net als in een face-to-face 

training.

U kunt natuurlijk uw online training ook 

combineren met zelfstudie via een van onze inter-

actieve e-learningprogramma’s. Ook een combi-

natie tussen online en face-to-face training kan 

eenvoudig voor u ingepland worden.

Als u geheel zelfstandig online wilt studeren, kies 

dan voor een van onze e-learningprogramma’s. U 

bepaalt helemaal zelf wanneer, waar en hoe vaak 

u studeert. U kunt uiteraard op ieder gewenst mo-

ment begeleidingssessies  van onze deskundige 

trainers inplannen. 

 

De e-learningprogramma’s bevatten onder 

andere:

Elycio Talen organiseert ook online taaltrainingen 

met open inschrijving. U volgt de training vanaf 

uw eigen werkplek of thuis. Ook deze trainingen 

zijn helemaal toegespitst op het verbeteren van de 

spreek- en luistervaardigheid in zakelijke situaties. 

Het aantal deelnemers per sessie is gelimiteerd 

om ervoor te zorgen dat iedereen online vol- 

doende kan participeren. 

 � Een uitgebreide module voor 

spraakherkenning en verbetering. 

 � Videofragmenten, interactieve dialogen en 

een grote variëteit aan oefeningen om alle 

vaardigheden te verbeteren.

 � De pakketten voor gevorderden bieden onder 

andere keuze uit een algemene en een  

zakelijke module en uit verschillende  

leerpaden, waarmee het programma  

nauwkeurig op uw leerdoelen wordt  

afgestemd. 

 � Bovendien omvatten de pakketten voor  

gevorderden zeer uitgebreide woordenlijsten 

per vakgebied.

Taalvaardigheid en begrip verbeteren 

voor dagelijkse praktijk en  

werksituaties.

Doeltreffende en efficiënte communi-

catievaardigheden ontwikkelen.

Uw vocabulaire en grammaticakennis 

vergroten.

Doelstellingen

Online taaltrainingen

1

2

3

< Terug naar inhoudsopgave 
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Actieve en passieve beheersing van 

de Nederlandse taal ontwikkelen en 

verbeteren.

Leren in de dagelijkse praktijk 

doelgericht en efficiënt in het 

Nederlands te communiceren.

Kennis opbouwen van de Nederlandse 

cultuur en samenleving.

Voorbereiding op het 
Staatsexamen NT2

Studiebelasting en rendement

Intakegesprek

Individuele training

Incompany trainingen

Elycio Talen is dé specialist wanneer u als  

anderstalige de Nederlandse taal wilt leren. 

Wij bieden taaltrainingen in elke door u gewenste 

vorm en bereiden u desgewenst voor op het  

succesvol afleggen van het inburgeringsexamen 

of het Staatsexamen NT2.

Voordat u zich aanmeldt voor een taalvaardig- 

heidstraining Nederlands, vindt een intakegesprek 

plaats. Op basis van taalachtergrond, aanvangs-

niveau en individuele leerwensen brengen wij een 

persoonlijk studieadvies uit. Daarin geven we aan 

wat naar onze mening voor u de beste en meest 

effectieve training is. Het intakegesprek is gratis 

en vrijblijvend.

Een individuele training is het beste uitgangspunt 

voor een lesprogramma dat volledig is afgestemd 

op uw individuele wensen en behoeften. Voor 

meer informatie, zie ook: www.leernederlands.nl

Organisaties met meerdere buitenlandse  

medewerkers kunnen kiezen voor incompany tra-

jecten NT2. Hierbij wordt de training nauwkeurig 

afgestemd op de behoeften van de organisatie.  

Zo verzorgen we bijvoorbeeld trainingen  

“Nederlands op de werkvloer”, waarin ook  

specifiek aandacht kan worden besteed aan  

geldende veiligheidsvoorschriften. We werken 

met een groep Engelstalige piloten primair aan 

het Nederlands voor sociale toepassingen. En voor 

een organisatie in de gezondheidszorg trainen we 

online medewerkers terwijl ze nog in hun thuis-

land verblijven. Zodat ze op het moment dat ze 

naar Nederland komen de taal al enigszins be-

heersen en direct operationeel 

kunnen worden ingezet.

U kunt zich voorbereiden op het staatsexamen 

NT2 I en II met een individuele of groepstraining. 

Het behalen van het diploma Staatsexamen I of  

Staatsexamen II geeft vrijstelling van de  

inburgeringplicht en geeft toegang tot een  

opleiding op middelbaar of hoger niveau.

U kunt het studieprogramma grotendeels in eigen 

tempo doorlopen. Het rendement van de  

training is uiteraard mede afhankelijk van uw

eigen motivatie, leertempo en aanwezigheid.  

Huiswerk en zelfstudie verhogen de effectiviteit 

van alle hierboven omschreven trainingen.

Doelstellingen

Nederlands als tweede taal

1

2

3

< Terug naar inhoudsopgave 

http://www.leernederlands.nl
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Snel en kosteneffectief nieuwe kennis 

en inzichten verwerven.

Doelgericht werken aan specifieke 

thema’s en toepassingen van taal en 

(zakelijke) cultuur.

Praktische handvatten verkrijgen voor 

direct gebruik in uw dagelijks werk.

Workshops: efficiënt en 
doelgericht

Meer weten?

Workshops incompany

Populaire workshops

Onze taal- en cultuurworkshops helpen u om 

snel en kosteneffectief nieuwe kennis en vaar-

digheden op te bouwen. Ze concentreren zich op 

één specifiek thema of toepassingsgebied van 

taal en (zakelijke) cultuur. In korte tijd verwerft u 

nieuwe inzichten en krijgt u tips en tricks die u 

direct in uw dagelijkse praktijk kunt gebruiken. 

Handig en doelgericht. Denk bijvoorbeeld aan een 

ééndaagse workshop Nederlands op de werkvloer, 

zodat uw buitenlandse medewerkers de 

veiligheidsvoorschriften goed begrijpen. Of aan 

een workshop Legal English. Of aan Duits voor 

receptiemedewerkers in een hotel of ziekenhuis.

Zo zijn er nog veel meer workshops, waarin u 

onder begeleiding van een ervaren trainer  

intensief kunt werken aan verschillende communi-

catieve vaardigheden. Altijd reiken we u  

praktische handvatten aan, waarmee u direct aan 

slag kunt. In lengte variëren ze van één dagdeel 

tot drie dagen.

Neem contact op met één van onze vestigingen 

om te bespreken hoe wij u optimaal van dienst 

kunnen zijn.

Alle workshops zijn beschikbaar als incompanytra-

ject, waarbij u zelf plaats en tijd kunt bepalen. En 

natuurlijk kunnen wij ook een 

workshop voor u verzorgen, die inhoudelijk 

volledig wordt toegesneden op de wensen en 

behoeften van uw organisatie.  

Zodat uw teams direct aan de slag kunnen met 

hun nieuw verworven kennis en vaardigheden.

- Schrijfvaardigheid

- Nederlandse spelling

- Begrijpelijk en klantgericht communiceren 

- Business English

- Engels voor secretaresses

- Duits voor verkooppersoneel 

- Telefoneren en e-mailen in het Duits 

- Train de tolk

- Zakendoen in China

- Zakendoen in India

- SEO-gericht schrijven

- Legal English

Doelstellingen

Workshops
 

1

2

3

< Terug naar inhoudsopgave 
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Linguaskill taaltest

Bright Language 
test

Maatwerk en 
Tolktoetsen

Een goede kennis van taal en cultuur is van doorslaggevend belang 

om succesvol te kunnen zijn in internationale zaken en projecten.  

Daarom wilt u er zeker van zijn dat uw medewerkers over alle 

benodigde vaardigheden beschikken. Dat sollicitanten voldoen aan 

de gestelde eisen. En als dat niet het geval is, wilt u natuurlijk vooraf 

weten wat de benodigde investeringen zijn om tot het gewenste 

niveau te komen. Elycio biedt een scala aan internationaal erkende 

taaltesten en audits om u te ondersteunen. Bovendien kunnen wij in 

overleg met u ook testen ontwikkelen, die volledig aansluiten op uw 

specifieke wensen en behoeften. Alle testen sluiten uiteraard aan op 

het Schema Taalvaardigheid van de Raad van Europa.

Linguaskill taaltest
Linguaskill is DE taaltest Engels van de Universiteit van Cambridge. 

Deze test is speciaal ontwikkeld voor bedrijven, overheden en 

opleiders om de taalvaardigheid te bepalen van medewerkers, sollici-

tanten en studenten.

Linguaskill is een volledig adaptieve taaltest. Dat wil zeggen dat de 

moeilijkheidsgraad van de vragen automatisch wordt aangepast aan 

het niveau van de deelnemer. Op die manier ontstaat het meest  

accurate en betrouwbare beeld van het taalniveau. De test kan 

worden ingezet om zowel de passieve (lezen en luisteren) als de  

actieve vaardigheid (spreken en schrijven) te meten. Maar des-

gewenst kan ook alleen de actieve of de passieve 

vaardigheid worden getoetst.

 � Nauwkeurig en volledig 

 � Certificaat van de universiteit van Cambridge 

 � Ideaal voor studenten i.v.m. toelating universiteit 

Taaltesten & Assessments
< Terug naar inhoudsopgave 

Bright Language online 
Taaltest

Tolktoetsen

De taalaudit of benchmark

De Bright Language Test is ‘s werelds meest  

gebruikte online taaltest voor het bedrijfsleven. 

Snel, efficiënt en gebruiksvriendelijk. De test om-

vat 60 luistervragen en 60 leesvaardigheidsvragen 

van oplopende moeilijkheidsgraad. Er zijn testen  

beschikbaar in de volgende talen: 

Chinees, Duits, Engels, Amerikaans Engels, Frans, 

Canadees Frans, Italiaans, Nederlands,  

Portugees, Russisch, Spaans, Vlaams en Zweeds.

Naast algemene testen voor zakelijk gebruik

zijn er ook testen voor verschillende sectoren en 

doelgroepen, waaronder: de financiële en ban-

caire sector en secretarieel, militair en luchtvaart-

personeel. Opdrachtgevers kunnen bovendien 

maatwerktesten laten ontwikkelen, helemaal 

toegespitst op hun behoeften.

Na voltooiing van de test ontvangen deelnemers 

direct het eindrapport met de behaalde score. 

Voor enkele talen wordt bovendien aangegeven 

welke taken op taalgebied de deelnemer met

de vastgestelde vaardigheden kan vervullen. 

Met zoveel talen en dialecten in de wereld is

het niet altijd mogelijk een gecertificeerd tolk te 

vinden om u bij te staan bij gesprekken of  

interviews. Maar vaak is er wel iemand die een 

voor u relevante talencombinatie beheerst. Elycio 

heeft een betrouwbare methode ontwikkeld om 

voor u de tolkvaardigheden van deze mensen te 

toetsen en desgewenst te helpen verbeteren.

De taalaudit is een belangrijk hulpmiddel voor 

beslissingen rondom investeringen in training en 

opleiding. Daarnaast kan via een audit  

eenvoudig worden vastgesteld welke  

taalgebonden werkzaamheden medewerkers of 

een afdeling (behoren te) kunnen vervullen.  

De audit geeft antwoord op vier vragen:

 � Welk niveau van taalvaardigheid is nodig om 

een bepaalde taak of functie adequaat te kun-

nen vervullen? 

 � Wat is de huidige situatie (per medewerker)? 

 � Hoe komen we snel en efficiënt op het  

gewenste niveau? 

 � Wat gaat dat kosten?

De Linguaskill taaltest kan volledig online en op 

elk gewenst moment worden afgelegd. Heeft u 

regelmatig deelnemers voor de test? Dan kunt u 

ook via een eigen platform deelnemers  

inschrijven en testresultaten inzien. Deelnemers 

aan de test ontvangen een internationaal erkend 

certificaat van de Universiteit van Cambridge.  

De uitslag wordt vermeld conform de normen 

van het zogeheten Europees Referentiekader. 

Uiteraard kunnen wij u ook helpen zich voor te 

bereiden op deze test.  

Wij bieden de instrumenten en functiespecifieke 

normen om voor u een gedegen inventarisatie uit 

te voeren, per functie en per afdeling. Zo krijgt u 

een onafhankelijk en objectief inzicht in  

eventuele verschillen tussen bestaande en  

benodigde vaardigheden op taalgebied. Op basis 

hiervan kan besloten worden tot het nemen van 

passende actie om die verschillen te overbruggen.
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De TOA toets
De TOA-toets test de actieve en passieve  

taalvaardigheid voor Nederlands, Duits of Engels. 

Luisteren, lezen en schrijven wordt online getoetst; 

de spreekvaardigheid wordt onderzocht in een 

gesprek met een gekwalificeerde trainer van  

Elycio. Waar andere testen het absolute niveau van 

taalvaardigheid vastleggen in een genormeerde 

score, meet TOA primair in hoeverre iemand over 

een specifiek niveau van taalvaardigheid beschikt.

Inventariseren in hoeverre medewerkers 

aan de taalvaardigheidseisen voldoen. 

Onderbouwen en evalueren van 

investeringen in trainings- en 

ontwikkelingsprogramma’s.

Objectief en betrouwbaar meten van 

taalvaardigheid bij werving en onder 

andere selectie en overplaatsingen.

Doelstellingen

1

2

3

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees Referentiekader - in het Engels Common European Frame-

work of Reference (kortweg CEFR of CEF).  Het ERK is een internationale standaard om iemands taalvaar-

digheid in een vreemde taal weer te geven.  Elycio Talen maakt gebruik van het ERK om het  

taalvaardigheidsniveau vast te stellen en om de voortgang te meten. Er zijn zes niveaus, 

van basisgebruiker tot vaardige gebruiker: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. 

Hier kunt u het volledige overzicht inclusief uitgebreide uitleg bekijken.  

De beoordeling van uw taalvaardigheid voorafgaand of na afloop van onze taaltrainingen, vindt altijd 

plaats conform de normering van het Europees Referentiekader. Zie hieronder voor een uitleg en 

omschrijving.

Schema taalvaardigheid
Uw taalvaardigheidsniveau op de schaal van het Europees Referentiekader

< Terug naar inhoudsopgave 
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Professionele vertalingen

Waarom kiezen voor Elycio 
Tekst & Vertaling

Internationale contacten verlopen zelden alleen 

mondeling. Meestal ontstaat geleidelijk aan ook 

een stroom aan e-mails, brochures, overeen-

komsten en andere documenten. En naarmate 

het contact intensiever wordt, neemt het belang 

van de kwaliteit en juistheid van de geschreven 

teksten sterk toe. Uw klanten willen brochures die 

juist hen aanspreken. En de correcte vertaling van 

bijvoorbeeld commerciële, technische of juridische 

stukken is voor veel organisaties cruciaal. 

Daarom maken succesvolle organisaties gebruik 

van professionele vertaaldiensten, om 

doeltreffende en betrouwbare internationale 

communicatie te waarborgen.

Bij Elycio Tekst & Vertaling doen we ons uiterste 

best om ervoor te zorgen dat uw internationale 

documenten aan de hoogste kwaliteitsnormen 

voldoen. Onze vertalers hebben een brede  

expertise op de meest uiteenlopende  

vakgebieden zoals technologie en  

engineering, milieubescherming, onderne- 

mingsmanagement, ICT, Human Resources, eco- 

nomie en financiën, farmacie en geneeskunde, 

juridische contracten en internationale wetgeving 

en marketing en sales. Vandaar dat wij voor alle 

opdrachten de juiste vertaler met de juiste  

ervaring kunnen vinden. We werken volgens het 

native-speakerprincipe: onze taalspecialisten ver-

talen uitsluitend naar hun moedertaal.  

We creëren voor elke klant een terminologiebank 

om de consistentie in opeenvolgende  

vertalingen te garanderen. Voorafgaand aan de 

levering wordt elke vertaling beoordeeld door een 

ervaren corrector. Op die manier kunt u er zeker 

van zijn dat u een uitstekende vertaling ontvangt, 

die erop gericht is zoveel mogelijk effect te  

sorteren bij uw doelgroep.

Wanneer u op zoek bent naar een bureau dat 

uw beeldmateriaal kan ondertitelen, dan mag          

vertaalbureau Elycio Tekst & Vertaling niet ontbre-

ken op uw lijstje van potentiële partners. We bie-

den gunstige tarieven, leveren een kant-en-klaar  

ondertiteld filmbestand aan, en kunnen des-

gewenst ook de website waarin u het beeldma-

teriaal gebruikt vertalen. Dat maakt ons voor vele 

partijen een logische keuze.

 � Snelle en accurate vertalingen tegen scherpe 

prijzen. 

 � Gekwalificeerde vertalers, ondertitelaars en 

tolken, altijd native speakers. 

 � Perfecte match: voor elk onderwerp  

gespecialiseerde vertalers. 

 � Proeflezen: alle vertalingen en teksten worden 

deskundig beoordeeld. 

 � Speciale databases per klant zorgen voor een 

consequent gebruik van terminologie. 

 � Tekstopmaak in iedere gewenste vorm. 

 � Al 50 jaar internationale ervaring.  

Lokale Talen

Tekstredactie

Copywriting

Optimale vindbaarheid

U kunt bij ons ook terecht voor controle van eerder 

vertaalde teksten of van documenten die door uw 

eigen organisatie zijn opgesteld. Onze redacteuren 

beoordelen teksten op factoren als accuratesse, 

leesbaarheid en overtuigingskracht. Waar nodig 

doen ze voorstellen voor verbetering.  

Ook tekstredactie is gebaseerd op moedertaal-

selectie en het vinden van de perfecte match:  

de juiste redacteur met de juiste ervaring voor de 

opdracht.

Een team van ervaren, creatieve copywriters 

staat voor u klaar om in de taal van uw keuze een 

aantrekkelijke en aansprekende tekst te schrijven. 

Voor we met het schrijfproces van start gaan, 

bestuderen we alle beschikbare achtergrond-

informatie om een goed beeld te krijgen van 

uw doelen en het beoogde publiek. Stijl en toon 

van de tekst worden door ons afgestemd op de 

voorkeuren van uw organisatie. Hoe beter we 

op de hoogte zijn van uw wensen, hoe beter het 

resultaat.

Desgewenst kunnen uw teksten, in het 

Nederlands of in andere talen, ook worden 

aangepast voor gebruik op websites en voor 

optimale vindbaarheid door zoekmachines.

Communiceren in de lokale taal van uw publiek 

kan belangrijke voordelen opleveren. 

Zo kunt u bijvoorbeeld:

 � Goodwill en vertrouwen kweken bij  

internationale zakenpartners. 

 � Uw bereidheid om te investeren in relaties en 

markten zichtbaar maken. 

 � Communicatiestoornissen vermijden en uw 

doelgroep verbreden. 

 � De veiligheid van werknemers in risicovolle 

werksituaties waarborgen. 

Tekst & Vertaling
< Terug naar inhoudsopgave 

Ondertiteling

Onze professionele tolken helpen u graag om 

rechtstreeks met buitenlandse klanten te com-

municeren. Met hun kennis van uw vakjargon en 

dankzij hun professionele vaardigheid hebt u de 

garantie dat u goed begrepen wordt tijdens uw 

vergaderingen, conferenties en congressen. Als u 

daarnaast nog tolkapparatuur inzet, kan iedereen 

de gebeurtenis direct in zijn of haar eigen taal vol-

gen. Wij bieden u, indien gewenst, een  

totaaloplossing.

Tolken
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Offerte aanvragen?
De kosten voor vertaling, tekstredactie en tekst- 

opmaak zijn gebaseerd op de omvang van de tekst, die 

onder andere wordt vastgesteld door analyse met een 

vertaaltool (Trados). Uit deze analyse blijkt ook het  

aantal herhalingen binnen het document en ten 

opzichte van de terminologiebank van de  

opdrachtgever; dit verlaagt de kosten van de vertaling.

Wij zijn in staat vele bestandsformaten te bewerken. 

Stuurt u dus naast Office-bestanden ook gerust uw 

PDF’s, Indesign-, xml-, xlf- en html-bestanden.  

Bij andere formaten kunt u altijd informeren naar de 

mogelijkheden.

Ons doel is alle opdrachten binnen een zo kort  

mogelijke tijd uit te voeren. Dankzij ons uitgebreide 

team van vertalers, redacteuren, correctoren en  

copywriters kunnen we gemakkelijk inspringen op 

krappe deadlines.

Wilt u een offerte ontvangen, stuur ons dan het te  

vertalen document toe via vertaalbureau@elycio.nl

U ontvangt dan binnen een paar uur een 

vrijblijvende offerte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Elycio Tekst & Vertaling: 078-644 9760

Voor meer informatie, begindata van open  

trainingen en tarieven kunt u contact opnemen met 

onze vestigingen:

Al meer dan 50 jaar verzorgt Elycio Talen (voorheen

Elsevier Talen) maatwerk in taal- en cultuurtrainingen 

en (ver)taaldiensten voor managers en professionals. 

Elycio Talen is ISO 9001 en CEDEO gecertificeerd. 

Volg ons op:

info@elyciotalen.nl 

www.elyciotalen.nl

Amsterdam

Arnhem 

Eindhoven

 

Emmen 

 

Enschede

Maastricht 

 

Rijswijk

Vertaalbureau

Zeist

Zwijndrecht 

 

020-416 0788

026-361 2843

040-720 0960 

 

078-644 9770 

 

053-431 7842

 

043-720 0880 

 

070-399 2471

078-644 9760

030-267 7700

078-644 9770

Contact

https://www.facebook.com/elyciotalen/
https://www.linkedin.com/company/74172/admin/
https://twitter.com/ElycioTalen/
https://www.instagram.com/elycio_talen/
http://www.elyciotalen.nl


w w w.elyciotalen.nl

http://www.elyciotalen.nl
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