
Je kan Nederlands leren op deze manieren:

Waar kan ik lessen Nederlands volgen?

Er zijn veel soorten Nederlandse lessen voor jongeren. Je kan bijvoorbeeld naar:

Je kan niet zomaar naar een school gaan. Je moet eerst naar het Agentschap

Integratie en Inburgering (AgII).

Daar zoeken ze samen met jou een school om Nederlands te leren:

Het AgII is een dienst van de Vlaamse overheid.

Ik heb nog geen papieren. Wat moet ik doen?

Ben je 17 jaar of jonger? Dan kan je alleen les volgen in OKAN.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan kan je niet naar een CVO, BENO of Ligo. Je leert het

best Nederlands op andere manieren: praten met andere mensen of lezen,

luisteren en kijken.

Waar kan ik Nederlands praten met andere mensen?

Op de website Nederlands Oefenen vind je een plaats om Nederlands te oefenen

in jouw buurt.

Een paar voorbeelden: naar een praatavond gaan, een buddy zoeken, zelf

vrijwilliger worden.

Praatavonden

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door Vluchtelingenwerk Vlaanderen 11-24 jaar

IK BEN NIEUW IN BELGIË. HOE KAN IK NEDERLANDS
LEREN?

Je volgt les.•

Je praat met andere mensen.•

Je oefent thuis: online lezen, tv kijken, radio luisteren, via websites of apps

oefenen, taalspelletjes spelen ...

•

OKAN (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers)•

BENO (basiseducatie na OKAN)•

Centrum voor Volwassenenonderwijs•

Ligo (het centrum voor basiseducatie)•

...•

Maak een afspraak met AgII. Op deze website vind je een kantoor van AgII in

je buurt.

•

Bij AgII doe je:•

een gesprek•

een kleine test•

Je zoekt een school samen met AgII.•

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bel met JAC

0800 13 500. Gratis, elke dag van
9 tot 17  uur.

Ga langs bij JAC

Zoek een JAC in je buurt. Een
JAC-hulpverlener luistert graag
naar je verhaal.

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

https://www.nederlandsoefenen.be/
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.integratie-inburgering.be/contactpunten
https://www.jac.be/mail
tel:0800 13 500
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/kom-langs/
https://awel.be/forum


Je praat in kleine groepjes in het Nederlands. Bijvoorbeeld Startbabbels. Hier kan je

2 keer per week praten: 1 keer online en 1 keer in Brussel.

Is Brussel te ver? En wil je niet online Nederlands oefenen? Check de website voor

praatavonden in jouw buurt.

Een buddy

Met een buddy kan je praten, samen dingen doen.

Een buddy kan jou ook helpen. Bijvoorbeeld: mee naar de dokter gaan.

Jij als vrijwilliger

Ben je vrijwilliger? Dan krijg je geen loon voor je werk. Het kan leuk zijn:

Wat kan je doen als vrijwilliger?

Hoe vind ik een organisatie die bij mij past?

Kijk eens op vrijwilligerswerk.be/vacatures: je kan links onderaan een vinkje zetten

bij 'Mensen die Nederlands willen oefenen, zijn welkom'

Ben je vluchteling? Refu Interim kan je helpen. Zij zoeken een organisatie waar je

vrijwillig kan werken als nieuwkomer.

Hoe kan ik thuis Nederlands oefenen?

Op nederlandsoefenen.be vind je tips om thuis te oefenen:

Lees je graag boeken?

Bij Boekenzoeker vind je boeken voor jongeren die Nederlands aan het leren zijn.

Hoe leer jij  Nederlands?

Wat zijn jouw tips voor andere jongeren?

STUUR JE TIP IN

Dit zijn de tips van andere jongeren via TikTok:

Je ontmoet nieuwe mensen.•

Je praat Nederlands.•

…•

Je helpt op een festival. Bijvoorbeeld: je verkoopt T-shirts.•

Je helpt mensen in een rolstoel. Bijvoorbeeld: je doet boodschappen.•

Bel Refu Interim op 0495 78 97 28•

Of schrijf je in via de website van Refu Interim•

Lees online kranten en tijdschriften1.

Kijk naar televisie en films2.

Luister naar de radio of luisterboeken3.

Oefen via websites4.

Oefen via apps5.

Speel taalspelletjes6.

https://vluchtelingenwerk.be/startbabbels
https://www.nederlandsoefenen.be/
https://vrijwilligerswerk.be/vacatures
https://nederlandsoefenen.be/thuis-oefenen
https://www.boekenzoeker.be/boeken-voor-okan
tel:+32495789728
https://www.refuinterim.be/vrijwilligerswerk
https://nederlandsoefenen.be/thuis-oefenen#leesonline
https://nederlandsoefenen.be/thuis-oefenen#kijk
https://nederlandsoefenen.be/thuis-oefenen#luister
https://nederlandsoefenen.be/thuis-oefenen#websites
https://nederlandsoefenen.be/thuis-oefenen#apps
https://nederlandsoefenen.be/thuis-oefenen#taalspelletjes
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https://www.tiktok.com/@watwat_jijweet/video/7190446730297527558?referer_url=admin.watwat.be%2Fpdf%2Farticle%2F2040&refer=embed&embed_source=121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_blank&referer_video_id=7190446730297527558
https://www.tiktok.com/tag/watwat?referer_url=admin.watwat.be%2Fpdf%2Farticle%2F2040&refer=embed&embed_source=121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_hashtag&referer_video_id=7190446730297527558
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