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Wij beschikken over ruime en mo-

dern uitgeruste klaslokalen met 

PC’s, projectie, video, geluidsinsta-

llatie, enz.



Voor wie?

De opleiding Talen is bedoeld voor jon-

geren en volwassenen die op een prakti-

sche manier hun talenkennis wensen uit 

te breiden om professionele redenen, va-

kantieplannen, uit persoonlijke interesse 

of kortweg omdat taal een onontbeerlijk 

internationaal communicatiemiddel is ge-

worden in onze maatschappij. Je kan bij 

ons terecht voor d iverse  taalcursussen.

Indien je als cursist in een hoger jaar wil 

starten, kan je de opleiding aanvatten 

door deel te nemen en te slagen voor de 

toelatingsproef (=niveautest) die bij de 

aanvang van de opleiding wordt georga-

niseerd. Je kan deze ook afleggen tijdens

het infomoment of op het secretariaat. 

Afhankelijk van het behaalde cijfer, kan je 

worden toegelaten tot een hoger niveau. Certificaat

Wat kan je doen na de opleiding?

 Na de opleiding heb je niet enkel kennis gemaakt met de basisprincipes van de taal naar 

keuze, maar kan je ook communiceren met anderen in die taal. Je kan op reis gaan naar 

een land waar de taal gesproken wordt en zonder problemen met de mensen spreken. Je 

kan natuurlijk ook in eigen land met anderstaligen communiceren. Een extra taal kunnen 

spreken, kan veel deuren openen. Ook op de werkvloer krijgen we vaak met anderstaligen te 

maken. Een extra taal kennen, lost vaak veel problemen op. 

Na elke module ontvang je een deelcertificaat. Als je het volledig modeltraject van een richt-

graad doorlopen hebt en geslaagd bent, ontvang je een certificaat van die richtgraad.

Richtgraad 1:

 Deze is bestemd voor beginners. Deze basisopleiding

omvat de beginselen van de vreemde taal in 

kwestie. De cursisten ontwikkelen communicatieve vaar-

digheden (= spreek-, luister-, schrijf-, en leesvaardigheid) en 

leggen ook een goede basis van ondersteunende kennis 

(= woordenschat en grammatica).

Richtgraad 2:

 Hier worden talenkennis en vaardigheden 

functioneel aangewend. Er wordt geleidelijk aan meer 

gespecialiseerd en toegespitst op communicatieve vaar-

digheden vereist in zowel het dagelijks gebruik als op de 

werkvloer.

Richtgraad 3 en 4:

 Voor de gevorderden. Je hebt de taal al 

voor een groot stuk onder de knie. Een stevige basis is ge-

legd. Hier ligt de focus enkel nog op conversatie (spreken 

en luisteren).
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Na elke afgewerkte module ontvang je een deelcertificaat.

Het totaal aantal richtgraden kan verschillen per taal.

Certificaat richtgraad 1
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Deelcertificaat richtgraad 4


