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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.  
Hieronder volgt een toelichting op de onderzoeksmethoden die aan de erkenningen ten grondslag 
liggen. 
 
Tijdens het Klanttevredenheidsonderzoek benadert Cedeo (opleidings)functionarissen en 
opdrachtgevers met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met de onderzochte 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   10% 50% 40% 

Opleidingsprogramma    60% 40% 

Uitvoering   10% 40% 50% 

Opleiders   10% 30% 50% 

Trainingsmateriaal    50% 40% 

Accommodatie    10%  

Natraject   10% 60% 20% 

Organisatie en Administratie    60% 30% 

Relatiebeheer   10% 50% 30% 

Prijs-kwaliteitverhouding   20% 60% 10% 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal    70% 30% 

 
 1 = zeer ontevreden  

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

 Eén referent kent de opleiders geen score toe. 
 Eén referent kent het trainingsmateriaal geen score toe. 
 Negen referenten kennen de accommodatie geen score toe. 
 Eén referent kent het natraject geen score toe. 
 Eén referent kent de organisatie en administratie geen score toe. 
 Eén referent kent het relatiebeheer geen score toe. 
 Eén referent kent de prijs-kwaliteitverhouding geen score toe. 
 
 
 

Toelichting op de gegeven antwoorden: 

Voortraject 
Een aantal referenten in dit onderzoek naar Iber Lengua Taal & Cultuur B.V. (hierna afgekort tot Iber 
Lengua) geeft aan dat het bureau voor hun organisatie preferred supplier is. Enkelen vertellen: “Iber 
Lengua is op het gebied van taal de enige partij met wie wij zaken doen” en “We werken al een heel 
aantal jaren samen. De ervaringen zijn goed.” Hoe men bij het bureau terecht is gekomen en waarom 
men (steeds) voor Iber Lengua kiest, licht men als volgt toe: “De zoon van onze CEO zat bij hen op 
bijles. Dat beviel goed. Je kunt bij hen op veel verschillende niveaus taalonderwijs volgen”, “Ik zocht 
een aanbieder hier in de buurt. Wat mij bij hen vooral aansprak is dat zij een programma op maat 
aanboden. Ze hebben bovendien veel ervaring in de landbouwsector” en “De prijs-kwaliteitverhouding 
was voor ons doorslaggevend. Wij zijn aangesloten bij een groothandelsfonds en krijgen vijftig procent 
van de opleidingskosten terug.”  
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Over het voortraject zijn allen goed te spreken, met uitzondering van één referent die een score ‘drie’ 
toekent. Een begintest en een intakegesprek vormen standaard onderdeel van de procedure. Iber 
Lengua houdt bij de keuze van de docent rekening met het werkgebied van de deelnemer. “Er wordt 
gevraagd waarvoor je het wilt gebruiken in je werk: of je bijvoorbeeld moet telefoneren en of je 
algemene- of vakkennis nodig hebt”, “Ik heb een telefoongesprek in het Engels gehad met een 
docent. Op grond daarvan is het startniveau bepaald”, “Er wordt met heel veel zorg gekeken naar 
waar de kandidaat moeite mee heeft” en “Ze bepalen je niveau en kijken in welke branche je 
werkzaam bent. Op basis daarvan wordt een docent uitgezocht en worden doelstellingen opgesteld”, 
aldus enkelen. De snelheid van handelen is goed. De opdrachtgever wordt naar de mening van de 
(zeer) tevreden gestemden voldoende bij het voortraject betrokken: “Er wordt vlot gereageerd en altijd 
een inventarisatie gemaakt van onze opleidingswensen” en “Wij krijgen netjes een schriftelijke 
terugkoppeling van de uitkomst van de begintest.” Een referent voegt nog toe: “Wij willen onze Poolse 
medewerkers zo snel mogelijk in dienst nemen en stellen eisen aan hun taalniveau. Iber Lengua komt 
ons tegemoet door op zeer korte termijn een taaltest af te nemen en ons direct de uitslag te sturen.” 
De toegekende ‘drie’ wordt als volgt gemotiveerd: “Ze hebben de testuitslag niet naar ons 
teruggekoppeld en niet met ons overlegd over de keuze van de docent.” 

Opleidingsprogramma 
Het opleidingsprogramma, zoals het in de offerte wordt gepresenteerd, roept uitsluitend positieve 
reacties op. Het geeft naar de mening van de referenten een duidelijk beeld van niveau en 
doelstellingen. Ook de financiële kant van de zaak is helder. Enkelen zeggen: “Ik vind Iber Lengua in 
dit opzicht heel sterk. Het plan van aanpak is goed uitgewerkt, zodat je je als cursisten met elkaar kunt 
vergelijken” en “Het is geweldig. We krijgen voor iedere deelnemer een aparte offerte met een 
gedetailleerde beschrijving van het niveau en de te behalen doelen.” Een ander voegt nog toe: “De 
offerte bevatte twee mogelijkheden om uit te kiezen: een algemene en een vakgerichte richting.” 

Uitvoering 
Op één neutraal gestemde na, zijn allen tevreden tot zeer tevreden over de uitvoering. Men is goed te 
spreken over de balans tussen theorie en praktijk, het maatwerk en het interactief gehalte: “Je krijgt 
grammatica en theorie maar het is ook heel praktisch”, “Ze halen artikelen uit de krant die echt over 
onze branche gaan”, “De inhoud wordt met heel veel zorg afgestemd op de kandidaat, de behoefte en 
de werksituatie. De niveaus kunnen sterk verschillen”, “De koers en inhoud van de training wordt 
samen met de kandidaat uitgezet. Ze zijn bijvoorbeeld bezig met telefoneren of e-mailen”, “Het is 
interactief en gericht op de praktijk” en “De training was vooral bedoeld voor de spreekvaardigheid met 
het oog op de beurs in Berlijn. Daar is goed rekening mee gehouden.” De neutraal gestemde geeft de 
volgende reden voor zijn score: “Bij de laatste training werden er iets te weinig eisen gesteld. Als 
iemand bijvoorbeeld het huiswerk niet had gemaakt, werd hij daar niet op aangesproken. Ook de 
eindpresentatie was bij sommigen onder de maat.” Over de aandacht voor tussentijdse terugkoppeling 
is men in meerderheid tevreden. Een referent: “Ik hoor halverwege altijd even of ze nog op koers 
liggen. Waar nodig wordt tussentijds bijgesteld.” Eén geïnterviewde zet op dit punt echter een kritische 
noot: “Ik zou willen dat zij in dit opzicht een actievere rol innamen, door mij op de hoogte te houden of 
iemand op schema loopt en hoe de vorderingen zijn.” 

Opleiders 
Afgezien van één neutraal gestemde zijn allen die de opleiders een score toekennen er tevreden tot 
zeer tevreden over. Men prijst de docenten om hun kennis en betrokkenheid: “De docent had veel 
kennis in huis op sociaaljuridisch gebied. Hij was in staat om de juiste termen aan te dragen”, “De 
docenten kennen de branche goed. We zijn tevreden”, “Het was prettig om van iemand uit Engeland 
les te krijgen. Hij kon ons goed helpen met de juiste tone of voice. Hij wist precies te vertellen wanneer 
je wel of niet een grapje kon maken”, “De docenten doen erg hun best om er maatwerk van te maken”, 
“Ze zijn goed in staat om de inhoud van de training af te stemmen op de behoeften van de student” en 
“De docenten zijn in hun vrije tijd zelfs nog bezig met het verzamelen van krantenartikelen die van 
toepassing zijn op de sector.” Daarnaast voegt een respondent nog toe: “De eerste docent was 
iemand met heel veel kennis maar te weinig overwicht. Hij was niet tegen onze enorme 
machomannen opgewassen. Na drie lessen hebben we aan de bel getrokken. De wat oudere native 
speaker die ze toen stuurden was een schot in de roos.”  
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Soms wordt de training door twee docenten gegeven. Een referent: “De docenten vulden elkaar goed 
aan. De één was afkomstig uit Oostenrijk. Hij was didactisch wat vaardiger en had veel kennis van de 
grammatica. De ander was gespecialiseerd in landbouw en het geven van presentaties.” De 
toegekende ‘drie’ wordt als volgt gemotiveerd: “De docent liet iets teveel over zich heen laten lopen en 
stimuleerde de deelnemers onvoldoende. Iber Lengua heeft wel onmiddellijk actie ondernomen en 
een andere docent ingezet.” Eén referent geeft geen score omdat hij onvoldoende zicht heeft op de 
opleiders. 

Trainingsmateriaal 
Allen die het trainingsmateriaal een score toekennen, tonen zich er (zeer) tevreden over. Het 
materiaal bestaat uit boeken, mappen, vakgerichte cases, audiomateriaal en soms ook e-learning: “Er 
was sprake van boeken, audiomateriaal en artikelen” en “De e-learning was erg passend en 
gebruiksvriendelijk”, zo geven twee referenten aan. Het materiaal is voor een deel op maat gemaakt. 
Anderen zeggen daarover bijvoorbeeld: “Wat het zo waardevol maakt is de focus op vaktaal”, “We 
kregen per les een woordenlijst en een lijst met gezegdes passend bij onze zakelijke gesprekken. Er 
waren ook grammaticaboekjes” en “Naast het standaardmateriaal wordt er ook heel veel uit de praktijk 
gehaald, bijvoorbeeld uit kranten. Ook wordt er gewerkt aan de hand van e-mailverkeer en door ons 
gebruikte juridische en financiële termen.” Ook de huiswerkopdrachten roepen tevredenheid op. “Voor 
mij was het belangrijk dat je de opgaven meteen kon koppelen aan de cursus”, zegt een referent. Eén 
geïnterviewde kent het trainingsmateriaal geen score toe, bij gebrek aan informatie. 

Accommodatie 
Negen van de tien referenten kennen op dit onderdeel geen score toe vanwege het in-company 
karakter van de opleidingen. De enige referent die wel een score geeft, is tevreden. “Er wordt soms 
lesgegeven op een externe locatie. Ik hoor nooit iemand klagen dus ik ga ervan uit dat de 
accommodatie goed is.” 

Natraject 
Acht van de negen referenten die het natraject een score toekennen, tonen zich tevreden tot zeer 
tevreden; één geïnterviewde is neutraal gestemd en één ander geeft geen oordeel, bij gebrek aan 
informatie. In alle gevallen wordt de opleiding afgesloten met een eindtest. Over de complete training 
en alle testen ontvangt men een evaluatierapport. Over de uitslag daarvan ontvangt men een verslag. 
‘Wij ontvangen een heel uitgebreide rapportage bij het certificaat”, “Aan het einde wordt dezelfde test 
afgenomen als aan het begin. Zo krijgen wij een goed beeld van de vooruitgang” en “Wij krijgen per 
deelnemer een evaluatierapport over de aanwezigheid en het bereikte niveau. De cijfers zijn per 
onderdeel uitgesplitst”, aldus enkelen. Een ander vertelt: “De deelnemers moeten een eindpresentatie 
geven over een aan het werk gerelateerd onderwerp. Iber Lengua zit er goed achteraan dat mensen 
het op deze manier afronden.” De deelnemers krijgen een evaluatieformulier ter invulling aangeboden; 
in de regel wordt er zowel met de werkgever als met de deelnemers mondeling geëvalueerd: “De 
directeur of de accountmanager neemt altijd even contact met ons op” en “We hebben na afloop nog 
een gesprek gehad met de leraar over onze progressie, naar aanleiding van de cijfers voor de testjes.” 
Men is tevreden over de opvolging: “De kandidaat heeft nog extra lessen gehad in telefoneren in het 
Engels” en “Ik kan altijd weer even een afspraak maken als ik een presentatie moet geven.” De 
neutraal gestemde licht zijn score als volgt toe: “Er wordt tegenwoordig niet meer met ons 
geëvalueerd. Wat ik ook mis, is advies over vervolgtrajecten. Ik moet zelf om informatie vragen.” Over 
de resultaten van de opleidingen zegt men: “De deelnemers kunnen goed communiceren met de 
klant. Zowel aan de schrijf- als de spreekvaardigheid wordt flink gesleuteld”, “Iedereen kan nu 
makkelijker uit de voeten en het heeft onderling respect opgeleverd. Sommigen scoren een negen 
terwijl ze in de praktijk hun mond niet open deden. Dat laatste is nu voorbij”, “Het was een relatief 
korte cursus maar ik kan me nu goed redden”, “De cursist voert nu gewoon gesprekken in het Engels. 
Hij kent alle vaktermen. Ik ben heel tevreden over het resultaat” en “Ik heb kortgeleden de manager 
Verpakking nog gevraagd naar het resultaat. Die was heel tevreden over de verbetering in niveau van 
het Nederlands. Ook de testen wijzen een behoorlijke verbetering uit.” 
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Organisatie en Administratie 
De organisatie en administratie roepen uitsluitend tevreden tot zeer tevreden reacties op. Men is goed 
te spreken over de bereikbaarheid per telefoon en e-mail, evenals over de snelheid van handelen. 
Afspraken worden goed nagekomen. Ook over de facturering heeft men geen klachten. Iber Lengua 
toont zich flexibel en klantvriendelijk: “Alles wordt geregeld, afgestemd en gemaild. Ze doen het 
fantastisch”, “Ze zijn heel flexibel als het gaat om tijdstippen”, “Ze denken heel erg mee in hoe we de 
cursussen kunnen inrichten”, “Vorig jaar ging er ineens een docent Duits weg. De training is netjes 
door een ander overgenomen. De cursisten hebben er geen nadelige gevolgen van ondervonden” en 
“Ze zijn zorgvuldig en proactief. Bij een medewerker kwam tijdens de intake naar voren dat hij 
dyslectisch was. Ze kwamen meteen met een voorstel voor een aangepaste training.” Eén referent 
kent op dit onderdeel geen score toe omdat hij er onvoldoende zicht op heeft. 

Relatiebeheer 
Op één toegekende ‘drie’ na, zijn de reacties over het relatiebeheer positief. Een deel van de 
referenten geeft aan met enige regelmaat een nieuwsbrief te ontvangen. Iemand voegt toe: “We 
krijgen zo nu en dan ook een uitnodiging en ook weleens een relatiegeschenk. We worden steevast 
op de hoogte gehouden van kortingsacties.” Meerderen zeggen regelmatig contact te hebben met een 
accountmanager of de directeur: “De directeur is tevens onze contactpersoon. De verstandhouding is 
prima” en “We worden eens in de zoveel tijd gebeld. De manier waarop ze ons benaderen, is nooit 
opdringerig.” De toegekende ‘drie’ wordt als volgt gemotiveerd: “Ik zou graag willen dat ze een wat 
actievere rol zouden innemen ten aanzien van de voortgang van de training. Als ik hen was, zou ik 
iets meer tijd aan de vaste klanten besteden. Er hoeft maar iets te gebeuren en ik kan naar een ander 
gaan.” Eén geïnterviewde heeft geen mening, bij gebrek aan informatie. 

Prijs-kwaliteitverhouding 
Zeventig procent van de referenten toont zich tevreden tot zeer tevreden over de prijs-
kwaliteitverhouding. Twee personen zijn neutraal gestemd en één ander geeft geen mening, bij 
gebrek aan informatie. Enkele (zeer) tevreden reacties: “Het kost heel veel geld maar je krijgt er ook 
echt iets voor terug”, “Het is erg duur maar marktconform”, “Voor privé onderwijs zijn het prima 
prijzen”, “We gaan nog weleens bij andere bureaus kijken om onszelf scherp te houden maar Iber 
Lengua is nog steeds favoriet” en “Ik zie geen schokkende verschillen met andere aanbieders. 
Sommige zijn goedkoper maar die bieden ook minder.” Een geïnterviewde voegt nog toe: “Ze zijn niet 
goedkoop maar voor ons speelt mee dat ze aangesloten zijn bij een groothandelsfonds en via onze 
brancheorganisatie subsidie krijgen.” Degenen die niet helemaal tevreden zijn, geven ieder de 
volgende reden voor hun score: “Wij zijn heel tevreden over de kwaliteit maar vinden het toch wel 
forse bedragen” en “Het is maatwerk, maar als je als opleidingsaanbieder al jaren in de branche 
opereert is dat niet zo moeilijk. Gegeven dat feit vind ik het nogal aan de dure kant.” 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal 
In hun eindoordeel over de maatwerkopleidingen van Iber Lengua zijn de referenten positief. 
Gevraagd naar de sterke kanten van de opleidingen en de samenwerking met het bureau uiten zij hun 
waardering voor het maatwerk en de klantgerichtheid: “Ze zijn betrokken, denken mee en reageren 
snel”, “Ze luisteren goed. Er wordt ingespeeld op de wensen van de cursist en de werkgever”, “De 
cursisten krijgen zeer veel persoonlijke aandacht” en “De training is toegespitst op de functie en de 
werkinhoud van de medewerker.” Verder geven ze aan: “Iber Lengua heeft heel veel verschillende 
talen in huis”, “Ze zijn praktisch en branchegericht”, “De docenten zijn van enorm hoog niveau”, “Hun 
aanpak, met wekelijkse sessies, is veel beter dan die van anderen. Dingen moeten bezinken” en “Of 
het nu op juridisch, financieel, administratief of commercieel gebied is, je leert precies de 
vakterminologie die je nodig hebt.” Allen bevestigen desgevraagd dat zij graag bereid zijn de 
maatwerkopleidingen van Iber Lengua aan te bevelen bij derden. 
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Bezoekverslag 
 
Dit bezoekverslag is opgesteld door Cedeo. Het vormt een samenvatting van het gesprek dat adviseur 
mevrouw H.A.D.M. van Emst voerde met Iber Lengua Taal & Cultuur BV op 27-09-2017. 

Algemeen 
Iber Lengua Taal & Cultuur BV (verder Iber Lengua genoemd) is een kwalitatief hoogstaand taal- en 
cultuurbureau. Men streeft er niet naar om de grootste maar de beste te zijn, op alle aspecten die met 
taal- en cultuurtrainingen te maken hebben. Het bureau is gespecialiseerd in maatwerktrainingen 
omdat elke vraag van de klant vraagt om een specifieke benadering. Naast algemene 
taalvaardigheden verzorgt men eveneens trajecten op functie, activiteit en sector. Een zorgvuldige 
inventarisatie én persoonlijke intake vormen de basis voor een voorstel aan de opdrachtgever waarin 
ook het te verwachten resultaat is gevat. Iber Lengua hanteert het garantieprincipe dat alle cursisten 
het einddoel kunnen behalen mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Dat is één van de 
onderscheidende kenmerken die het bureau hanteert. Klantgericht, betrokken en flexibel zijn 
daarnaast eveneens kenmerkende typeringen die op het bureau van toepassing zijn. De trajecten die 
Iber Lengua verzorgt, zijn gestoeld op wetenschappelijke onderzoeken. Het gesprek vond plaats met 
mevrouw J. Keur (oprichter & algemeen directeur), de heer E. Keur (commercieel directeur) en 
mevrouw M. Koetsier (office manager). 

Kwaliteit 
Kwaliteit staat bij Iber Lengua hoog in het vaandel. Kwaliteit die niet alleen gemeten en geborgd wordt 
door evaluaties met cursist en opdrachtgever maar ook nauwgezet is vastgelegd in interne procedures 
en protocollen. Bijna alle docenten zijn dan ook in vaste dienst en moeten aan hoge eisen voldoen. 
Naast een afgeronde opleiding dient men te beschikken over goede communicatieve en sociale 
vaardigheden. Flexibiliteit, humor en innovatief vermogen zijn daarnaast eigenschappen waar Iber 
Lengua veel waarde aan hecht. Een intensief inwerktraject staat garant voor het feit dat potentieel 
nieuwe docenten de werkwijze van het bureau kunnen toepassen in de praktijk. Interne trainingen, 
een inwerkperiode van 100 uur en een praktijkgerichte training, waarbij de docent in de rol van cursist 
kruipt om zo te ervaren wat een training met hem doet, maken allemaal onderdeel uit van een 
selectieprocedure. Daarnaast organiseert het bureau meerdere vergaderingen, workshops en andere 
bijeenkomsten per jaar. Het programma bestaat vaak uit een inhoudelijke en kenniscomponent maar 
laat ook ruimte voor het delen van ervaringen en het inzoomen op actuele ontwikkelingen en 
veranderende vraagstellingen. Per trainer hanteert men ook een progressieplan waarin persoonlijke 
doelstellingen en groei-intenties zijn opgenomen. Na elke lesdag dient de docent een lesverslag in 
waardoor de voortgang nauwgezet wordt gemonitord. Aan het eind van een traject ontvangt de cursist 
(en de opdrachtgever) een pedagogisch evaluatierapport waarin verslag wordt gedaan over de 
gemaakte progressie op zowel hard - als soft skills. Bovenstaande kenschetst de werkwijze van het 
bureau: zorgvuldig en persoonlijk verbindingen te creëren en het totale proces te begeleiden teneinde 
voor de deelnemer én opdrachtgever het meest optimale resultaat te kunnen genereren en een 
continu proces in het kader van permanente ontwikkeling te bewerkstelligen. 

Continuïteit 
Al ruim vijfentwintig jaar is Iber Lengua een belangrijke speler in de markt. Onder andere omdat men 
kwaliteit op alle fronten nastreeft en weet in te zoomen op branche-specifieke opleidingen. Nieuwe 
(digitale) innovaties onderzoekt men nauwgezet om te kijken of, en zo ja, waar aansluiting van 
toegevoegde waarde kan zijn. Persoonlijke contacten, zorgvuldigheid en een helder 
verwachtingsmanagement vormen de basis om die dienstverlening voor het voetlicht te brengen. Het 
team van vakspecialisten en de ondersteunende staf staat al jaren klaar om marktontwikkelingen te 
monitoren en de beste service te leveren, passend bij de wensen en behoeften van de opdrachtgever. 
Op basis van de informatie die tijdens het bezoek is verstrekt en de resultaten van het voorliggende 
klanttevredenheidsonderzoek, acht Cedeo de continuïteit van Iber Lengua bij maatwerktrajecten voor 
de komende periode dan ook voldoende geborgd. 
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Bedrijfsgerichtheid 
Betrokkenheid, het actief meedenken en de snelle reactietijd zijn enkele kernpunten die de referenten 
die aan dit onderzoek hebben meegewerkt, benoemen. De zorgvuldige intake en het goed in kunnen 
zoomen op de behoefte van de cursist en opdrachtgever maken dat veel klanten al jarenlang met hen 
samenwerken. De opgedane kennis is de volgende dag direct in de praktijk bruikbaar en toepasbaar. 
De hoge mate van klanttevredenheid wordt dan ook al jaren geuit bij de onderzoeken die Cedeo 
uitvoert. 
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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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