2
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NEDERLANDS
LEREN EN OEFENEN
In Brussel leer je op verschillende plaatsen Nederlands. In dit
hoofdstuk informeren we je over waar je Nederlands kan leren en
oefenen.
We leggen in paragraaf 2.1 uit wat Huis van het Nederlands doet
om cursisten naar de juiste cursus Nederlands door te verwijzen.
In paragraaf 2.2 geven we informatie over cursussen Nederlands
voor iedereen die in de zorg wil werken. In paragraaf 2.3 vind je
informatie over Nederlandse taalles verzorgd door de VDAB. In
paragraaf 2.4 vind je de algemene lessen Nederlands die verzorgd
worden door de centra voor volwassenonderwijs. In paragraaf
2.5 en 2.6 krijg je uitleg over oefenkansen Nederlands en lessen
Nederlands in het kader van sollicitatietraining.
Kijk ook eens in hoofdstuk 7, daar vind je informatie over de
verschillende taalniveaus Nederlands. In hoofdstuk 7 vind je ook
informatie over het niveau Nederlands per opleiding.
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2.1. HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL
Het Huis van het Nederlands helpt je met het vinden van een cursus Nederlands. Eerst wordt je niveau Nederlands getest. Daarna zoekt het Huis van
het Nederlands een gepaste cursus. Men kent de startmomenten per school.
Daardoor kan je snel starten in een cursus die bij je past (niveau Nederlands,
werkfocus, ...).
Contact en openingsuren
Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel
T 02/501 66 60
info@huisnederlandsbrussel.be
www.huisnederlandsbrussel.be
Openbaar vervoer: Tram 3, 4 Anneessens
Maandag 14u-16u en 17u30-18u30
Dinsdag 9u – 11u30 en 14u – 15u30
Woensdag 14u-16u en 17u30-18u30
Donderdag 9u – 11u30 en 14u – 15u30
Vrijdag gesloten
Gemeenschapscentrum Essegem
Leopold I-straat 329, 1090 Jette
T 0496/29 67 69
Donderdag 9u – 11u30 en 14u-16u en 17u30-18u30
Gemeenschapscentrum Elzenhof
Kroonlaan 12–14, 1050 Elsene
T 0498/57 39 45
Dinsdag 14u-16u en 17u30-18u30
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2.2. CBE BRUSSELLEER
Het Centrum Basiseducatie (CBE) Brusselleer organiseert cursussen voor
mensen die niet lang naar school zijn geweest. Er worden cursussen Nederlands
georganiseerd. Al deze lessen zijn gratis. Er zijn verschillende opstartmomenten
per jaar. Huis van het Nederlands zal voorafgaand aan de inschrijving je Nederlands testen. Indien je score overeenkomt met het niveau van het CBE krijg je er
240 uur Nederlands om richtgraad 1.1 te kunnen behalen.
Consulteer de website voor het volledige aanbod aan cursussen die door CBE
Brusselleer aangeboden worden.
Contact en openingsuren
Marcqstraat 16 – 18, 1000 Brussel
T 02/223 20 45
info@brusselleer.be
www.brusselleer.be
Openbaar vervoer: Metro 1, 5 Sint-Katelijne

2.3. BEROEPSGERICHT NEDERLANDS
Je kan een VDAB-beroepsopleiding volgen als je al een basisniveau Nederlands
spreekt. Als je nog niet het vereiste niveau Nederlands hebt behaald, organiseert
de VDAB of één van zijn partners aangepaste taalopleidingen. Als voorbereiding
op beroepsopleidingen gericht op de zorgsector zijn er de volgende programma’s:
• Nederlands Tweede Taal Vooropleiding Social Profit (bij CBE Brusselleer);
• ZorgkabiNED binnen de vooropleiding VOSPA (vooropleiding social profit
voor anderstaligen);
• Hogerop voor hogeropgeleiden met een goede kennis Nederlands.
Nederlands Tweede Taal Vooropleiding Social Profit – CBE Brusselleer
Deze cursus richt zich op werkzoekenden die nog extra Nederlands moeten
verwerven om te kunnen starten in de vooropleidingen Social Profit bij VDAB.
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Het programma bestaat uit lessen Nederlands (Waystage niveau) en een aantal
modules die voorbereiden op de overgang naar de VDAB opleiding : ‘leren leren’,
‘organiseren en mobiliteit’ en een initiatie in ICT. Wie slaagt in de vooropleiding
ontvangt een certificaat NT2 richtgraad 1. De opleiding duurt 18 weken. De
eerste twee maanden is er 3 u les per dag, daarna 6u.
Meer informatie en contact
CBE Brusselleer
Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel
info@brusselleer.be
T 02/ 223 20 45
ZorgkabiNED
ZorgkabiNED is een lesprogramma Nederlands voor werkzoekenden met een
basiskennis Nederlands. Het lesprogramma wordt aangeboden binnen de vooropleiding VOSPA (vooropleiding social profit voor anderstaligen).
VOSPA is gericht op tewerkstelling in de sociale sector en bestaat uit twee
delen:
Social profit luik:
• uitleg over de verschillende beroepen en opleidingen social profit op een
concrete en ervaringsgerichte wijze;
• voorbereiding van de stage;
• lessen communicatie en assertiviteit;
• ‘leren leren’: verdieping van de studievaardigheden;
• interculturele vaardigheden: omgaan met diversiteit.
NT2-luik ZorgkabiNED:
• intensieve voorbereiding Nederlands via groepsleren en individuele taaltaken;
• dit luik Nederlands is afgestemd op de taaleisen van de gekozen opleiding en/
of job in de social profit.
Het VOSPA-programma duurt 5,5 maanden, 5 dagen per week
Je hebt les in de leslokalen van de VDAB, Wetstraat 95, 1040 Etterbeek.
De cursus is gratis.
Voorafgaand aan de inschrijving is er een Nederlandse taaltest.
De vooropleiding Vospa start 2 keer per jaar (in augustus en februari).
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Meer informatie en contact
rdb01@vdab.be
Zie ook: https://www.vdab.be/mijnvdab/opleidingen/opleidingen.jsp?context
=MAIL&entryPoint=OpleidingInhoud&opleidingid=13674&doelgroep=2
Nederlands voor hoger opgeleiden: ‘Hogerop’
De cursus Hogerop is gericht op het leren van Nederlands dat verwacht wordt
op een bachelor-/masterniveau.
De inhoud:
• Professioneel Nederlands. Enkele voorbeeldtaken die je in de les leert: een
klachtengesprek voeren, een grafiek presenteren, een tekst snel doornemen,
aan een vergadering deelnemen, een vergadering leiden, onderhandelen,
brieven en e-mails schrijven;
• Parallel met de lessen Nederlands is er intensieve, individuele sollicitatie
training en –begeleiding;
• Wie nog maar weinig werkervaring in België heeft, kan een stage van 6 weken
volgen.
De duur van de opleiding is +/- 2 maanden, 4 dagen per week
(niet op woensdag).
De lessen gaan door in de lokalen van de VDAB, Wetstraat 95, 1040 Etterbeek
Je krijgt voor de inschrijving een taaltest.
Ook wordt er gekeken naar je opleidingsniveau.
Zo’n 3 keer per jaar start er een nieuwe cursusreeks.
Contact
VDAB-Klantenconsulent NT2
rdb01@vdab.be

Nederl ands leren

37

2.4. NEDERLANDS BIJ DE CENTRA
VOOR VOLWASSENONDERWIJS
Verschillende Centra Voor Volwassenonderwijs (CVO’s) organiseren lessen
Nederlands. Er zijn per CVO verschillende opstartmomenten per jaar voor
verschillende taalniveaus.
CVO Brussel
Bij CVO Brussel (Centrum voor Volwassen Onderwijs Brussel) kan je verschillende opleidingsmodules Nederlands volgen, zowel voor beginnelingen als
voor gevorderden. CVO Brussel organiseert Nederlandse les in verschillende
Brusselse gemeenten. Meer informatie hierover vind je zowel bij de school
zelf als bij Huis van het Nederlands. Huis van het Nederlands Brussel schrijft
cursisten in voor deze opleidingsmodules. CVO Brussel heeft een aanbod van
specifieke cursussen Nederlands voor bepaalde zorgberoepen. (kinderopvang,
zorgkundige). Daarnaast is er de mogelijkheid om lessen op vraag en op maat
van een organisatie te maken.
Contact
Materiaalstraat 67, 1070 Anderlecht
T 02/528 09 50
info@cvobrussel.be
www.cvobrussel.be
Openbaar vervoer: Tram 81 Albert I - Bus 46 Albert I
CVO Brussels Education Centre (CVO BEC)
CVO Brussels Education Centre organiseert lessen Nederlands op alle niveaus.
Meer informatie hierover vind je zowel bij de school zelf als bij het Huis van het
Nederlands.
Contact
VUB Gebouw D, Lokaal D 1.33
Pleinlaan 2, 1050 Elsene
T 02/629 39 08
info@cvo-bec.be
www.cvo-bec.be
Openbaar vervoer: Metro 5 Petillon
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CVO Lethas
CVO Lethas biedt eveneens taallessen Nederlands op alle niveaus. Meer informatie hierover vind je zowel bij de school zelf als bij het Huis van het Nederlands. Huis van het Nederlands Brussel schrijft studenten in voor de taallessen
bij CVO Lethas.
Contact
Rouppeplein 16, 1000 Brussel
T 02/514 25 00
campusterranova@lethas.be
www.lethas.be
Openbaar vervoer: Tram 3, 4 Anneessens
Landsroemlaan 126, 1083 Ganshoren
T 02/420 10 26
info@lethas.be
www.lethas.be
Openbaar vervoer: Tram 19 Basiliek
CVO Meise-Jette
CVO Meise-Jette organiseert ook in Brussel (Jette) cursussen Nederlands.
Meer informatie hierover vind je zowel bij de school zelf als bij het Huis van het
Nederlands.
Contact
Stationsstraat 35, 1861 Meise (Wolvertem)
T 02/269 55 46
info@cvomj.be
www.cvomj.be
CVO Strombeek
CVO Strombeek organiseert ook in Brussel (Laken, Neder-over-Heembeek
en Jette) cursussen Nederlands. Meer informatie hierover vind je zowel bij de
school zelf als bij het Huis van het Nederlands.
Contact
Sint-Amandsplein 31, 1853 Strombeek-Bever
T 02/267 35 15
info@cvostrombeek.be
www.cvostrombeek.be
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2.5. NEDERLANDS OEFENEN IN BRUSSEL
Als je een beetje Nederlands spreekt, kan je Nederlands oefenen via
conversatietafels, conversatiegroepen, vrijwilligerswerk of andere activiteiten.
In de Babbelut-conversatietafels van het Huis van het Nederlands oefen je
Nederlands met Nederlandstaligen. Elke week zijn er op verschillende locaties
in Brussel conversatietafels. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Als je liever in een kleine, vaste groep Nederlands oefent, kan je je inschrijven
voor conversatiegroepen.
Je kan ook Nederlands oefenen door als vrijwilliger te werken in een
Nederlandstalige organisatie.
Al deze activiteiten om Nederlands te oefenen in Brussel vind je op
www.nederlandsoefenen.be/brussel. Je vindt er ook veel andere tips en ideeën.
Contact
Huis van het Nederlands Brussel
Philippe De Champagnestraat 23, 1000 Brussel
T 02/501 66 60
info@huisnederlandsbrussel.be
www.nederlandsoefenen.be/brussel
Openbaar vervoer: Tram 3, 4 Anneessens
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2.6. ‘TA ALBAD (NEDERLANDS) EN
SOLLICITATIEVA ARDIGHEDEN’ BIJ VOKANS
Met het ‘Taalbad (Nederlands) en sollicitatievaardigheden’ van Vokans kan je
je onderdompelen in het Nederlands en leer en oefen je taalkundige, communicatieve en sociale vaardigheden die je helpen bij het het vinden van werk. Dit
helpt je bij het solliciteren, functioneren en integreren op de werkvloer. Je krijgt
in kleine groepjes training in praten, luisteren en begrijpen. Dit initiatief wordt in
samenwerking met Actiris en de VDAB georganiseerd. Vokans biedt 4 keer per
jaar een Taalbad aan.
Contact en meer informatie
Vokans Brussel
Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel
T 02/557 88 15
brussel@vokans.be
www.vokans.be
Metro 1, 5 Sint-Katelijne / Tram 3, 4 Beurs
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