JAARVERSLAG
Huis van het Nederlands Brussel

HET HUIS VAN HET NEDERLANDS BRUSSEL
Het Huis van het Nederlands Brussel is dé plek voor alle vragen over
Nederlands leren en oefenen in Brussel. Het adviseert individuele
Brusselaars (16+) en begeleidt Brusselse organisaties.
Organisaties, dat mag u breed zien: we hebben een aanbod voor
bedrijven, scholen, kinderdagverblijven, vrijetijdsorganisaties,
overheden – kortom: voor iedereen.
Het Huis is opgericht in 2003.
Het telt 79 medewerkers en heeft meer dan 60 vrijwilligers.

AANBOD VOOR INDIVIDUELE
BRUSSELAARS

1 OP DE 44*

Individuele Brusselaars kunnen bij het Huis terecht
•
•
•

17 828

voor advies over cursussen Nederlands, zelfstudie Nederlands en activiteiten om
Nederlands te oefenen
om zich in te schrijven voor een cursus Nederlands
om een specifiek attest te behalen waarvoor het Huis bevoegd is

Test, advies en inschrijving voor een cursus Nederlands
Elk jaar zijn er 3 000 cursussen Nederlands (NT2) in het Nederlandstalig volwassenenonderwijs in Brussel. Inschrijven? Dat kan via het Huis van het Nederlands Brussel.

17 828 Brusselaars komen in 2019 naar het Huis

In welke gemeente kunt u les volgen? Wanneer kunt u les volgen? Hoe vaak kunt u
naar de les gaan? Samen bekijken we welke cursus NT2 het best bij de situatie, de
leersnelheid en het taalniveau van de klant past. We geven ook advies over Nederlands
leren via zelfstudie en over activiteiten om Nederlands te oefenen.

• voor informatie over Nederlands leren en oefenen in Brussel
• om zich in te schrijven voor een les
• om een attest te behalen

—
* Berekend voor de leeftijdscategorie 18 tot 65 jaar. 98,8% van de bezoekers
van het Huis behoort tot deze leeftijdscategorie, de ‘actieve bevolking’.

BRUSSELAARS
KOMT IN 2019
NAAR HET
HUIS

Evolutie van het aantal bezoekers aan het Huis

Aantal bezoekers per regio in 2019
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17 828

Brussel 17 828
Stad Antwerpen 16 887
Vlaams-Brabant 10 304
Oost-Vlaanderen (zonder Gent) 7 848
Gent 7 558
Limburg 6 908
West-Vlaanderen 6 774
Provincie Antwerpen (zonder Antwerpen) 6 344
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2

5

ONZE
KLANTEN
IN 2019
1 OP DE 2

HEEFT FRANS
OF ARABISCH
ALS MOEDERTAAL

2

Nationaliteit
Eerste moedertaal
België 38,96%
Marokko 8,47%
Frankrijk 4,56%
Syrië 2,57%
Spanje 2,54%
Italië 2,48%
Guinee 2,39%
Roemenië 2,19%
Congo 2,06%
India 1,92%
andere landen 31,86%

MEER DAN
OP DE
IS HOOGGESCHOOLD

Frans 30,23%
Arabisch 20,56%
Spaans 5,08%
Turks 3,33%
Peul 2,59%
Engels 2,59%
Andere Afrikaanse talen 2,54%
Roemeens 2,04%
Italiaans 1,99%
Portugees 1,94%

5

3

Diploma
master 24,29%
bachelor 19,65%
hoger secundair 29,45%
lager secundair 12,40%
lager onderwijs 6,36%
geen 1,58%
onbekend: 6,27%

5

OP DE
HEEFT GEEN
WERK

Arbeidssituatie
niet-werkend 59,36%
werknemer 29,99%
student 9,37%
zelfstandige 1,28%

Woonplaats van onze klanten

Populariteit van het Huis per Brusselse gemeente
aantal bezoekers in verhouding tot aantal inwoners tussen 18 en 65 jaar

Brussel-Stad
20,02%
Schaarbeek
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Jette
4,60%
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Brussel-Stad
2,48%
Ganshoren
2,21%

Sint-Joost-ten-Node
2,25%
Evere
1,65%

Jette
2,16%
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2,08%

Schaarbeek
2,10%
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1,34%

Koekelberg
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Sint-JansMolenbeek
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Etterbeek
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Anderlecht
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1,01%
Elsene
1,84%

EEN SELECTIE
UIT ONS
AANBOD

Taalgarage

Nederlands voor jongeren

168 Brusselaars komen in 2019 naar ons
adviescentrum voor zelfstudie, de Taalgarage.

Samen met CVO Brussel organiseert het Huis een
opfrismodule Nederlands voor jongeren. De deelnemers
zijn jonge Brusselaars tussen 18 en 25 jaar die een passieve
kennis hebben van het Nederlands door de lessen die
ze gehad hebben in het Franstalig secundair onderwijs.
Veel jongeren vinden het moeilijk om Nederlands te
spreken, ze zijn bang om fouten te maken en ze schatten
hun niveau te laag in. Deze korte module van een week
wil de kennis van het Nederlands activeren en interesse
opwekken bij de jongeren om verder Nederlands te leren.

OOK VOOR
MIVB EN
SECURITAS

Taalbaden
Samen met VDAB en Actiris organiseert het Huis
intensieve taalbaden voor Brusselse werkzoekenden.
De deelnemers krijgen ’s morgens les, in de namiddag
oefenen ze meteen wat ze geleerd hebben. Alles wat
ze leren, focust op werk en solliciteren.
650 Brusselse werkzoekenden volgen een intensief
taalbad. 70% van de deelnemers slaagt.

De opfrismodule is een intensieve week waarbij de
deelnemers elke dag van 10.00 u. tot 15.00 u. via
allerlei conversatie-activiteiten vaardiger worden in het
Nederlands.
Deze activiteiten vinden zowel in de klas als daarbuiten
plaats.
In het schooljaar 2019-2020 vinden 3 opfrismodules en
1 online module van 2 weken plaats. In totaal schrijven
23 jongeren zich in.

ACTIVITEITEN
Nederlands leren gebeurt niet alleen in de les.
Daarom informeren we Brusselaars ook over
mogelijkheden om Nederlands te oefenen en
organiseren we ook zelf activiteiten.

Babbelut-conversatietafels

Patati

Babbelut blijft een succes! Elke week organiseert het Huis
op 8 verschillende locaties conversatietafels Nederlands.
Zo zetten we in 2019 meer dan 8 000 stoelen klaar
voor Brusselaars die Nederlands willen oefenen.

Patati boomt. Een jaar na de lancering maakten al
2 144 Brusselaars een profiel aan op de website
van het tandemproject.
De meeste Patati’s willen Nederlands oefenen. De
Nederlandstalige Patati’s zoeken vooral iemand
om Frans mee te oefenen. Daarna komen Engels,
Spaans, Italiaans, Duits en Arabisch en een pak
andere talen.

Allez:NL
Op 28 november 2019 vindt de tweede editie van Allez:NL
plaats, dé dag om Nederlandstalige activiteiten te ontdekken.
Meer dan 1 000 Brusselaars schrijven zich in. Ze kunnen
kiezen uit 60 sportieve, culturele en andere activiteiten,
overal in de stad. Eindigen doen we met het Grootste
Conversatiespel en Poetry Slam van Lisette Ma Neeza.

Ook de Patati-apéro’s zijn populair. Elke editie
trekt meer dan 100 deelnemers.

10 439

niveautesten

Met deze test onderzoeken we het niveau Nederlands
van een klant. Zo adviseren we een traject Nederlands
dat past bij zijn of haar taalkennis Nederlands.

5 159
TAALTESTEN
Het Huis van het Nederlands neemt verschillende taaltesten
af om te weten welk niveau Nederlands iemand heeft.
Meestal leggen mensen een test af om te starten met
een cursus Nederlands of een opleiding. Maar er zijn ook
specifieke testen die een attest opleveren. De resultaten van
deze testen zijn cruciaal. Bijvoorbeeld om voorrang te krijgen
om je kind in te schrijven in het Nederlandstalig onderwijs,
om te mogen starten met een opleiding van sociaal tolk of
om begeleider te mogen worden van een kinderdagverblijf.

leervaardigheidstesten
of covaar-testen

NT2?
NT2 staat voor Nederlands Tweede Taal, het is de naam voor
• cursussen Nederlands
• voor niet-Nederlandstalige volwassenen
• in het officieel volwassenenonderwijs

Covaar staat voor cognitieve vaardigheden. De
covaar-test toont de leersnelheid van de klant: hoe
snel kan hij of zij een taal leren?

In Brussel zijn er 3 centra voor volwassenenonderwijs en 1 centrum voor basiseducatie die cursussen
NT2 organiseren: CVO Semper, CVO Brussel, CVO Lethas en CBE Brusselleer. Klanten van het Huis van
het Nederlands kunnen zich meteen inschrijven voor cursussen in deze scholen. Lesgevers van de
scholen kunnen terecht bij het Huis van het Nederlands voor materiaal en tips.

1 901

Het Huis als regisseur

certificerende testen

Voor sommige officiële attesten komen klanten een
test afleggen in het Huis van het Nederlands Brussel.
867 ouders leggen een test af voor de
voorrangsregeling in het Nederlandstalig onderwijs,
waarvan 594 (of 69%) met succes. 73 ouders
leggen een test af voor de voorrangsregeling in de
kinderdagverblijven.

Het Huis “regisseert” het aanbod NT2 in Brussel. Twee keer per jaar bekijkt het samen met de scholen
welke lesformules meer of minder nodig zijn. Tegelijkertijd monitort het Huis ook welke activiteiten
nodig zijn voor Brusselaars die Nederlands willen oefenen. Zo proberen we het aanbod zo goed
mogelijk af te stemmen op de noden van de Brusselaars.

AANBOD VOOR BEDRIJVEN,
ORGANISATIES, SCHOLEN & CO

NEDERLANDS
VOOR MIJN
MEDEWERKERS
Het Huis van het Nederlands begeleidt
werkgevers
• die een vraag hebben over Nederlands voor
hun medewerkers
• of die een taalbeleid Nederlands voor hun
organisatie willen uitwerken
We bieden advies over taaltrainingen,
taalprofielen voor verschillende functies,
taalstimulering bij medewerkers en veel meer.
We begeleiden organisaties die een taalbeleid
met concrete taalacties willen realiseren.

PROJECTEN
IN 2019
Taalbeleid in kinderdagverblijven

Maand van het Nederlands
In oktober 2019 organiseren 3 Brusselse
gemeenten een Maand van het
Nederlands: Stad Brussel, Sint-AgathaBerchem en Elsene. Een hele maand
kunnen hun medewerkers deelnemen
aan activiteiten om Nederlands te
oefenen of te ontdekken. En de
Nederlandstalige medewerkers?
Die ontdekken hoe ze hun collega’s
kunnen helpen om meer Nederlands
te spreken. In totaal nemen meer dan
400 medewerkers deel aan de Maand.

Van observatie ter plaatse tot WhatsApp
en Skype: om medewerkers van
kinderdagverblijven en onthaalouders te
coachen in hun Nederlands gaan we creatief
aan de slag, met succes. Zo geven we hen
de kans om hun Nederlands te verbeteren
terwijl ze werken. Concreet en efficiënt.

Begeleiding Actiris

Nederlands in de sportclub

Op verzoek van de hoofdzetel van Actiris
zijn wij in 2019 met een pilootproject
in twee antennes gestart: de antennes
Molenbeek en Sint-Gillis. We hebben daar
in 2019 de taalsituatie onderzocht en advies
uitgebracht. Het is de bedoeling dat er in
2020 in beide antennes concrete taalacties
van start gaan.

Hoe coach je in het Nederlands als veel sporters niet
Nederlandstalig zijn? Hoe hou je de training natuurlijk en
vermijd je om over te schakelen naar het Frans? Ons team
taalbeleid werkt een vorming taalontwikkelend coachen uit
voor verschillende Nederlandstalige sportclubs. De coaches
leren er hoe ze een training zo interactief mogelijk kunnen
maken zodat taal geen probleem is. Eerste testcase: de
Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy.

ZAKWOORDENBOEKEN
Onze zakwoordenboeken doen het
goed in 2019. We verkopen 4 039
exemplaren van de 8 publicaties.
Elk boekje bevat de belangrijkste
woorden en zinnen voor wie in een
bepaalde sector werkt, van de horeca
tot het openbaar vervoer.

MEDICA
FR.NL.EN

NEDERLANDS VOOR
MIJN PUBLIEK

Répertoire FR/NL/EN pour les hôpitaux
Woordenboekje FR/NL/EN voor de ziekenhuizen
Dictionary FR/NL/EN for hospitals

CONTACT
FR.NL.EN
Répertoire FR/NL/EN pour la réception
Woordenboekje FR/NL/EN voor het onthaal
Dictionary FR/NL/EN for the reception

Veel Nederlandstalige organisaties krijgen
vragen van hun publiek over Nederlands
leren of oefenen. Andere organisaties weten
niet goed welke taal ze moeten spreken
met klanten en partners. Hun publiek wordt
steeds diverser, maar de organisatie is
Nederlandstalig.
Het Huis van het Nederlands begeleidt
organisaties die een taalbeleid willen
uitwerken. Het helpt ook organisaties die
willen starten met activiteiten waarop hun
publiek Nederlands kan ontdekken, leren
of oefenen.

PROJECTEN IN 2019
Sinds 2014 begeleidt het Huis van het Nederlands Brussel de
lokale dienstencentra in taalbeleid. Zodat de dienstverlening
nog toegankelijker wordt voor Nederlandstalige, maar ook voor
andere bezoekers. In 2019 publiceren we het eindrapport van die
begeleiding. Met fiches die alle informatie en tips geven om zelf aan
de slag te gaan.
Het Huis ondersteunt in 2019 17 conversatie-activiteiten bij partners
uit het vrijetijdsnetwerk. Het Huis coacht de organisatie, vormt de
vrijwilligers en ontwikkelt methodieken. Het Huis organiseert ook
vrijwilligerstrajecten voor anderstaligen bij 9 partnerorganisaties.

In 2019 nemen 108 organisaties en scholen deel aan Nederlands voor ouders:
Scholen

NEDERLANDS
VOOR OUDERS

• Basisschool Boodschapinstituut
Nederlands voor ouders is ons aanbod voor Brusselse scholen, kinderdagverblijven,
consultatiebureaus, het Huis van het Kind en andere organisaties. Met verschillende acties
kunnen ze ouders stimuleren om Nederlands te leren, te oefenen of meer te durven spreken.

• Basisschool De Groene School
• Basisschool De Puzzel
• Basisschool Heilig-Hartcollege
• Basisschool Lucerna

• Gemeentelijke Basisschool
De Wereldbrug

• GO! Basisschool Carolus Magnus

• Gemeentelijke Basisschool
Everheide

• GO! Basisschool De Iris

• Gemeentelijke Basisschool
Goede Lucht

• GO! Basisschool De Muziekladder

• Basisschool Mariaschool

• Gemeentelijke Basisschool
Harenheide

• Basisschool R. Van Belle

• Gemeentelijke Basisschool Het Rad

PROJECTEN IN 2019

• Basisschool Sint-Albert
• Basisschool Sint-Augustinus

• Gemeentelijke Basisschool
Kameleon

Gids Duidelijk Nederlands op school

• Basisschool Sint-Pieterscollege

• Gemeentelijke Basisschool Ket&Co

• Basisschool Sint-Ursula

• Gemeentelijke Basisschool Stokkel

• Basisschool Ten Nude

• Gemeentelijke Basisschool
Van Asbroeck

Hoe communiceer je in het Nederlands zodat ook ouders met een basiskennis Nederlands je
briefjes, sms’jes of uitleg beter begrijpen? Het Huis creëert een gids Duidelijk Nederlands op
school, speciaal voor Brusselse schoolteams. De gids bestaat in 2 versies: 1 voor het basis- en 1
voor het secundair onderwijs.

Infomomenten
De populairste Nederlands voor ouders-acties zijn de infomomenten over Nederlands leren
en oefenen. In 2019 trekken we 100 keer naar een school of kinderdagverblijf om ouders
te informeren over hun opties om hun Nederlands te verbeteren. Meer dan 1 000 ouders
nemen deel.

• Basisschool Vier Winden
• Doremi
• GBS Dertien
• GBS Leidstarschool
• Gemeentelijke Basisschool
De Knipoog
• Gemeentelijke Basisschool De Kriek
(lager)
• Gemeentelijke Basisschool De Kriek
(kleuter)

• GO! Basisschool De Buurt
• GO! Basisschool De Kleurdoos
• GO! Basisschool De Telescoop
– Freinetschool
• GO! Basisschool De Wimpel
• GO! Basisschool De Zonnewijzer
• GO! Basisschool Floralia
• GO! Basisschool Nellie Melba
• GO! Basisschool Theodoortje
• GO! CLB Brussel
• GVBS Maria-Assumpta

• Gemeentelijke Basisschool
Veeweide

• Imelda-Instituut

• Gemeentelijke Basisschool
Windekind

• Instituut Anneessens-Funck

• Gemeentelijke Basisschool
Windroos

• Kakelbontschool

• Gemeentelijke Lagere School Paloke

• Klim Op School

• GO! Atheneum Brussel
• GO! Basisschool Campus Comenius

• IMO-school
• Instituut van de Ursulinen
• Kleuterschool Sint-Niklaasinstituut
• Koninklijk Technisch Atheneum
Zavelenberg

• Brede School De Brede Stroom

• Lagere School Sint-Jan
Berchmanscollege

• Brede School De Vlotte Babbel

• Brede School Nieuwland
• OCB

• Lyceum Martha Somers
• Maria Assumptalyceum
• Maria-Boodschaplyceum
• Mater Dei Instituut
• MPI Heemschool I
• Regina Pacisinstituut
• Sint-Guido-Instituut
• Sint-Jozefschool

Kinderdagverblijven
• De Molenketjes
• De Blauwe Rups
• Harlekijntje (Jette)
• Sloeberstad
• Het Molentje
• Elmer in de Stad

• Vrije Basisschool
Heilig Hart van Maria

• Nieuwkinderland

• Vrije Basisschool Parkschool

• Minimabo

• De Lentebloempjes

• Vrije Basisschool Regina Assumpta

• De Kollebloem

• Vrije Basisschool Regina Pacis

• De Zonnebloem

• Vrije Basisschool Sint-Jozef

• De Rockertjes (GO!)

• Vrije Basisschool Sint-Martinus

• Scheutje

• Zaveldal Buitengewoon
Secundair Onderwijs

• Floralia (GO!)

• CLW Stad Brussel

• Sint-Karel

• Brede School Oudergem

• ’t Jubeltuintje (GO!)

• De Kleine Zenne

Preventieve gezinsondersteuning
•
•
•
•
•
•

Consultatiebureau VUB
vzw De Weeg – Molenbeek
vzw De Weeg – Laken
vzw De Weeg – Noordwijk
Huis van het Kind – Noord
Koala

Andere organisaties
•
•
•
•
•
•

Muntpunt
Bibliotheek Vorst
Bibliotheek Sint-Pieters-Woluwe
GC Den Dam
BX Brussels
BBJJA: Brussels Brazilian Jiu-Jitsu
Academy
• Molenbeek Rebels Basketball

TAALBELEID IN OPLEIDINGEN

• Lagere School Koningin
Astrid Mutsaard

Veel Brusselaars volgen een opleiding of hoger onderwijs in het Nederlands. Maar vaak is dat
niet hun moedertaal. Hoe kunnen opleidingsorganisaties hen motiveren om hun Nederlands
te verbeteren? En hoe kunnen ze hun opleidingen toegankelijker maken voor deze cursisten?

PROJECTEN IN 2019
Rising You
De opleiding ‘montage zonnepanelen’ van Rising You krijgt
ondersteuning van onze taaladviseur. Deze geeft een opleiding
Duidelijk Nederlands en Taalontwikkelend lesgeven aan de
instructeurs. Nu geven de instructeurs alledaagse opdrachten
in heldere taal met de focus op interactie tussen studenten. Die doen zoveel mogelijk
authentieke ervaringen op, waarbij ze de kans krijgen om Nederlands te oefenen.

Inspiratiedag lerarenopleiding
Wij organiseren twee inspiratiedagen voor Brusselse lerarenopleiders. De eerste op 17 mei
staat in het teken van taalondersteuning tijdens de opleiding. Op de tweede op 15 november
nemen we de toestroom naar de opleiding en de doorstroom erna onder de loep. Experten
en betrokkenen wisselen good practices uit.

O N T W IK K ETLA A LEND
LESGEVEN
Geef je cursis

In 2019 begeleidt het Huis van het Nederlands Brussel 15 opleidingen in taalbeleid:

ten meer taalkra

cht

Kleine gids bij

de vorming Taal
ontwikkelend
van het Huis
van het Nederlan lesgeven
ds Brussel

BeCode
CVO Brussel
• Horeca
• Bakkerij

TOL: EEN BOEKJE

• Slagerij

CVO Lethas
• ICT

In onze vorming Taalontwikkelend lesgeven (TOL) ontdekken docenten hoe ze hun
lessen en hun cursus kunnen aanpassen. Het doel? De participatie van de cursisten
verhogen en taaldrempels wegwerken. Alle tips bundelen we in 2019 in een kleine
handige gids voor elke docent die deelneemt aan de vorming.

• Algemene vorming
• Medisch-administratief bediende

CLW’s Brussel, Castor en Don Bosco
tot en met juli 2019
(overdracht begeleiding naar OCB)

Hoger Instituut Gezinswetenschappen
• Opleiding Gezinswetenschappen

Rising You
Odisee en Erasmushogeschool Brussel
•

lerarenopleidingen

Elke week organiseert het Huis van het Nederlands zijn Babbelutconversatietafels op 8 verschillende locaties. Aan elke tafel zit een
Nederlandstalige vrijwilliger die het gesprek modereert. Bedankt
aan de meer dan 60 vrijwilligers die ons in 2019 helpen!

ANDERE ACTIVITEITEN
Het Huis helpt organisaties om conversatietafels of andere activiteiten te
organiseren voor Brusselaars die Nederlands willen oefenen. Hun vrijwilligers
kunnen deelnemen aan onze open workshops ‘Café Connect’ die we vier
maal per jaar organiseren. Ze ontdekken er tips om conversatietafels te
modereren en leren elkaar kennen.

LESGEVERS NT2

DE VRIJWILLIGERS

BABBELUTCONVERSATIETAFELS

Lesgevers NT2 van het Brusselse Volwassenenonderwijs kunnen terecht
bij het Huis van het Nederlands Brussel voor informatie over lesmateriaal,
methodieken, oefenkansen Nederlands en meer. Tegelijkertijd helpen
lesgevers het Huis om zijn projecten en zijn aanbod te verbeteren.

Op stap met je klas
In 2019 kunnen lesgevers via op stap met je klas deelnemen aan
klasactiviteiten van het Brussels Parlement en Brusselse musea. Het Huis helpt
de organisaties om een activiteit te organiseren die past bij de noden van
de NT2-klas. En het creëert lesmateriaal zodat lesgevers de uitstap kunnen
voorbereiden en nabespreken in de klas.

NT2-museumweken
Van 18 tot 29 maart organiseert de Erfgoedcel Brussel, samen met het Huis
van het Nederlands Brussel, Bozar, BELvue, KMSK, BMMV, AMVB en CIVA de
NT2-museumweken. Meer dan 585 cursisten bezoeken gratis een Brussels
museum.

OVER ONS

Het Huis van het Nederlands, dat zijn:

79
15
53

Ons organogram op 31 december 2019

enthousiaste
medewerkers
Zakeljke dienst

geëngageerde
bestuurders

Directie

Team Taalbeleid
Communicatiedienst

huurders voor
4 lokalen en 1 aula

Stafdienst

Team Screening
en Oriëntering

Team Taalpromotie
en Oefenkansen

ONZE BELANGRIJKSTE PARTNERS

MEER

Overheid

Opleiding en werk

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de
Vlaamse overheid zorgen samen voor 90% van de
subsidies van het Huis van het Nederlands Brussel. Ook
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is
een structurele subsidiegever van het Huis.

• aanbieders van beroepsopleidingen en
beroepsoriënterende trajecten: VDAB, Syntra, de partners
van Tracé Brussel, de Brusselse CVO, de Centra voor Leren
en Werken

De website van het Huis van het Nederlands
Brussel, met alle info voor individuele Brusselaars,
werkgevers, organisaties, scholen, vrijwilligers
en lesgevers.

• de Brusselse partners voor alles wat over werk gaat: Actiris,
VDAB en Tracé Brussel

www.huisnederlandsbrussel.be

NT2
We werken intensief samen met de Brusselse Centra
die lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2) aanbieden:
• de Brusselse Centra voor Volwassenenonderwijs
(CVO) die lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2)
aanbieden: CVO Brussel, CVO Lethas en CVO Semper
• het Brussels Centrum voor Basiseducatie (CBE):
Brusselleer
• het Universitair Talencentrum (UTC) van de
KU Leuven – Campus Brussel
• de Brusselse VDAB

Integratie & inburgering
• het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering
• het Antwerpse Agentschap Atlas
• het Gentse Agentschap In-Gent
• vzw ‘de Rand’

Onze website voor iedereen die
Nederlands wil oefenen in Brussel.
www.nederlandsoefeneninbrussel.be

Huis van het Nederlands Brussel
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel
02 313 96 00
info@huisnederlandsbrussel.be
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