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Voor werkzoekenden 
zonder kennis 
Nederlands

Intensief taalbad Nederlands

Ken je totaal geen Nederlands, dan kan 
je als werkzoekende in Brussel intensieve 
taallessen volgen.

•  In deze lessen Nederlands staat het 
thema ‘werk’ centraal.

•  Er zijn zowel klassikale lessen, als 
praktijklessen: een bezoek aan VDAB, een 
winkelcentrum, een uitstap naar een stad 
in Vlaanderen.

•  Je kan twee modules volgen. Elke module 
duurt vijf weken. Voor wie meer tijd 
nodig heeft, is er een traject van 9 weken 
per module mogelijk.

•  Je hebt 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 een intensief taalbad 
Nederlands?

• Kom naar het Beroepenpunt, 
Sterrenkundelaan 14 in 1210 Brussel.

• Bel naar 02 235 18 11
• Mail naar

ambassadeurs.brussel@vdab.be
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2 Nederlands voor 
anderstaligen

in Brussel
Is Nederlands niet je moedertaal en spreek je het 

onvoldoende, dan is het vaak moeilijk om werk te vinden in 
Brussel en de Rand. VDAB kan je op verschillende manieren 
helpen om de taal te leren en sneller aan een job te geraken.
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5Voor werkzoekenden
met basiskennis
Nederlands

Beroepsspecifieke taalopleiding

Ben je anderstalig en heb je al wat basiskennis Nederlands, dan kan je bij VDAB 
terecht voor sectorgerichte taallessen. Een greep uit ons aanbod:

Nederlands voor de technische sector
Je wil werken in een firma, fabriek of 
restaurant.

•  Je krijgt praktische informatie over de 
job.

•  Je leert de vaktaal die je nodig hebt.
•  Je leert rekenen, werken met de 

computer, solliciteren en een passende 
job of opleiding kiezen.

•  De opleiding duurt ongeveer 15 weken en 
start vier à zes keer per jaar.

Nederlands voor de verkoopsector
Je wil werken in een supermarkt, een winkel 
voor sport en vrije tijd, een kledingwinkel, 
een doe-het-zelfzaak of een multimedia-
winkel.

•  Je leert het Nederlands dat je nodig hebt 
om in een winkel te werken.

•  Je leert rekenen, solliciteren en met de pc 
werken.

•  De opleiding duurt ongeveer drie 
maanden en start twee keer per jaar.

Nederlands voor de zorgsector
Je wil werken in een rusthuis, ziekenhuis, de 
thuiszorg of kinderopvang als verzorgende, 
zorgkundige, verpleegkundige of begeleider.

•  Je leert de vaktaal uit de zorgsector 
begrijpen, spreken en schrijven.

•  Je krijgt informatie over de sociale sector 
en de verschillende opleidingen.

•  Je volgt een korte stage.
•  De opleiding duurt ongeveer vijf en een 

halve maand en start twee keer per jaar.

Intensief taalbad Nederlands voor gevorderden

Zijn de bovenstaande sectoren niets voor jou en ben je klaar om je Nederlands naar 
een hoger niveau te tillen? Dan hebben we nog een algemeen aanbod Nederlands met 
een duidelijke focus op werk.

•  In deze lessen Nederlands staat het 
thema ‘werk’ centraal.

•  Maandag volg je een hele dag les. De 
andere werkdagen volg je een halve dag 
les (telkens in de voormiddag).

•  Er zijn vier modules. Elke module duurt 
vijf weken.

Nieuw vanaf januari 2021
Vanaf januari 2021 wordt het intensief 
taalbad uitgebreid naar 8 halve dagen per 
week. Tijdens de twee extra halve dagen 
ga je wat je geleerd hebt omzetten in de 
praktijk, in de vorm van projecten.

Nederlands voor 
hooggeschoolde profielen

Heb je een hoger diploma (graduaat, 
bachelor, licentiaat of master) maar mis 
je nog wat kennis van het Nederlands 
en sollicitatievaardigheden? Dan is onze 
cursus ‘Hogerop’ zeker iets voor jou.

• Je leert het Nederlands dat je nodig hebt 
om een job te vinden met jouw diploma.

• Je krijgt intensieve begeleiding bij het 
solliciteren.

• Je kan een stage volgen in een bedrijf 
naar keuze.

• De opleiding duurt ongeveer tien weken 
en start drie keer per jaar.

In bijna elke beroepsopleiding helpt een 
taalleraar je bij het Nederlands (door 
taalcoaching op de opleidingsvloer, extra 
lessen Nederlands...).

Geïntegreerde opleidingen

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

•  Geïntegreerde bediendeopleiding voor 
anderstaligen: vanaf 1.2 (A2) behaald.

•  Winkelmedewerker Brussel: vanaf 1.1 (A1) 
behaald.

•  Geïntegreerde opleiding professionele 
schoonmaaktechnieken: vanaf 1.1 (A1) 
behaald.

•  Geïntegreerde opleiding strijken: vanaf 
1.1 (A1) behaald.

Praktische informatie

• Een opleiding Nederlands is 
volledig gratis voor werkzoekenden.

• Reisonkosten en kosten voor 
kinderopvang tijdens de opleiding 
betalen we terug.

• Op het einde van de opleiding krijg 
je een attest.

Interesse

Ga langs het Beroepenpunt, 
Sterrenkundelaan 14

in 1210 Brussel

Bel naar 02 235 18 11
Mail naar nt2.brussel@vdab.be of 
ambassadeurs.brussel@vdab.be


