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Hier zijn al enkele tips voor iedereen die Nederlands oefent:
• Zeg dat je Nederlands aan het leren bent.
• Vraag om trager te praten.
• Begrijp je iets niet? Vraag uitleg.
• Vraag om te herhalen.
• Wees niet bang om fouten te maken.
• Geef niet op, blijf oefenen.

NEDERLANDS LEREN 
EN OEFENEN
In Sint-Niklaas wonen veel mensen die een andere taal spreken. 
Sommigen moeten nog Nederlands leren. Of verder oefenen.

Nederlands kennen is belangrijk voor heel veel dingen. Enkele 
voorbeelden:
• Werk vinden
• Een opleiding volgen
• Praten met jouw buren
• Naar een sportclub gaan
• Informatie vragen en begrijpen

In Sint-Niklaas kan je Nederlands oefenen op verschillende plaatsen. Veel 
oefenen helpt om een taal beter te spreken.
Je vindt hier vast iets dat bij jou past. Je kan oefenen:
• In groep
• Met 2
• Zelf (individueel)

Ook voor kinderen en jongeren bestaan oefenmomenten.

Zoek je iets buiten Sint-Niklaas? 
Kijk dan zeker op www.nederlandsoefenen.be/oost-vlaanderen
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 TAALICONEN 

Deze vertellen hoe goed jij Nederlands moet kennen.

Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.

Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je spreekt 
nog niet zo goed.

Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets 
vertellen.

Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.

Nederlands leren – 
les volgen

Agentschap voor 
Integratie en Inburgering
scholen 

Kinderen en jongeren
taalstage
Leesplein
OKAN zomerklas 

In groep
Praatgroepen

de Nieuwslezers
Babbelonië
Taallessen Bonangana
Praatgroep VLOS
mamagroep ‘wel in je vel’

Word vrijwilliger
Give a Day
Refu Interim

Doe mee of ga naar
Cultuur en vrije tijd
sport 
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OVERZICHT
Met 2 oefenen

Pennenvriend-project
taalbuddy
Auxilia vzw 

Zelf oefenen – 
individueel

Taalpunt
Nederlands oefenen 
website
Taalunie website
Uitsprekend website
Nedbox website
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NEDERLANDS LEREN – 
LES VOLGEN
Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) zoekt samen met jou 

naar de cursus en de school die het best bij je passen. 

Meer informatie:

AgII Sint-Niklaas, Grote Peperstraat 4

Tel: 02 701 75 00

Website: www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren

 WAAR KAN JE LESSEN NEDERLANDS VOLGEN? 

LIGO (centrum voor basiseducatie Waas en Dender), Mercatorstraat, 

Sint-Niklaas

Ook wie niet kan lezen of schrijven kan bij hen terecht.

Website: www.ligo.be/waas-en-dender/cursus/

nederlands-voor-anderstaligen 

LBC Volwassenenonderwijs (vanaf 15 jaar), Kroonmolenstraat, Sint-Niklaas 

Nederlands leren, taalhulp bij werkzoekenden, conversatielessen, 

taalstages, taalhulp bij rijbewijs enz.

Website: www.lbconderwijs.be/aanbod/nederlands-leren 

CVO Focus: centrum voor volwassenenonderwijs, Noorderlaan, 

Sint-Niklaas

Nederlands leren voor beginners en gevorderden, overdag of ‘s avonds, 

snel of minder snel.

Website: www.cvofocus.be

!
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CVO Groeipunt: provinciaal centrum voor Volwassenenonderwijs

Nederlands leren, combitrajecten, taalstages, academisch Nederlands, 

grammatica, rijbewijs met NT2 enz.

Website: www.groeipunt.be/opleiding/nederlands 

Universitair Talencentrum

In Gent en Leuven zijn er universitaire talencentra waar je Nederlands kan 

leren.

Website: www.taalunie.org/informatie/128/universitaire-talencentra
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KINDEREN EN JONGEREN
 VOOR KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR 

Op de taalstage oefenen kinderen 2 weken Nederlands. Zo 
lukt het vlotter om het nieuwe schooljaar te starten.
• Voor wie: alle kinderen die in september in het 1e tot het 

6e leerjaar zitten
• Wanneer: 2e en 3e week van augustus
• Inschrijven:  

 � 1 mei tot 30 juni
 � Online of aan de balie van het Welzijnshuis

• Prijs: gratis

Meer informatie
Coördinator: Theater Tomaat 
GSM: 0491 43 69 61

info@theatertomaat.be 

Leesplein

Voor kinderen van 8 tot 13 jaar.
In de bibliotheek zijn veel boeken voor kinderen die Nederlands oefenen. Er 
zijn boeken voor verschillende lees-niveaus, ook voor kinderen die moeilijk 
lezen of niet graag lezen.

 
Meer informatie
Bibliotheek, Hendrik 
Heymanplein 3

Tel: 03 778 34 00

E-mail: bibliotheek@sint-niklaas.be
Website: sint-niklaas.bibliotheek.be/voor-wie-nederlands-leert 
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 VOOR JONGEREN VAN 12 TOT 18 JAAR 

Bij de OKAN zomerklas oefenen jongeren 3 weken 
Nederlands. Ze krijgen ook les. Zo lukt het vlotter om het 
nieuwe schooljaar te starten.
• Voor wie: leerlingen in het middelbaar (OKAN, ex-OKAN)
• Wanneer: 1e, 2e en 3e week van augustus
• Inschrijven:  

 � 1 mei tot 30 juni
 � Via e-mail coördinator 

• Prijs: gratis

Meer informatie
OKAN zomerklas

E-mail: okanzomerklas@gmail.com

!
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IN GROEP OEFENEN
Praatgroepen
De Nieuwslezers

De leesgroep ‘De Nieuwslezers’ focust op anderstaligen die Nederlands 
willen oefenen.
1 keer per maand kom je samen op maandag (voormiddag) in de biblio-
theek. Je leest samen iets uit de actualiteit (Wablieftkrant) of een verhaal. 

Meer informatie
Bibliotheek, Hendrik Heymanplein 3
Tel: 03 778 34 00
E-mail: bibliotheek@sint-niklaas.be
Website: sint-niklaas.bibliotheek.be/voor-wie-nederlands-leert 

Babbelonië

Bij Babbelonië komen Nederlandstaligen en anderstaligen 1 keer per week 
samen.
Je praat samen over gewone dingen: kinderen en ouderen, feesten, ziekte 
en gezondheid, werk,... Soms zijn er activiteiten: een wandeling maken, 
koken of andere.
Je kan gaan op maandag (avond) of dinsdag (voormiddag).

Meer informatie
Avansa Waas-en-Dender, Rode Kruisstraat 23
Coördinator: Johan Vercauteren
Tel: 03 775 44 84
E-mail: info@avansa-wd.be 
Website: www.avansa-wd.be/projecten/babbelonië-praatgroepen 

!
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Taallessen Bonangana

Je kan hier les Nederlands volgen. Vrijwilligers helpen jou.
De taallessen gaan door op maandag (avond) en op woensdag 
(voormiddag), ook tijdens de schoolvakanties. Je kan ze ook online volgen.

Meer informatie
Huize de Meerleer, Hofstraat 7 in Sint-Niklaas.
Coördinator: Marc Maes 
E-mail: bonangana.nederlands@gmail.com
Website: www.bonangana.be 

Praatgroep VLOS

Praatgroep met focus op het leren van de Nederlandse taal. Kinderen zijn 
ook welkom als je geen opvang hebt. 

Meer informatie
VLOS, Kasteelstraat 4
Tel: 03 766 29 13; GSM: 0477 40 62 19
E-mail: info@vlos.be 
Website: www.vlos.be

Mamagroep ‘wel in je vel’

Je praat met andere mama’s en oefent zo Nederlands.  Wat kan je doen 
om jouw kind te helpen: op school, thuis, ... Wat of wie kan jou helpen in 
Sint-Niklaas? Je komt op maandag samen (voormiddag).

Meer informatie:
Huis van het Kind, Kazernestraat 35 in Sint-Niklaas
Coördinator: Julie Vanslembrouck 
Tel: 03 778 37 00
E-mail: huisvanhetkind@sint-niklaas.be
Website: www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be

!
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Word vrijwilliger
Als vrijwilliger ben je actief bezig. Je helpt anderen. Je leert andere 
mensen kennen. En je oefent jouw Nederlands.

Give a Day

Schrijf je in en kies wat jij wil doen.
Vind jouw ideale vrijwilligerswerk in je buurt of word gematcht op basis 
van je interesses.
Nood aan een babbel, boodschappen, computer of andere hulp? Buren 
helpen buren. 

Meer informatie 
Website: www.giveaday.be/nl-be/sint-niklaas 

Refu Interim

Refu Interim is geen écht interimkantoor.
Zij zoeken vrijwilligerswerk voor mensen die nieuw zijn in België. Je kan 
ook deelnemen aan workshops en activiteiten met andere vrijwilligers.

Meer informatie
Refu Interim, Den Eglantier, Apostelstraat 13
Coördinator: Margo Geleyn
Tel: 0494 12 95 50
E-mail: margo@refuinterim.be 
Website: https://www.refuinterim.be/vrijwilligerswerk

!
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Doe mee of ga naar      

Cultuur en vrije tijd

Iets leren maken? Een hobby kiezen?
Op uitstap? Iets bekijken of bezoeken?

Kijk zeker eens op 
www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd 

Sport

Sportlessen volgen?
Naar een sportclub gaan?
Naar het zwembad of recreatiedomein De Ster gaan?

Kijk zeker eens op 
www.sint-niklaas.be/onze-dienstverlening/cultuur-en-vrije-tijd/
sport-0 
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MET 2 OEFENEN
Pennenvriend-project

Het Agentschap voor Integratie en Inburgering zoekt voor jou een 
Nederlandstalige persoon, die met jou zal communiceren via e-mail. Je 
kan schrijven over het leven in België, over je hobby’s, familie … Je kan 
corresponderen zoals met een vriend. Je leert iemand nieuw kennen en 
zo kan je thuis Nederlands oefenen! Wie deelneemt aan ‘pennenvriend’, 
begrijpt al veel Nederlands en kan zelf al iets vertellen.

Meer informatie
www.integratie-inburgering.be/pennenvriend 

Taalbuddy

Volwassen anderstaligen die al vrij behoorlijk Nederlands praten en 
begrijpen, kunnen een taalbuddy aanvragen.
Het is de bedoeling om het Nederlands verder te oefenen of te 
verbeteren.
Meestal komt men samen om te praten over alledaagse dingen. Of er 
worden dingen samen gedaan.

Meer informatie
Wereldhuis Bonangana, 
Coördinator: Guido Menten
GSM: 0495 24 74 96
E-mail: bonangana.taalbuddy@gmail.com
Website: www.bonangana.be

!
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Auxilia vzw

Zij komen langs als je nergens les Nederlands kan volgen. Ze helpen jou 
zo om Nederlands te leren en te oefenen.

Meer informatie
Coördinator: Lieve Schueremans
GSM: 0478 25 91 50
E-mail: Waasland@auxilia-vlaanderen.be
Website: www.auxilia-vlaanderen.be/wordpress

!
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ZELF OEFENEN 
(INDIVIDUEEL)

Taalpunt in de bibliotheek

In het Taalpunt vind je taalcursussen Nederlands, woordenboeken, 
eenvoudige boeken uit de Wablieft-reeks, de Wablieft krant, eenvoudige 
informatieve boeken en brochures over inburgering, zelfstudie, 
lesmateriaal voor leerkrachten NT2, …

Meer informatie
Bibliotheek, Hendrik Heymanplein 3
Tel: 03 778 34 00
E-mail: bibliotheek@sint-niklaas.be
Website: sint-niklaas.bibliotheek.be/voor-wie-nederlands-leert 

Nederlands oefenen

Op de website van Nederlands Oefenen vind je deze tips en nuttige links 
om thuis Nederlands zelfstandig te oefenen:
• Lees online kranten en tijdschriften
• Kijk naar televisie en films
• Luister naar radio of luisterboeken
• Oefen via websites
• Oefen via apps
• Speel taalspelletjes
Website: www.nederlandsoefenen.be/thuis-oefenen 

Op de website van Taalunie vind je nog extra tips: www.taalunie.org
 

!
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Uitsprekend

Op de website ‘Uitsprekend’ van VDAB kan je jouw uitspraak van het 
Nederlands oefenen.
Leer zinnen en woorden vlot uitspreken en oefen alle Nederlandse 
klanken.

Website: uitsprekend.webleren.be/themes 

Nedbox

Op deze website kan je  Nederlands op een leuke manier oefenen. Nu is 
er ook Nedbox Alfa, voor wie leert lezen en schrijven in het Nederlands.

Website: www.nedbox.be



Deze informatie vind je ook digitaal op 
www.sint-niklaas.be/nederlands-oefenen


