Nederlands voor
anderstaligen

Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel
Bergensesteenweg 1440, 1070 Brussel

Nederlands voor
anderstaligen
Voor wie zijn de
opleidingen Nederlands?
Je bent een anderstalige werkzoekende en je hebt al wat basiskennis Nederlands, maar je
wil graag nog wat extra lessen
Nederlands om een beroepsopleiding te kunnen volgen of
om te werken.

Wat zijn de voorwaarden?
� Je hebt al een basiskennis Nederlands.
� Je slaagt in een schriftelijke/mondelinge test.
� Je kan een gesprek voeren met de lesgever.
� Je bent gemotiveerd.
� Je bent ingeschreven bij VDAB.
� Je wil en mag werken.

Je kan bij VDAB lessen Nederlands in groep volgen. De
beste voorbereiding naar werk of verdere opleiding!
Heb je nog geen basiskennis Nederlands? Volg dan
via VDAB bij onze onderwijspartners een intensief
taalbad Nederlands! (zie hieronder “intensief taalbad
Nederlands”)



Verantwoordelijke:
katrijn.hillewaere@vdab.be
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Nederlands voor de
technische sector
(Sector2)

Nederlands voor
de verkoopssector
(Verkoopstalent)

Je wil graag werken in een firma, fabriek,
restaurant of dienst.

Je wil graag werken in een supermarkt, een
winkel voor sport en vrijetijd, een kledingwinkel, een doe-het-zelfzaak of een multimediawinkel.

�

Je krijgt praktische informatie over het werk (contract,
loonfiche, ploegwerk, ...).

�

Je leert de vaktaal die je nodig hebt: elektriciteit, bouw,
schoonmaak, horeca, transport, logistiek, metaal...

�

Je leert rekenen, werken met de computer, solliciteren en
een passende job of opleiding kiezen.

�

De cursus duurt +/- 15 weken en start 4 à 6 keer per jaar. Er is
elke dag les, soms een halve dag, maar soms een hele dag.

Na deze opleiding kan je gaan werken of een finaliteitsopleiding
volgen in de technische sector.

Contact:
 nt2.brussel@vdab.be
 Bergensesteenweg 1440
1070 Anderlecht

�

Je leert het Nederlands dat je nodig hebt om in een winkel te
werken. Er zijn algemene oefeningen, maar ook opdrachten om je
te specialiseren als verkoper mode of algemeen winkelbediende.

�

Er zijn ook praktijkoefeningen, waar je kan toepassen wat je
tot dan toe al geleerd hebt.

�

Tijdens de opleiding leer je ook rekenen, solliciteren, en werk
je aan basisvaardigheden pc.

�

De opleiding duurt +/- 3 maanden, en start 2 keer per jaar.

Contact:
 nt2.brussel@vdab.be
 Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel

Na deze opleiding kan je gaan werken, of een finaliteitsopleiding
volgen als verkoper mode, multimedia, doe-het-zelf of algemeen
winkelbediende.

Nederlands voor de
zorgsector (ZorgkabiNed)

Nederlands voor
hooggeschoolde profielen
(Hogerop)

Je wil graag werken in een rusthuis,
ziekenhuis, thuiszorg of kinderopvang,
als verzorgende, zorgkundige of
verpleegkundige, als opvoeder of begeleider.
�

Je leert de (medische) vaktaal uit de zorgsector begrijpen,
spreken en schrijven.

�

Je krijgt meer info over de sociale sector, en de verschillende
opleidingen.

�

Je gaat ook op stage.

�

De opleiding duurt +/- 5,5 maanden en start 2 keer per jaar
(februari en augustus). Er is elke dag les.

Na deze opleiding kan je gaan werken of een finaliteitsopleiding
volgen in de zorgsector.

Je hebt een hoger diploma (graduaat,
bachelor, licentiaat, master), wil/kan
werken volgens dit diploma, maar je
mist nog wat Nederlands en sollicitatievaardigheden.
�

Tijdens de cursus Hogerop komt het professionele Nederlands
op het niveau van jouw diploma aan bod.

Contact:

�

Verder krijg je intensieve begeleiding bij het solliciteren.

Contact:

 nt2.brussel@vdab.be

�

 nt2.brussel@vdab.be

 Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel

Het is ook mogelijk om na de opleiding een stage te doen in
een bedrijf naar keuze.

�

De opleiding duurt +/- 10 weken en start 3 keer per jaar.

 Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel

Na deze opleiding ga je werken.
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Meer informatie
Een opleiding Nederlands
is volledig gratis voor
werkzoekenden.
Reisonkosten en onkosten
voor kinderopvang tijdens de
opleiding betalen we terug.
Afhankelijk van je situatie kan
je een cursistenpremie krijgen.
Op het einde van de opleiding
krijg je een attest.

VDAB biedt ook geïntegreerde opleidingen
aan, waar je zowel aan taal werkt als aan
professionele vaardigheden. Zo hebben we
volgende opleidingen in ons aanbod:
�

Geïntegreerde bediendeopleiding voor
anderstaligen (vanaf 1.2 behaald)

�

Winkelmedewerker Brussel (vanaf 1.1 behaald)

�

Geïntegreerde opleiding Professionele
Schoonmaaktechnieken (vanaf 1.1 behaald)

�

Intensief taalbad
Nederlands
Wie nog geen basiskennis Nederlands
heeft, kan via VDAB een intensief taalbad
Nederlands volgen.
Aanbod bij CVO Brussel en CVO Lethas: intensief
taalbad 1.1 en 1.2
�

�

Geïntegreerde opleiding Strijken (vanaf 1.1
behaald)

In deze lessen Nederlands staat het thema “werk”
centraal.
Er zijn zowel klassikale lessen, als extra-muros activiteiten, waar je het geleerde onmiddellijk in de
praktijk kan omzetten: een bezoek aan VDAB, een
bezoek aan een winkelcentrum, een uitstap naar
een stad in Vlaanderen… In een stad als Brussel
zijn deze oefenkansen immers niet vanzelfsprekend!

�

Er wordt ook ruimte gemaakt om in hoeken te
werken aan individuele doelen.

�

Elke module duurt 5 weken. Er is elke dag les,
behalve op woensdagnamiddag.

Voorwaarden:
� Je bent Brusselaar.
� Je wil en mag werken.
� Je bent bereid om in een Nederlandstalig traject
naar werk te stappen.
� Je bent gemotiveerd.
� Je bent ingeschreven bij VDAB.

Interesse in deze opleiding?
Ga dan langs in de Werkwinkel!

Rouppeplein 15, 1000 Brussel
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Bij voldoende kandidaten starten we ook een
aanbod bij CBE Brusselleer: intensief taalbad 1.1
�
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De module duurt 18 weken. De eerste 10 weken
heb je 6 halve dagen les. De laatste 8 weken heb
je 8 halve dagen les.

Birminghamstraat 225, 1070 Anderlecht

Elke voormiddag open zonder afspraak.
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Volg ons via:

vdab.be
0800 30 700
V.U.: Fons Leroy, Keizerslaan 11, 1000 Brussel - 02/2017

