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Cedeo-erkenning 

1. Achtergrond 

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 8.500 commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan 
maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Voor veel opleidingsfunctionarissen vormt dit enorme 
aanbod een onoverzichtelijk en, in kwalitatieve zin, ondoorgrondelijk geheel. Daarnaast zijn er enkele 
duizenden organisaties die zich richten op het brede terrein van organisatieadvies, juridisch advies en 
intensieve begeleiding door middel van coaching. 
Om zicht te bieden op instituten die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties 
cursussen, trainingen, opleidingen, organisatieadvies of coaching hebben verzorgd, voert Cedeo te 
Rotterdam klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers van deze diensten. 
Op dit moment zijn op deze wijze zo’n 800 instituten op basis van marktwaardering geselecteerd en in 
het Cedeo-bestand opgenomen. 

2. Criteria 

Om in aanmerking te komen voor erkenning stelt Cedeo duidelijke eisen in de vorm van kwantitatieve 
en kwalitatieve criteria. 
Kwantitatieve criteria ter borging van de continuïteit: 
• De organisatie heeft meer dan vijf opdrachtgevers. 
• De organisatie is minimaal drie jaar actief. 
• De organisatie heeft een minimum jaaromzet van € 250.000,-. 
 
Kwalitatieve criteria: 
• De organisatie moet kunnen aangeven op welke wijze het haar aanbod ontwikkelt. 
• De organisatie heeft op een bedrijfsgerichte wijze, bij meerdere organisaties, positieve resultaten 

geboekt. Of dit zo is, wordt gemeten aan de hand van een Klanttevredenheidsonderzoek. 
• De organisatie moet in haar handelen aantoonbaar bedrijfsgericht zijn. 

3. Methode 

Cedeo verleent zowel een erkenning voor Maatwerk en Open Bedrijfsopleidingen, voor Coaching, 
Bedrijfsadvies, Outplacement, Loopbaanbegeleiding, Juridisch - en Organisatie Advies.  
De onderzoeksmethoden, die aan de erkenningen ten grondslag liggen, worden hieronder nader 
toegelicht. 
 
Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo (opleidings)functionarissen en 
opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met uw organisatie. Hoe 
waarderen zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties van uw organisatie? 
Centraal staat daarbij telkens de vraag in hoeverre het instituut erin is geslaagd gewekte 
verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. Pas bij een hoge mate van 
tevredenheid onder de ondervraagde functionarissen over de verschillende stappen in het voor-, 
uitvoerings-, en natraject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, 
continuïteit en bedrijfsgerichtheid (zie punt 2), komt het in aanmerking voor Cedeo-erkenning. 
Cedeo stelt zich op het standpunt dat voor de aangevraagde erkenning tenminste 80% van de 
benaderde opdrachtgevers zich dient uit te spreken in termen van ‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’. 
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Afhankelijk van het uitgevoerde onderzoek verleent Cedeo de volgende erkenningen: 
• Cedeo-erkend Maatwerk Bedrijfsopleidingen 
• Cedeo-erkend Open Bedrijfsopleidingen 
• Cedeo-erkend Coaching 
• Cedeo-erkend Coach 
• Cedeo-erkend Accountancy Opleidingen 
• Cedeo-erkend Advocatuur Opleidingen 
• Cedeo-erkend Assessment 
• Cedeo-erkend Juridisch Advies 
• Cedeo-erkend Organisatieadvies 
• Cedeo-erkend Bedrijfsadvies 
• Cedeo-erkend Interim management 
• Cedeo-erkend Onderwijsadvies of Onderwijsbegeleiding 
• Cedeo-erkend Outplacement, Loopbaanbegeleiding en –coaching 
• Cedeo-erkend Werving & Selectie 
• Cliëntenaudit Blik op Werk 

 
Erkenningen hebben een geldigheid van 2 jaar na afgifte. 

4. Procedure 

Nadat het instituut zich heeft aangemeld voor Cedeo-erkenning, wordt de volgende procedure 
gehanteerd: 
• Het instituut krijgt een vragenlijst toegezonden waaruit moet blijken dat het instituut voldoet aan de 

kwalitatieve en kwantitatieve criteria. 
• Cedeo bestudeert de vragenlijst en voert het onderzoek uit. 
• Cedeo bezoekt het instituut. Gedurende dat bezoek worden met de directie de uitkomsten van het 

onderzoek besproken, en saillante informatiepunten, door het instituut verstrekt in de vragenlijst, 
nader tegen het licht gehouden. Cedeo stelt daarnaast aanvullende vragen met betrekking tot 
zorg rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. 

• Op basis van de vragenlijst, de geregistreerde ervaringen van opdrachtgevers en het bezoek, 
worden conclusies getrokken die resulteren in een advies. 

• Dit advies wordt uitgebracht aan het Bestuur van de Stichting Cedeo. Dit advies kan zijn: 
• toekennen van de Cedeo-erkenning en daarmee: 
  (continuering van) publicatie en opname in de Nederlandse Opleidingen Databank; 
  (continuering van) positieve advisering door de Opleidingenhelpdesk; 
• geen toekenning of continuering van de erkenning. 

• Het Stichtingsbestuur verleent al dan niet de Cedeo-erkenning. Bij een positieve uitspraak zijn de 
onderzoeksresultaten openbaar en bij Cedeo te verkrijgen. 

• Daar waar in de rapportage van het klanttevredenheidonderzoek wordt gesproken over “hij” kan 
ook “zij” worden gelezen. 
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Klanttevredenheidsonderzoek 

Klanttevredenheidsonderzoek Cedeo Maatwerk opleidingen 

Aantal referenten geïnterviewd: 10 
 

Score tevredenheid  1 2 3 4 5 

Voortraject    60% 40% 

Opleidingsprogramma    50% 50% 

Uitvoering    50% 50% 

Opleiders    50% 50% 

Trainingsmateriaal   10% 40% 20% 

Accommodatie    20%  

Natraject    40% 60% 

Organisatie en Administratie    60% 40% 

Relatiebeheer    60% 40% 

Prijs-kwaliteitverhouding    70% 30% 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal    50% 50% 

 
 1 = zeer ontevreden  

2 = ontevreden 
3 = noch ontevreden/noch tevreden 
4 = tevreden 
5 = zeer tevreden 

 Drie referenten onthouden zich van een oordeel over het trainingsmateriaal. 
 Acht referenten onthouden zich van een oordeel over de accommodatie. 
 
 
 

Toelichting op de gegeven antwoorden: 

Voortraject 
Op verschillende manieren is men in contact gekomen met The Square Mile BV (hierna te noemen 
The Square Mile). Bij sommigen is het instituut al langer bekend binnen de organisatie. Anderen 
hebben op het internet gezocht of zijn door een collega HR-adviseur of een relatie op het instituut 
gewezen. Bij één van hen is The Square Mile via een Europese aanbesteding binnengekomen. De 
kwaliteit van de lessen en de docenten, de positieve referenties, de flexibiliteit, de prijs en het 
persoonlijk contact zijn redenen, die door de referenten worden aangevoerd om voor dit instituut te 
kiezen. Ter illustratie enkele uitspraken: “Op grond van het persoonlijk gesprek en de referenties zijn 
we met hen in zee gegaan”, “Ze zijn heel servicegericht”, “Naast het feit dat ze hele goede trainingen 
geven, nemen ze ons in de planning veel werk uit handen”, “Ze kwamen over als een professionele 
club met een gedegen werkwijze die ons aansprak”, “Ze leveren goede service en sluiten met de 
lessen goed aan bij onze wensen. Ook is het prettig dat ze de training op locatie kunnen geven.” In 
het voortraject vinden gesprekken plaats met de opdrachtgever en een intake met de betreffende 
medewerker, waarin het huidige taalniveau wordt bepaald en een doel wordt gesteld voor het einde 
van de cursus. 
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Enkele citaten: “Ik bespreek vooraf met hen mijn ideeën, wat ik wil, waarnaar ik op zoek ben en wat de 
doelstellingen zijn. We kunnen goed met elkaar sparren en daaruit komt van hen een passend 
voorstel” en “We kennen elkaar al langer en dan is een e-mail van mijn kant genoeg. Ze spelen daar 
snel op in en maken op korte termijn een afspraak om met elkaar om de tafel te zitten en vaste 
afspraken te maken.” Allen zijn positief over de werkwijze van het instituut in het voortraject. 

Opleidingsprogramma 
Niets dan lof van de referenten over het lesprogramma, dat wordt opgesteld aan de hand van de 
vragen en wensen van de klant. Er wordt in het voortraject goed geluisterd door het instituut en in 
combinatie met de deskundige inbreng en adviezen van The Square Mile resulteert dit in een 
programma, waarin een ieder zich kan vinden. De kosten van de training zijn van tevoren duidelijk en 
worden omschreven in een heldere offerte. 

Uitvoering 
Allen zijn goed te spreken over de uitvoering van de trainingen. De afspraken die zijn gemaakt over 
het programma van de cursus, worden nagekomen, maar daarnaast weet de docent voldoende ruimte 
te creëren om in te gaan op de vragen van de cursisten zonder de grote lijnen van de training uit het 
oog te verliezen. Illustratief zijn de volgende citaten: “Kenmerkend vind ik dat het echt maatwerk is, 
afgestemd op onze organisatie, en dat flexibel wordt ingegaan op vragen”, “Van tevoren is het niveau 
van de cursisten bepaald en in de training zijn allen op het gebied van grammatica een niveau hoger 
gekomen”, “Heel goed is, dat de docent een bepaalde mate van vrijheid heeft bij het vaststellen van 
het programma, waardoor hij in staat is om maatwerk te leveren. The Square Mile staat inhoudelijk op 
de achtergrond en zorgt voor het borgen van de structuur en de kwaliteit”, “De evaluaties van de 
deelnemers zijn heel erg positief met achten en negens als scores voor de verschillende onderdelen. 
Dat heeft vooral te maken met de docent en zijn manier van presenteren van de stof. Het is gericht op 
de dagelijkse praktijk en spreekt de mensen aan” en “Het was gewoon fantastisch. Het voldeed 
volledig aan de wensen. Er was ruimte voor eigen inbreng en op alle manieren werd rekening 
gehouden met je”, “Ik heb heel veel positieve reacties gezien. Iedereen heeft er veel van opgestoken” 
en “De deelnemers blijven zich inschrijven voor volgende cursussen en dat zegt genoeg.” 

Opleiders 
Alleen maar positieve tot zeer positieve geluiden worden in de interviews gehoord over de kwaliteit 
van de opleiders. Vooral de flexibiliteit en het feit dat gewerkt wordt met native speakers zijn 
belangrijke pluspunten voor de respondenten. Daarnaast geeft men aan, dat de didactische 
kwaliteiten groot zijn, dat wordt geluisterd naar de opleidingsvraag en dat goed wordt 
gecommuniceerd naar de opdrachtgever. Een en ander komt naar voren in de volgende uitspraken: 
“We hadden een ontzettend goede ‘klik’. Het was een native speaker met voorliefde en passie voor 
taal, die breed geïnteresseerd en ontwikkeld was”, “Naast het feit dat hij zeer kundig was, was hij ook 
heel betrokken. We hebben daardoor ook een band opgebouwd”, “Het zijn flexibele mensen, die goed 
kunnen improviseren” en “Hij kent onze organisatie. Hij heeft zich er ook echt in verdiept en dat werkt 
heel goed.” 

Trainingsmateriaal 
Drie respondenten hebben geen zicht op het gebruikte lesmateriaal en geven geen score. Van de 
anderen is de meerderheid goed te spreken over de kwaliteit van het trainingsmateriaal. Uit de 
interviews komt naar voren, dat de materialen heel goed zijn afgestemd op de vraag en de organisatie 
van de klant. Men spreekt over speciaal samengestelde cursusmappen, e-learning, werkschriften, 
boeken en Dvd’s. Enkele uitspraken: “Ze hebben bij ons materiaal opgevraagd om te gebruiken in de 
les”, “Het materiaal was heel erg gericht op de actualiteit, zoals The Times en websites, en het was 
hedendaags lesmateriaal. Er was ook voldoende ruimte voor eigen inbreng in de vorm van 
bijvoorbeeld presentaties. De docent verdiepte zich echt in onze specifieke lesstof” en “Ze doen weer 
net dat stapje extra door bijvoorbeeld een speciale woordenlijst op te stellen in vier talen.” Een van 
hen geeft een neutrale score, omdat hij graag wat meer samenhang zou zien tussen de verschillende 
onderdelen van het lesmateriaal. 
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Accommodatie 
Acht referenten hebben geen gebruik gemaakt van de accommodatie van het instituut. De overige 
geïnterviewden zijn tevreden over de kwaliteit van het onderkomen, dat is verzorgd door The Square 
Mile. De bereikbaarheid van de accommodatie was goed en ook het parkeren was geen probleem. De 
voorzieningen op de locatie, zoals de lesruimte en de catering, waren in orde. 

Natraject 
Grote tevredenheid spreekt uit de beoordeling van het natraject. De trainingen worden, afhankelijk van 
de soort cursus en de gemaakte afspraken, afgesloten met een bewijs van deelname, een certificaat 
of een diploma. Met de deelnemers wordt na afloop de cursus geëvalueerd en ook met de 
opdrachtgever worden het verloop van de cursus en de behaalde resultaten besproken. Ter illustratie: 
“Ik krijg de evaluaties van de deelnemers te zien en eens per half jaar nemen we de cursussen van de 
afgelopen periode door”, “Er is na afloop altijd even een terugkoppeling en contact met mij, zowel bij 
individuele trainingen als bij een groepstraining” en “Er is naar mij toe altijd een terugkoppeling over 
van welk niveau de medewerker is gekomen en naar welk niveau hij is gegaan door de cursus.” Allen 
zijn tevreden over de resultaten, die worden behaald met de trainingen. De gestelde doelen worden 
volgens de respondenten gehaald. 

Organisatie en Administratie 
Over de organisatie en administratie zijn allen positief tot zeer positief. Meerdere respondenten geven 
aan dat The Square Mile veel werk uit handen neemt. Men kan met een gerust hart de zaken aan het 
instituut overlaten. “Ik krijg een link, die alle HR-adviseurs kunnen gebruiken, waarmee ik inzage heb 
in het verloop van de trainingen”, vertelt een enthousiaste respondent. De afspraken worden altijd 
netjes nagekomen en de rekening komt overeen met de goedgekeurde offerte. De bereikbaarheid van 
het instituut en de individuele medewerkers is prima. Er wordt zo nodig altijd teruggebeld en op e-
mails wordt snel gereageerd. “Ik heb een vast aanspreekpunt en bij een wisseling ben ik persoonlijk 
via e-mail op de hoogte gebracht en even later is de directeur langs geweest om de nieuwe 
medewerker aan mij voor te stellen”, aldus een van hen. Men roemt de flexibiliteit van het instituut, als 
het gaat om het plannen en verschuiven van cursusdata en het inwilligen van de wensen, zoals 
duidelijk wordt uit de volgende citaten: “We hebben veel reizende medewerkers en dan moet er nogal 
eens wat geschoven worden, maar dat is nooit een probleem”, “Of we nu de ene keer in de ochtend 
en de andere keer in de middag willen, het is geen probleem” en “Alles kan bij hen.” Een van de 
referenten heeft in het verleden een klacht geuit over een docent, omdat de groep niet zo blij was met 
hem, en dat is direct opgepakt en naar tevredenheid opgelost. 

Relatiebeheer 
Men is goed te spreken over de wijze waarop The Square Mile de relatie met de klanten onderhoudt, 
ook buiten de momenten waarop de trainingen plaatsvinden. De geïnterviewden hebben het over een 
proactieve, maar niet opdringerige houding van het instituut. Enkele uitspraken: “We hebben een 
prettige relatie. De directeur is heel erg benaderbaar. Hij komt ook langs”, “In het begin van het jaar 
hebben we een gesprek over het opleidingsplan en wat er in de pijpleiding zit. Ze sturen niet echt 
mailings en dat vind ik heel prettig”, “Ze zoeken wel contact, maar zijn daarin niet dwingend”, “Ze 
houden de contacten warm en bellen regelmatig” en “De relatie wordt onderhouden met andere 
personen binnen onze organisatie en dat vind ik prima. Ik weet hen te vinden, als ik weer een cursus 
nodig heb.” 

Prijs-kwaliteitverhouding 
De prijs-kwaliteitverhouding wordt door allen positief beoordeeld. De meesten spreken over 
marktconforme prijzen voor kwalitatief goede trainingen. Enkelen geven aan dat de cursussen niet 
goedkoop zijn, maar de referenten vinden het de prijs dubbel en dwars waard. Ter illustratie enkele 
citaten uit de interviews: “Ik heb een onderzoek gedaan en als je kijkt naar de prijs, afgezet tegen het 
aantal uren, dan zijn zij de goedkoopste”, “In het algemeen vind ik de prijzen van cursussen wel pittig, 
maar je krijgt bij hen wel kwaliteit”, “De prijs is één van de criteria, waarop we het instituut hebben 
uitgekozen. Het zit dus wel goed” en “Ze vragen een flinke prijs, maar ze hebben altijd de 
doelstellingen behaald. De kwaliteit is heel goed.” 
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Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 
Men is tevreden of zeer tevreden over de uitvoering van de opleidingen en de samenwerking met het 
instituut. Als sterke punten worden onder andere naar voren gebracht: de communicatie, de kwaliteit 
van de cursussen, de flexibiliteit, de professionele organisatie, de kwaliteit van de trainers en de 
klantgerichtheid. Ter illustratie: “Ze stellen de klant centraal. De lijnen zijn heel kort en ook negatieve 
dingen zijn te bespreken in wederzijdse feedback. Ze geven duidelijk aan als iets niet handig of niet 
goed is of als er minder uren nodig zijn of het niet nodig is om een medewerker te trainen”, “Sterk vind 
ik de individuele, op maat gesneden toepassing”, “Het is het persoonlijk contact. Je hebt niet het idee, 
dat het een grote organisatie is en ze werken met één aanspreekpunt, wat heel prettig is”, “Ik kan alles 
uitbesteden aan hen en dan wordt het keurig opgevolgd. We hebben regelmatig overleg hierover en ik 
zie hen echt als een partner”, “Ze luisteren naar wat je wilt en spelen heel goed daarop in” en “De 
trainer is een native speaker met interesse in de mensen en taal, die zich goed voorbereidt op de 
lessen en flexibel inspeelt op de cursisten. De organisatie reageert heel alert, heel attent, en zit overal 
bovenop. Ze zijn goed georganiseerd en ik weet zeker, dat ik een volgende keer weer voor hen kies.” 
Een van hen heeft nog een tip voor The Square Mile. Volgens hem kan de zichtbaarheid van de 
organisatie op het internet beter. Als je ernaar zoekt, komt het instituut volgens hem niet vanzelf naar 
voren. Allen zijn van harte bereid om The Square Mile aan te bevelen aan anderen. “We hebben hen 
geïntroduceerd bij een zusterorganisatie”, geeft een zeer tevreden referent aan. 
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Bezoekverslag 
 
Dit bezoekverslag is opgesteld door Cedeo. Het vormt een samenvatting van het gesprek dat adviseur 
mevrouw mr. N.J. de Bok voerde met The Square Mile op 01-06-2015. 

 

Algemeen 
The Square Mile is sinds de oprichting door de heer Brame in 2002 uitgegroeid tot een professioneel, 
landelijk opererend taleninstituut. The Square Mile werkt met meer dan 1000 deelnemers per jaar 
verspreid over 70 verschillenden organisaties. Het bureau verzorgt zakelijke taaltrainingen in het 
Engels, Nederlands, Italiaans, Duits, Frans, Spaans, Portugees, Chinees en Russisch. Deze 
trainingen zijn altijd van de hoogste kwaliteit omdat de programma’s worden afgestemd op de 
omstandigheden van de cliënt, het bedrijf van de cliënt en de individuele behoeften van de 
deelnemers. De doelgroep van The Square Mile zijn medewerkers die in verband met hun werk 
regelmatig een andere taal moeten spreken dan hun moedertaal. De trainingen zijn zoals gezegd 
toegespitst op de persoonlijke behoeftes van de deelnemers en worden zowel in groepsverband 
(kleine groepen) als individueel aangeboden. 

Kwaliteit 
The Square Mile levert taaltrainingen die exact zijn afgestemd op de wensen van de afnemer. Om dit 
te bereiken wordt er volgens een vaste procedure gewerkt waarbij er eerst een kennismakingsgesprek 
plaatsvindt waarin de situatie en de doelstellingen van de opdrachtgever in kaart worden gebracht. 
Tijdens een intake wordt het niveau van de deelnemers bepaald en wordt er gekeken naar de eisen 
die bij de functie van de deelnemer horen. Dit gebeurt door middel van een persoonlijk gesprek en 
indien nodig een schriftelijke toets. Hiervan wordt een rapport opgemaakt en dit komt dan samen met 
een (aangepast) opleidingsvoorstel bij de opdrachtgever terecht. Op het gebied van de uitvoering 
neemt The Square Mile alle organisatie uit de handen van de opdrachtgever, er wordt contact 
opgenomen met de deelnemers en planningen worden gemaakt. De vorderingen van de deelnemers 
worden zowel tijdens de trainingen als achteraf geëvalueerd. Dit gebeurt door middel van het 
Common European Framework of Reference en het schrijven van een rapportage per deelnemer. De 
trainers van The Square Mile zijn hooggewalificeerde ‘native speakers’ met ruime ervaring op 
uiteenlopende gebieden als verkoop, marketing, IT, accountancy en techniek waardoor er op de 
specifieke behoefte van de klant kan worden ingespeeld. The Square Mile heeft een vaste groep van 
ongeveer 75 free-lance trainers waar regelmatig gebruik gemaakt van wordt. De banden met deze 
trainers worden goed onderhouden, er vindt regelmatig overleg plaats tussen The Square Mile en de 
individuele trainers en er zijn ook bijeenkomsten waarbij alle trainers elkaar ontmoeten en met elkaar 
kunnen overleggen en op die manier van elkaar kunnen leren. 

Continuïteit 
The Square Mile is sinds de oprichting in 2002 uitgegroeid tot een gerenommeerd taleninstituut dat 
door heel Nederland opereert. Er is met diverse grote klanten een stevige band opgebouwd en 
daarnaast weten nieuwe klanten The Square Mile te vinden via internet of mond-op-mondreclame. 
Voor komend jaar staan er weer verschillende nieuwe projecten op de agenda en zal The Square Mile 
ook meedoen aan verschillende aanbestedingen bij bestaande klanten. Het continueren van de 
huidige klantrelaties en uitbreiding van het klantenbestand heeft voortdurende aandacht. Verder wil 
The Square Mile in de toekomst wat meer marketingactiviteiten ontplooien en daar is door het 
aannemen van nieuwe personeel een begin mee gemaakt. Er worden nu verdere plannen gemaakt 
over hoe dit aangepakt gaat worden. Op basis van het uitstekende resultaat van het uitgevoerde 
klanttevredenheidsonderzoek, de informatie die tijdens het bezoek is verstrekt en de huidige positie in 
de markt, acht Cedeo de continuïteit van The Square Mile gewaarborgd. 
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Bedrijfsgerichtheid 
The Square Mile levert door haar werkwijze absoluut maatwerk. Door het volgen van de vaste 
procedure zoals beschreven bij het onderdeel kwaliteit worden de wensen van zowel de cliënt als de 
deelnemers uitstekend in acht genomen. Daarnaast werkt het instituut doelgericht; trainingen worden 
ontwikkeld met behoeften, functies en sectoren van de deelnemers in gedachten. Hierdoor wordt er 
altijd maatwerk geleverd. Dit geldt ook voor het lesmateriaal. Dat is niet een standaardpakket maar 
wordt aangepast aan de actualiteit, de werkzaamheden en interesses van de deelnemer. Cursisten 
kunnen ook zelf materiaal meenemen dat gebruikt kan worden als oefenmateriaal. Op die manier 
worden de dagelijkse praktijk en de trainingen zo goed mogelijk aan elkaar gekoppeld. Verder hecht 
The Square Mile aan flexibiliteit. Trainingen worden door heel Nederland georganiseerd, met name 
incompany en hierbij wordt rekening gehouden met tijden en locaties die voor de deelnemers geschikt 
zijn. Om de implementatie van het geleerde te bevorderen, stimuleren de trainers de deelnemers om 
zoveel mogelijk in de geleerde taal te spreken tijdens lunches etc. Verder worden er interactieve 
leervormen aangeboden zoals rollenspellen en andere activiteiten. Dit alles met het doel het leereffect 
te vergroten. 
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Conclusie van de Stichting Cedeo Bedrijfsopleidingen 
 
Op basis van de positieve uitslag van het uitgevoerde Klanttevredenheidsonderzoek is het instituut 
toegestaan voor de periode van twee jaar het predikaat ‘Cedeo-erkend’ te voeren.  
 
Daarnaast heeft het instituut recht op: 
• De mogelijkheid om gebruik te maken van de vermelding ‘Cedeo-erkend’ voor PR-activiteiten 
• Opname in de Nederlandse Opleidingen Databank waaruit de volgende publicaties verschijnen:  

- Opleidingenmonitor Compact 
- Opleidingenmonitor Professioneel 
- Opleidingenmonitor Corporate 
Deze uitgaven vormen voor opleidingsverantwoordelijken de bron om te zoeken naar voor de  
organisatie geschikte opleidingen; 

• Positieve advisering via de opleidingenhelpdesk 
• Opname op de website van Cedeo: www.cedeo.eu 
 
 
 
 

http://www.cedeo.nl/
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