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Introductie Iber Lengua
Iber Lengua is een landelijk opererend CEDEO- en TQM-erkend taleninstituut gespecialiseerd in
het leveren van maatwerkoplossingen in 20 talen voor taal– en cultuurtrainingen voor
bedrijfsleven, overheid en particulieren. Iber Lengua verzorgt trainingen in het eigen
trainingscentrum in Haarlem, maar ook in-company door heel Nederland. Voor NT2-trainingen
zelfs tot op de werkvloer. Daarnaast heeft Iber Lengua sinds 1998 de avondcursussen
overgenomen, die voordien door de Kamer van Koophandel Amsterdam werden verzorgd.
Tevens verzorgt Iber Lengua branchegerichte trainingen in samenwerking met diverse brancheorganisaties. Buiten de hierboven omschreven zakelijke trainingen begeleidt Iber Lengua
personen, die (voor korte of langere tijd) worden uitgezonden, door middel van taal- en
cultuurtrainingen.
Iber Lengua kent in al haar activiteiten de hoogste prioriteit toe aan kwaliteit en een optimale
begeleiding. Dit wordt onder meer weerspiegeld in het volledig op maat maken van het
lesmateriaal ten aanzien van het desbetreffende vakjargon. Ook het door ons gepresenteerde
vocabulaire en de cases zijn toegespitst op de aard van het bedrijf en de functie van de
deelnemers.
Als enige instituut in Nederland kent Iber Lengua een kwaliteitsgarantie.
Iber Lengua staat in de top 10 van de talenbranche met als klanten o.a.: Tata Steel, Transavia,
AFC Ajax, Fluor BV, Ahold, Schiphol Airport, Ministerie van Defensie en Ministerie van
Rijkswaterstaat. Maar daarnaast is Iber Lengua ook al bijna vijfentwintig jaar actief in de
groothandelssector voor AGF, Bloemen en Planten.

Mission statement
“Iber Lengua streeft er niet naar het grootste, maar het beste taal- en cultuurbureau te zijn op
de Nederlandse markt op het gebied van taal- en cultuurtrainingen.
Klantgerichtheid, betrokkenheid en kwaliteit van verstrekte diensten en producten hebben de
hoogste prioriteit en elk handelen dient dan ook daaraan gerelateerd te worden.”
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Taaltraining / Individuele training 30 uur
Leer beter communiceren met anderstalige klanten.

Inhoud
De import- en exportactiviteiten van Nederlandse groothandelsbedrijven nemen nog
steeds toe. Dit noodzaakt bedrijven nogal eens medewerkers een vreemde taal te laten
leren die hen in staat stelt beter met buitenlandse klanten te communiceren. Speciaal
voor dit doel zijn specifieke vakgerichte taaltrainingen ontwikkeld in de 20 meest
voorkomende vreemde talen.
Voor wie bedoeld?
Im- en exportmedewerkers, inkoop/verkoop en management.
Deze training is vooral geschikt voor medewerkers die niet een hele dag kunnen
vrijmaken voor een cursus, maar die wel in relatief korte tijd een taal willen leren of hun
huidige niveau willen verbeteren.
Cursusduur
De cursus duurt in totaal 30 uur, verdeeld over lessen van 2, 2.5 of 3 uur.
De cursus kan zowel in-company worden verzorgd als in het opleidingscentrum te
Haarlem.
Dagprogramma
2, 2.5 of 3 uur individuele les
Welke talen?
Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans.
Overige talen op aanvraag.
Cursusprijs
cursuskosten:
€ 2.455,- ( geen BTW )
boeken/lesmateriaal : +/- € 120,reiskosten docent :
€
0,28 per km ( met een max van 50 km enkele reis )
Cursusdata
Op individuele afspraak.
Cursuslocatie
Landelijk in-company en bij Iber Lengua te Haarlem.
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Taaltraining / Individuele training 40 uur
Leer beter communiceren met anderstalige klanten.

Inhoud
De import- en exportactiviteiten van Nederlandse groothandelsbedrijven nemen nog
steeds toe. Dit noodzaakt bedrijven nogal eens medewerkers een vreemde taal te laten
leren die hen in staat stelt beter met buitenlandse klanten te communiceren. Speciaal
voor dit doel zijn specifieke vakgerichte taaltrainingen ontwikkeld in de 20 meest
voorkomende vreemde talen.
Voor wie bedoeld?
Im- en exportmedewerkers, inkoop/verkoop en management.
Deze training is vooral geschikt voor medewerkers die niet een hele dag kunnen
vrijmaken voor een cursus, maar die wel in relatief korte tijd een taal willen leren of hun
huidige niveau willen verbeteren.
Cursusduur
De cursus duurt in totaal 40 uur, verdeeld over lessen van 2, 2.5 of 3 uur.
De cursus kan zowel in-company worden verzorgd als in het opleidingscentrum te
Haarlem.
Dagprogramma
2, 2.5 of 3 uur individuele les
Welke talen?
Nederlands NT2, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Pools, Russisch.
Overige talen op aanvraag.
Cursusprijs
cursuskosten:
€ 3.260,- ( geen BTW )
boeken/lesmateriaal : +/- € 130,reiskosten docent :
€
0,28 per km ( met een max van 50 km enkele reis )
Cursusdata
Op individuele afspraak.
Cursuslocatie
Landelijk in-company en bij Iber Lengua te Haarlem.
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Taaltraining / Individuele spoedcursus 5 dagen van 8 uur.
Leer beter communiceren met anderstalige klanten.

Inhoud
De import- en exportactiviteiten van Nederlandse groothandelsbedrijven nemen nog
steeds toe. Dit noodzaakt bedrijven nogal eens medewerkers een vreemde taal te laten
leren die hen in staat stelt beter met buitenlandse klanten te communiceren. Speciaal
voor dit doel zijn specifieke vakgerichte taaltrainingen ontwikkeld in de 20 meest
voorkomende vreemde talen.
Voor wie bedoeld?
Im- en exportmedewerkers, inkoop/verkoop en management.
Deze training is vooral geschikt voor medewerkers die al een basiskennis van de taal
hebben en in korte tijd de kennis van de taal willen opfrissen en uitbreiden.

Cursusduur
De cursus duurt in totaal 40 uur verdeeld over 5 dagen van 8 uur.
De trainingsdagen kunnen in overleg over één of meerdere weken verdeeld worden.
De cursus wordt verzorgd in het opleidingscentrum te Haarlem.
Dagprogramma
3 uur individuele les, 1 uur lunch met gidsdocent, 3 uur individuele les, 1 uur multimediatraining.
Welke talen?
Nederlands NT2, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Pools, Russisch.
Overige talen op aanvraag.
Cursusprijs
cursuskosten:
€ 2.545,- ( geen BTW )
boeken/lesmateriaal : +/- € 120,lunchkosten
€ 12,50 p.p.p.d.
Cursusdata
Op individuele afspraak.
Cursuslocatie
Iber Lengua te Haarlem.
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Taaltraining / Individuele spoedcursus 5 dagen van 9 uur.
Leer beter communiceren met anderstalige klanten.

Inhoud
De import- en exportactiviteiten van Nederlandse groothandelsbedrijven nemen nog
steeds toe. Dit noodzaakt bedrijven nogal eens medewerkers een vreemde taal te laten
leren die hen in staat stelt beter met buitenlandse klanten te communiceren. Speciaal
voor dit doel zijn specifieke vakgerichte taaltrainingen ontwikkeld in de 15 meest
voorkomende vreemde talen.
Voor wie bedoeld?
Im- en exportmedewerkers, inkoop/verkoop en management.
Deze training is vooral geschikt voor medewerkers die al een basiskennis van de taal
hebben en in korte tijd de kennis van de taal willen opfrissen en uitbreiden met name
gericht op conversatie in de vreemde taal.

Cursusduur
De cursus duurt in totaal 40 uur verdeeld over 5 dagen van 9 uur.
De trainingsdagen kunnen in overleg over één of meerdere weken verdeeld worden.
De cursus wordt verzorgd in het opleidingscentrum te Haarlem.
Dagprogramma
4 uur individuele les, 1 uur lunch met gidsdocent, 4 uur individuele les
Welke talen?
Nederlands NT2, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Pools, Russisch.
Overige talen op aanvraag.
Cursusprijs
cursuskosten:
€ 3.235,- ( geen BTW )
boeken/lesmateriaal : +/- € 130,lunchkosten
€ 12,50 p.p.p.d.
Cursusdata
Op individuele afspraak.
Cursuslocatie
Iber Lengua te Haarlem.
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Taaltraining / Individuele spoedcursus 10 dagen van 7 uur
Leer beter communiceren met anderstalige klanten.

Inhoud
De import- en exportactiviteiten van Nederlandse groothandelsbedrijven nemen nog
steeds toe. Dit noodzaakt bedrijven nogal eens medewerkers een vreemde taal te laten
leren die hen in staat stelt beter met buitenlandse klanten te communiceren. Speciaal
voor dit doel zijn specifieke vakgerichte taaltrainingen ontwikkeld in de 20 meest
voorkomende vreemde talen.
Voor wie bedoeld?
Im- en exportmedewerkers, inkoop/verkoop en management.
Deze training is vooral geschikt voor medewerkers die in korte tijd vanaf beginnersniveau
een nieuwe taal moeten aanleren. Door de herhaling in het multimedia-programma van de
in de ochtend geleerde basisbegrippen went de cursist snel aan de nieuwe taal.
Cursusduur
De cursus duurt in totaal 70 uur verdeeld over 10 dagen van 7 uur.
De trainingsdagen kunnen in overleg over twee of meerdere weken verdeeld worden.
De cursus wordt verzorgd in het opleidingscentrum te Haarlem.
Dagprogramma
3 uur individuele les, 1 uur multimediatraining, 1 uur lunch met gidsdocent, 2 uur
multimediatraining.
Welke talen?
Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans.
Overige talen op aanvraag.
Cursusprijs
cursuskosten:
€ 2.905,- ( geen BTW )
boeken/lesmateriaal : +/- € 120,lunchkosten
€ 12,50 p.p.p.d.

Cursusdata
Op individuele afspraak.
Cursuslocatie
Iber Lengua te Haarlem.

Cursusprogramma’s Sierteeltsector 2021

7

Taaltraining / Individuele spoedcursus 10 dagen van 8 uur.
Leer beter communiceren met anderstalige klanten.

Inhoud
De import- en exportactiviteiten van Nederlandse groothandelsbedrijven nemen nog
steeds toe. Dit noodzaakt bedrijven nogal eens medewerkers een vreemde taal te laten
leren die hen in staat stelt beter met buitenlandse klanten te communiceren. Speciaal
voor dit doel zijn specifieke vakgerichte taaltrainingen ontwikkeld in de 20 meest
voorkomende vreemde talen.
Voor wie bedoeld?
Im- en exportmedewerkers, inkoop/verkoop en management.
Deze training is vooral geschikt voor medewerkers die in korte tijd vanaf beginnersniveau
een nieuwe taal moeten aanleren. Door de herhaling in het multimedia-programma van de
in de ochtend geleerde basisbegrippen went de cursist snel aan de nieuwe taal.
Cursusduur
De cursus duurt in totaal 80 uur verdeeld over 10 dagen van 8 uur.
De trainingsdagen kunnen in overleg over twee of meerdere weken verdeeld worden.
De cursus wordt verzorgd in het opleidingscentrum te Haarlem.
Dagprogramma
4 uur individuele les, 1 uur lunch met gidsdocent, 3 uur multimediatraining.
Welke talen?
Nederlands NT2, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Pools, Russisch.
Overige talen op aanvraag.
Cursusprijs
cursuskosten:
€ 3.635,- ( geen BTW )
boeken/lesmateriaal : +/- € 130,lunchkosten
€ 12,50 p.p.p.d.
Cursusdata
Op individuele afspraak.
Cursuslocatie
Iber Lengua te Haarlem.
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Taaltraining / Groepscursus 30 uur

Inhoud
De import- en exportactiviteiten van Nederlandse groothandelsbedrijven nemen nog
steeds toe. Dit noodzaakt bedrijven nogal eens medewerkers een vreemde taal te laten
leren die hen in staat stelt beter met buitenlandse klanten te communiceren. Speciaal
voor dit doel zijn specifieke vakgerichte taaltrainingen ontwikkeld in de 20 meest
voorkomende vreemde talen.
Voor wie bedoeld?
Im- en exportmedewerkers, inkoop/verkoop en management.
Deze training is vooral geschikt voor kleine groepen medewerkers (evt. van verschillende
bedrijven), die in relatief korte tijd hun huidige kennisniveau van de vreemde taal willen
verbeteren.
Cursusduur
De cursus duurt in totaal 30 uur verdeeld over lessen van 2, 2.5 of 3 uur. De deelnemers
worden ingedeeld op niveau. Uitgegaan wordt van groepen van maximaal 8 deelnemers.
De cursus kan zowel in-company worden verzorgd als in het opleidingscentrum te
Haarlem.
.
Welke talen?
Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans.
Overige talen op aanvraag.
Cursusprijs (per cursist)
Cursisten

Prijs per cursist

2

€ 1.595,00

3

€ 1.258,33

4

€ 1.053,75

5

€ 906,00

6

€ 849,17

7

€ 814,29

8

€ 783,75

Iber Lengua taaltrainingen zijn vrijgesteld van BTW
boeken/lesmateriaal : +/- € 120,- per cursist
reiskosten docent :
€
0,28 per km ( met een max van 50 km enkele reis )
Cursusdata
Op individuele afspraak en bij voldoende deelname
Cursuslocatie
Landelijk bij diverse veilinglocaties, in-company en bij Iber Lengua te Haarlem.
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Taaltraining / Groepscursus 40 uur

Inhoud
De import- en exportactiviteiten van Nederlandse groothandelsbedrijven nemen nog
steeds toe. Dit noodzaakt bedrijven nogal eens medewerkers een vreemde taal te laten
leren die hen in staat stelt beter met buitenlandse klanten te communiceren. Speciaal
voor dit doel zijn specifieke vakgerichte taaltrainingen ontwikkeld in de 20 meest
voorkomende vreemde talen.
Voor wie bedoeld?
Im- en exportmedewerkers, inkoop/verkoop en management.
Deze training is vooral geschikt voor kleine groepen medewerkers (evt. van verschillende
bedrijven), die in relatief korte tijd hun huidige kennisniveau van de vreemde taal willen
verbeteren.
Cursusduur
De cursus duurt in totaal 40 uur verdeeld over lessen van 2, 2.5 of 3 uur. De deelnemers
worden ingedeeld op niveau. Uitgegaan wordt van groepen maximaal 8 deelnemers. De
cursus kan zowel in-company worden verzorgd als in het opleidingscentrum te Haarlem.
Welke talen?
Nederlands NT2, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Italiaans, Pools, Russisch.
Overige talen op aanvraag.
Cursusprijs (per cursist)
Cursisten

Prijs per cursist

2

€ 2.080,00

3

€ 1.661,67

4

€ 1.390,00

5

€ 1.188,00

6

€ 1.112,50

7

€ 1.058,57

8

€ 1.021,25

Iber Lengua taaltrainingen zijn vrijgesteld van BTW
boeken/lesmateriaal : +/- € 130,- per cursist
reiskosten docent :
€
0,28 per km ( met een max van 50 km enkele reis )

Cursusdata
Op individuele afspraak en bij voldoende deelname
Cursuslocatie
Landelijk bij diverse veilinglocaties, in-company en bij Iber Lengua te Haarlem.
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Taaltraining / Individuele training Nederlands als Tweede Vaktaal 40 uur

Inhoud
Het komt steeds vaker voor dat in groothandelsbedrijven mensen werken die onze taal
nog niet geheel beheersen, maar toch hun inburgeringsprogramma al hebben afgerond.
Om de communicatie op de werkvloer te verbeteren en hen ook vertrouwd te maken met
de vaktaal binnen de eigen werkomgeving wordt deze cursus speciaal voor de
groothandelssector aangeboden.
Voor wie bedoeld?
Im- en exportmedewerkers en management, productiemedewerkers, loodsmedewerkers,
verpakkingsmedewerkers en administratieve medewerkers.
Deze training is vooral geschikt voor medewerkers die niet een hele dag kunnen
vrijmaken voor een cursus, maar die wel in relatief korte tijd Nederlands willen leren of
hun huidige niveau willen verbeteren.
Cursusduur
De cursus duurt in totaal 40 uur verdeeld over lessen van 2, 2.5 of 3 uur.
De cursus kan zowel in-company worden verzorgd als in het opleidingscentrum te
Haarlem.
Dagprogramma
2, 2.5 of 3 uur individuele les
Cursusprijs
cursuskosten:
€ 3.260,- ( geen BTW )
boeken/lesmateriaal : +/- € 130,reiskosten docent :
€
0,28 per km ( met een max van 50 km enkele reis )
Cursusdata
Op individuele afspraak.
Cursuslocatie
Landelijk in-company en bij Iber Lengua te Haarlem.

Cursusprogramma’s Sierteeltsector 2021

11

Taaltraining / Groepscursus Nederlands als Tweede Vaktaal
Nederlands op de werkvloer 40 uur.

Inhoud
Het komt steeds vaker voor dat in groothandelsbedrijven mensen werken die onze taal
nog niet geheel beheersen, maar toch hun inburgeringsprogramma al hebben afgerond.
Om de communicatie op de werkvloer te verbeteren en hen ook vertrouwd te maken met
de vaktaal binnen de eigen werkomgeving wordt deze cursus speciaal voor de
groothandelssector aangeboden.
Voor wie bedoeld?
Voor productiemedewerkers, loodsmedewerkers, verpakkingsmedewerkers en
administratieve medewerkers die een dienstverband hebben met een aangesloten bedrijf.
Cursusduur
De cursus duurt in totaal 40 uur verdeeld over lessen van 2, 2.5 of 3 uur. De deelnemers
worden ingedeeld op niveau. Uitgegaan wordt van groepen van maximaal 8 deelnemers.
De cursus kan zowel in-company worden verzorgd als in het opleidingscentrum te
Haarlem.
Cursusprijs (per cursist)
Cursisten

Prijs per cursist

2

€ 2.080,00

3

€ 1.535,00

4

€ 1.280,00

5

€ 1.124,00

6

€ 980,00

7

€ 880,00

8

€ 800,00

Iber Lengua taaltrainingen zijn vrijgesteld van BTW
boeken/lesmateriaal : +/- € 130,- per cursist
reiskosten docent :
€
0,28 per km ( met een max van 50 km enkele reis )
Cursusdata
Op individuele afspraak en bij voldoende deelname
Cursuslocatie
Landelijk bij diverse veilinglocaties, in-company, en bij Iber Lengua te Haarlem.
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Taaltraining / Groepscursus Nederlands als Tweede Vaktaal
Nederlands op de werkvloer 50 uur.

Inhoud
Het komt steeds vaker voor dat in groothandelsbedrijven mensen werken die onze taal
nog niet geheel beheersen, maar toch hun inburgeringsprogramma al hebben afgerond.
Om de communicatie op de werkvloer te verbeteren en hen ook vertrouwd te maken met
de vaktaal binnen de eigen werkomgeving wordt deze cursus speciaal voor de
groothandelssector aangeboden.
Voor wie bedoeld?
Voor productiemedewerkers, loodsmedewerkers, verpakkingsmedewerkers en
administratieve medewerkers die een dienstverband hebben met een aangesloten bedrijf.
Cursusduur
De cursus duurt in totaal 50 uur verdeeld over lessen van 2, 2.5 of 3 uur. De deelnemers
worden ingedeeld op niveau. Uitgegaan wordt van groepen van maximaal 8 deelnemers.
De cursus kan zowel in-company worden verzorgd als in het opleidingscentrum te
Haarlem.
Cursusprijs (per cursist)
Cursisten

Prijs per cursist

2

€ 2.550,00

3

€ 1.880,00

4

€ 1.570,00

5

€ 1.380,00

6

€ 1.200,00

7

€ 1.080,00

8

€ 980,00

Iber Lengua taaltrainingen zijn vrijgesteld van BTW
boeken/lesmateriaal : +/- € 130,- per cursist
reiskosten docent :
€
0,28 per km ( met een max van 50 km enkele reis )
Cursusdata
Op individuele afspraak en bij voldoende deelname
Cursuslocatie
Landelijk bij diverse veilinglocaties, in-company en bij Iber Lengua te Haarlem.
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Referenties

Medewerkers van de hier genoemde bedrijven hebben reeds eerder met succes één van
de in deze folder beschreven trainingen gevolgd.

Beekenkamp plants
Hamifleur
Hilverda de Boer
Hilverda Kooij
Hoogland Lelies
PA de Groot Export
P. Nelis
Rijnplant
Royal van Zanten
Steenvoorden
Van Zanten Plants
VCI
Wagenaar Lelies

Maasdijk
Honselersdijk
Aalsmeer
De Kwakel
Dirkshorn
Schagerbrug
Heemstede
Naaldwijk
Hillegom
Hillegom
Rijsenhout
Heerhugowaard
Heerhugowaard

Alexport
C. Meijer BV
Combilo
Eosta International BV
Green Organics
J.P. Beemsterboer
Jaguar The fresh company
Kraaijeveld
Koornstra & Co. BV
Levarht & zn BV
Loogman en Zn
Looije cherrytomaten bv
Marnifruit
Nature’s Pride
Olympic Fruit
Rainbow
Red Star
Roveg
T.N.I.
Van der Lans International

Alblasserdam
Swifterbant
Waddinxveen
Waddinxveen
Dronten
Warmenhuizen
Ridderkerk
Ridderkerk
De Lier
De Kwakel
Amsterdam
Maasdijk
Barendrecht
Maasdijk
Barendrecht
De Lier
De Lier
Waddinxveen
Maasdijk
Baarn
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Iber Lengua Taal en Cultuur BV
A. Hofmanweg 5a
2031 BH Haarlem
tel. 023 - 5389849
www.iberlengua.nl

