Nederlands leren 2021 - 2022
Wil je graag Nederlands leren in het nieuwe schooljaar 2021-2022? Wil je meer info over de verschillende lessen?
Bij het Agentschap Integratie & Inburgering kan je terecht met al je vragen over lessen Nederlands in Kortenberg. In een intakegesprek
stellen ze je vragen over je verwachtingen, talenkennis, hoogst behaalde diploma,... Als je al wat Nederlands spreekt nemen ze ook een
test af om je niveau te bepalen. Vervolgens geven ze je advies over de cursus en school die het beste bij jou passen. Je krijgt er dan ook
alle praktische informatie mee (prijs, locatie, startdatum,...)
Meer info?:
02 701 77 00
vlaams-brabant@integratie-inburgering.be

Praktische info over de lessen
De lessenreeksen starten in september. Voor alle informatie over Nederlandse lessen kan je contact opnemen via het gratis
nummer 0800 123 00.
Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) organiseert Nederlandse lessen voor beginners en
gevorderden.
Waar?: OC Oud Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 11 in Everberg,
Wanneer?: Niveau 1.1 elke dinsdag en donderdag van 9 tot 12.15u en elke maandag en woensdag van 18.45
tot 22u. Niveau 2.4 elke dinsdag van 18.45 tot 22u. De lessenreeks start op 13 september 2021.
Kosten?: Het inschrijvingsgeld bedraagt 72 euro (+5 euro kopiekosten), boeken niet inbegrepen (een sociaal
tarief kan aangevraagd worden).
Meer info?: Crescendo CVO
02 766 53 89
info.tervuren@cvo-crescendo.be
https://crescendo-cvo.be/nl/opleidingen/nederlands-voor-anderstaligen-nt2

Ligo Oost-Brabant organiseert kosteloos Nederlandse lessen voor nieuwkomers die in hun eigen land niet
lang naar school zijn geweest.
Waar:? OC Berkenhof, Beekstraat 12 in Kortenberg
Wanneer?: elke woensdag en vrijdag van 9 tot 12u. Elke maandag is er een oefenklas van 9 tot 12u. De
lessenreeks start op 1 september 2021.
Kosten?: Deelnemers betalen enkel een kleine vergoeding voor het cursusmateriaal.
Meer info?: Ligo Oost-Brabant campus Leuven
016 22 10 68
leuven@ligo-oostbrabant.be
www.ligo.be/oost-brabant

Wilt u het Nederlands nog meer oefenen? Dan is er een mooi
aanbod voor u in Kortenberg:
In Cafe Combinne kan je nieuwe mensen leren kennen en oefenen in de praatgroep
Wanneer?: vrijdagnamiddag van 13.30 tot 15 u. Dit start op vrijdag 3 september 2021.
Kosten?: U kunt gratis deelnemen.

Meer info?:
0491 99 62 24
dienstencentrum@kortenberg.be
Het Taalpunt in de Bib heeft heel wat materiaal om u te laten oefenen. Je vindt er een heel aanbod aan
boeken, cd’s, dvd’s en veel meer voor kinderen en volwassenen.
Meer info?:

02 755 22 90
bibliotheek@kortenberg.be
kortenberg.bibliotheek.be

Contactinformatie
Dienstencentrum
OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg
G 02 755 30 70
dienstencentrum@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u.
Morgen open van 09 u. tot 12 u., van 13 u. tot 16.30 u.
Alle openingsuren

Bibliotheek
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 22 90
bibliotheek@kortenberg.be
http://kortenberg.bibliotheek.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 19 u.
Morgen open van 09 u. tot 12 u.
Alle openingsuren

Volg ons op
Facebook

Dienst Onderwijs
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
onderwijs@kortenberg.be

