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Kijk op www.snt.be voor het cursusaanbod
en informatie over prijzen, vrijstellingen,
inschrijvingsgeld en vestigingsplaatsen.
Vraag ook naar onze brochures Fotograﬁe,
Informatica, Koken & Bakken, Talen en Mode!
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Ben je anderstalig en wil je als poetshulp werken
maar vind je je Nederlands nog niet goed genoeg?
Of misschien werk je al als poetshulp en wil je beter
kunnen praten met de klanten? Dan is de opleiding
‘Nederlands voor poetshulp’ iets voor jou.
In 5 lessen leer je de woorden van het huis en de
kamers, het poetsmateriaal, de poetsacties enz. Je
oefent ook het lezen van de briefjes van de klant en
je leert zelf briefjes naar de klant schrijven. Je gaat
oefenen hoe je moet telefoneren naar je werkgever,
adressen vragen en straatnamen spellen. We tonen je
hoe je informatie over bussen en trams kan opzoeken
op je smartphone en hoe het systeem met bluebikes werkt. De lessen zijn heel praktisch met veel
spreekoefeningen.
Vereiste voorkennis: niveau 2 behaald hebben
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Speciaal voor anderstaligen die graag het schriftelijke
taalgebruik nog beter onder de knie willen krijgen,
is er de cursus Grammatica en spelling. Je leert/
herhaalt een aantal regels om zo foutloos mogelijk
te schrijven, met aandacht voor interpunctie en layout. Als je de spelling behoorlijk onder de knie hebt,
leer je ze concreet toepassen. Je schrijft informatieve
teksten zoals een document, een beschrijving, een
zakelijke brief, een afspraak, een klachtenbrief, een
verslag, notulen … Ook taalregister (voor wie is de
tekst bedoeld?) en socioculturele aspecten worden
aangekaart.

In deze cursus leer je gesprekken voeren op het werk,
zakelijke brieven en e-mails schrijven, telefoneren,
een verslag van een vergadering maken, solliciteren
en personeelsadvertenties lezen …
Vereiste voorkennis: niveau 5 en 6 behaald hebben

NT2 Voorbereiding hogere studies

Vereiste voorkennis: niveau 7 en 8 behaald hebben

NT2 Voorbereiding voor het theoretisch
rijbewijs
Wil je een Belgisch rijbewijs B halen en wil je hulp om de
theorie te studeren? Heb jij al een theoretisch rijexamen
gedaan maar was je niet geslaagd omdat je niet alle
woorden begreep?
Was het Nederlands in het examen nog te moeilijk voor
jou? Volg dan de cursus “Voorbereiding voor het
Theoretisch
Rijbewijs”
(personenauto’s)
voor
anderstaligen. Samen met de leerkracht leer je de
theorie. Je leert alles over de wegcode, de verkeersregels
en de verkeersborden. Je oefent met de moeilijke
woorden van het examen. Je kan in de les ook
proefexamens doen. Zo heb je veel meer kans om te
slagen voor het theoretisch examen rijbewijs B.
Vereiste voorkennis: niveau 3 en 4 behaald hebben

NT2 Zakelijk Nederlands

Ook Frans voor anderstaligen en
NT2 voor 12- tot 16-jarigen (i.s.m.
dagschool)
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Behaalde je al een certiﬁcaat Nederlands niveau 7
en 8 (richtgraad 3/B2) en denk je eraan om hogere
studies te beginnen, dan biedt deze cursus de ideale
voorbereiding. Je leert extra woordenschat die je kan
gebruiken bij je studies, je leert presentaties geven,
graﬁeken interpreteren, noteren, argumenteren en
samenvattingen schrijven.

Vereiste voorkennis: niveau 5 en 6 behaald hebben

Je spreekt en schrijft al Nederlands op niveau 6
of hoger, maar je vindt het moeilijk om op je werk
Nederlands te gebruiken of je wil solliciteren voor een
administratieve job, volg dan Zakelijk Nederlands.
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Nederlands voor
anderstaligen

(NT2)

Nederlands voor anderstaligen
(NT2)

NT2 (Nederlands) – gewoon /
verlengd / verkort traject

Van beginners* tot gevorderden, mondelinge of
schriftelijke vaardigheden, aan SNT kan je terecht
voor alle richtgraden Nederlands. Er zijn intensieve
en niet-intensieve cursussen, je kan les volgen overdag
of ’s avonds en er zijn meerdere instapmomenten per
schooljaar.

Voor de lessen Nederlands zijn er drie mogelijke
trajecten, naargelang je eigen mogelijkheden: het
gewone traject (120 lestijden), het verkort traject
voor wie zeer snel Nederlands wil/kan leren (80
lestijden) en het verlengd traject voor wie wat meer
tijd nodig heeft (180 lestijden). Er zijn intensieve en
niet-intensieve cursussen. Zo kan je kiezen tussen
5x, 4x, 3x, 2x of 1x les per week.

Naast het gewone aanbod zijn er ook heel wat
gespecialiseerde NT2-cursussen zoals spreekklassen,
grammatica en spelling, schrijf- en leesklassen,
taaltraining of bedrijfsgerichte cursussen. Bovendien
richten we ook cursussen in om de sociale integratie
te bevorderen, je zelfredzaamheid te verhogen
en je wegwijs te maken in de Vlaamse cultuur.
SNT zorgt ook voor vele extra’s ter ondersteuning
van
de
taalcursussen:
trajectbegeleiding,
logopedie, remediëring, elektronisch leerplatform,
bibliotheek, extra-murosactiviteiten zoals ﬁlm- en
toneelvoorstellingen of uitstappen enz.
Voor het volledige uurrooster of informatie omtrent
prijzen en vrijstellingen, surf naar www.snt.be.
*Wil je voor het eerst Nederlands volgen, ga dan eerst
naar het Agentschap Integratie en Inburgering (Baron
Ruzettelaan 27-29, 8310 Brugge, 050 34 88 08). Op basis
van een intake verwijst het Huis van het Nederlands je
door naar het gepaste aanbod.

Je kan vier richtgraden of 10 verschillende niveaus
volgen (ERK niveau A1 tot en met C1), zowel voor
mondelinge als voor schriftelijke vaardigheden. Je
hebt geen handboeken nodig, je krijgt een (gratis)
cursus in de les.
De cursussen voor de hoogste niveaus worden als
gecombineerd onderwijs ingericht. Dat wil zeggen
dat er een deel van de leerstof gegeven wordt tijdens
contactlessen en een deel via afstandsonderwijs: via
pc kan je thuis, op het werk, in de bibliotheek … zelf
de leerstof doornemen en oefeningen maken. Zo kies
je zelf waar en wanneer je aan de cursus werkt en kan
je meer op eigen tempo en volgens eigen behoefte
werken. Wie geen pc heeft, kan bij ons terecht in het
Open Leercentrum.

NT2 (Nederlands)
speciale cursussen
NT2 – basisgrammatica niv. 02/03
Vind jij de Nederlandse grammatica moeilijk? Heb je
problemen met de grammaticale systemen? Wil je de
grammatica uit de les extra inoefenen? Kom dan naar
de cursus basisgrammatica.
Je herhaalt alle grammaticale systemen die je in de
klas gestudeerd hebt en je oefent alles in door extra te
spreken en te schrijven. Deze cursus basisgrammatica
is een aanvulling op de cursussen Nederlands voor
anderstaligen van niveau 2 en 3 standaard en verlengd.
•
•
•
•

De soorten woorden: substantief, adjectief …
De delen van de zin: subject, verbum, …
Gemakkelijke zinnen maken / vragen stellen.
Het verbum vervoegen nu en vroeger : ik werk, jij
werkt / ik heb gewerkt, wij hebben gewerkt, …

Vereiste voorkennis: niveau 1 of 2 behaald hebben
Niet voor cursisten in het verkort traject of voor wie niveau 3 en verder
behaald heeft.

Cursus typen azerty voor anderstaligen
Iedereen typt! Op smartphone of tablet. Maar veel
mensen typen thuis of op kantoor ook op een toetsenbord.
Dan is het handig als je “blind” kan typen. Dat is typen
terwijl je naar je scherm kijkt en niet naar je toetsenbord.
Zo kan je veel sneller typen.
Met deze cursus leer je typen terwijl je ook Nederlands
leert. Je stuurt een e-mail of je typt een tekst in Word. We
werken met een azerty-toetsenbord. Misschien typ jij in je
eigen taal of werk je met een qwerty-toetsenbord? Maar
azerty is het toetsenbord dat we in België bij openbare
computers gebruiken bijvoorbeeld in de bibliotheek, in
de werkwinkel van de VDAB en in scholen.
Vereiste voorkennis: niveau 1 behaald hebben
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NT2 Spreekklas
De spreekklas is de ideale plek om je Nederlands te
oefenen. Uitspraak, dialoogjes inoefenen, correcte
zinnen maken, intonatie, woord- en zinsaccent, oefenen
op tempo …
Alles komt aan bod in deze cursus. Er is aandacht
voor spreekdurf en correct spreken. De aanpak is
zeer divers. De spreekklas NT2 is er op verschillende
niveaus.

Smartphone en android tablet voor
anderstaligen
• De taal op je gsm/tablet instellen
• Een e-mail typen (verschil tussen de adresbalk
en de mail) en symbolen om mailadressen te
typen
• Handige apps (bv. homebanking)
• Bus- en treinuren opzoeken
• De weg zoeken via Google Maps
• Informatie opzoeken op websites bv.
openingsuren en adres van een bib
• Een online formulier invullen

Vereiste voorkennis: niveau 1 behaald hebben

Computergebruik voor anderstaligen
Wil je beter leren werken op een computer? Dat kan
handig zijn voor jezelf maar ook voor je werk. In vijf
lessen maak je kennis met de computer.
Wat kan jij allemaal met de pc doen en hoe werkt het?
In deze korte basiscursus leer je volgende zaken:
• De muis gebruiken of werken zonder muis
• Een tekst of een foto opslaan en terugvinden
• Teksten opmaken en verbeteren
• In Excel een boodschappenlijst maken
• Een e-mail sturen
• Knippen en plakken
• Iets zoeken op internet
Vereiste voorkennis: niveau 1 behaald hebben
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