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Business Language & Communication Centre neemt Languesdoc over
Business Language & Communication Centre (BLCC) uit Kortrijk en Leuven neemt het taleninstituut Languesdoc
uit Machelen over. In 2005 werd BLCC al eigenaar van de talenschool Leuven Language Lounge (LLL). Door
deze nieuwe overname versterkt BLCC haar positie op de taalopleidingsmarkt.
BLCC en innovaties
BLCC is het taleninstituut van K.U. Leuven en de Kamers van Koophandel van West-Vlaanderen en HalleVilvoorde. Het bedrijf telt 9 vaste medewerkers en 140 freelance taaltrainers. In 2004 was het talencentrum
een van de pioniers in de lancering van blended learning voor taalopleidingen. Hierbij werden professionele elearningmodules ontwikkeld die verweven werden in de face-to-face taallessen. Vandaag de dag blijft het
bedrijf scoren op innovatief vlak via online taaltesting, taalopleidingen in specifieke sectoren (bv. in
ziekenhuizen), virtuele klassen,... Daarenboven onderzoekt BLCC samen met verschillende universiteiten de
mogelijkheden van serious gaming en mobile learning (met een smartphone) bij taalleren. BLCC heeft een
vestiging in de nieuwe kantoren van VOKA in Kortrijk. Ook voor de afdeling in Leuven staat een verhuis naar
het wetenschapspark Arenberg op de agenda.
Synergie met Languesdoc
Met de overname breidt BLCC haar activiteiten fors uit. Languesdoc verzorgt namelijk taal- en
communicatietrainingen in zowel Vlaanderen, Wallonië als Luxemburg. De overname heeft geen gevolgen
voor het personeelsbestand van beide bedrijven. Managing Directors van Languesdoc, Kristin Adriaensen en
Jean-Paul Dullers, verheugen zich op een vruchtbare samenwerking met BLCC. Karolien Plancke, directeur van
BLCC, verwoordt het als volgt: “Door de synergie met Languesdoc kunnen we onze klanten nog beter bedienen,
aangezien twee organisaties samenvloeien met beide een sterke focus op kwaliteit en een goed uitgebouwde
people-strategie. Het trainersteam wordt versterkt met een 100-tal freelance taaldocenten en onze
klantenportefeuille wordt internationaal uitgebreid. Bovendien gaat er in het team van vaste medewerkers
een pedagogische en kwaliteitsverantwoordelijke aan de slag. Daarnaast kunnen we, dankzij het realiseren van
schaalgrootte, baanbrekend werk leveren op het vlak van innovaties, zodat we onmiddellijk kunnen inspelen
op de snel wijzigende behoeftes van de leerders. We kunnen dus spreken over een echte “win-winsituatie”.

