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c:vocv:13353
123test
In: https://www.123test.nl/
123test biedt een zo breed en gevarieerd mogelijk aanbod van Nederlandstalige tests.
Dagelijks bezoeken wereldwijd tussen de 40 en 50 duizend mensen websites van
123test. Bekijk ook onze bezoekersstatistieken voor 1
 23test.nl.
123test zakelijk gebruik TESTLOKAAL
Meer informatie Tests worden aangeboden op het gebied van carrière, persoonlijkheid,
iq en studie. De tests variëren van serieuze en professionele tests tot tests meer voor
het plezier. De waarde van de testuitslag wordt aangegeven met sterren. Voor
uitgebreidere informatie over het doen van tests op internet klik hier.
c:vocv:12070
Alfadeur
In: http://www.alfadeur.nl/home/
Alfadeur.nl is de oefenwebsite van de afdeling Educatie Alfa-college.
Via deze website wil de afdeling Educatie haar cursisten extra oefeningen beschikbaar
stellen om thuis te oefenen.
c:vocv:7712
AlfaTaal
In: http://www.alfataal.nl
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Voor cursisten en docenten Ant2 Het doel van AlfaTaal.nl In de lessen Nt2 voor
analfabete immigranten werken we met een hele gevarieerde groep cursisten: snelle en
zeer langzame leerders, cursisten die al goed kunnen spreken en zij nog geen woord
Nederlands spreken, cursisten die in een andere taal gealfabetiseerd zijn en cursisten
die nog nooit eerder in hun leven op school hebben gezeten.
Er is niet altijd genoeg lesmateriaal voor handen om aan alle verschillende
leerbehoeften tegemoet te komen. Het ontbreekt met name aan lesmateriaal voor de
eerste fasen van het alfabetiseringsproces en het taalleerproces.
De achtergrond van de docenten varieert ook sterk: er zijn docenten met een Nt2achtergrond, docenten uit het basisonderwijs en vrijwilligers die dit werk al dan niet met
vooropleiding doen. Er kan veel kennis uit de verschillende werkvelden uitgewisseld
worden.
c:vocv:12842
Anderstalige nieuwkomers
- Leuven.
In: http://www.anderstaligenieuwkomers.be/
Dit platform wil een ontmoetingsplek zijn voor al wie met anderstalige nieuwkomers
werkt of erin geïnteresseerd is.
Je vindt er:
- achtergrondinformatie over verschillende
- thema's tips voor leerkrachten
- lesmateriaal
- duiding bij doelen
- de OKAN-krant.
Dit digitaal platform werd oorspronkelijk ontwikkeld binnen het Steunpunt Gelijke
Onderwijskansen (Steunpunt GOK), een project van de Vlaamse overheid dat werd
stopgezet op 1 januari 2010. Het platform wordt momenteel beheerd door het Centrum
voor Taal en Onderwijs (CTO).
c:vocv:12773
Antwerpen Vertelt
In: https://nt2vertelt.wordpress.com
Verhalen vertellen is een krachtige methode om een nieuwe taal te leren.
Op deze blog vind je methodieken en inspirerende voorbeelden om vertellen in de
NT2-les te stimuleren.
c:vocv:10623
Basisvaardigheden
In: http://www.basisvaardigheden.nl/
Deze website is een kennisplatform en bundelt expertise op het gebied van
basisvaardigheden. Basisvaardigheden In lijn met het overheidsbeleid richt de website
zich in eerste instantie op de basisvaardigheden taal, reken en digitale vaardigheden. In
de toekomst kan het ook gaan om gezondheidsvaardigheden of financiële
vaardigheden. Doelgroep
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De vernieuwde website richt zich op professionals die werken met en voor
laagopgeleide volwassenen. Het kan gaan om onderzoekers, beleidsmakers en
bestuurders of docenten.
Kennisbank en platform
Behalve als kennisbank wil de vernieuwde website ook een platform bieden voor
professionals en andere geïnteresseerden die kennis willen opdoen en delen met
anderen. Middels een uploadfunctie kunnen bezoekers relevante documenten
aanbieden en relevante bijeenkomsten en congressen aanmelden voor vermelding in
de agenda.
De nieuwsbrief zorgt ervoor dat bezoekers worden geattendeerd op nieuwe inhoud.
Databank
Het onderdeel Kennisbank Basisvaardigheden biedt een databank van publicaties en
documenten, gedocumenteerd per (basis)vaardigheid. U kunt vrij zoeken binnen de
databank of uw profiel specificeren, waarna specifieke zoekresultaten zichtbaar worden.
Het onderdeel
Opbrengsten Kenniskring bundelt de producten die zijn ontwikkeld door de Kenniskring
NT1, een binnen het Aanvalsplan Laaggeletterdheid opgezet netwerk van experts die
met elkaar kennis en expertise op het gebied van laaggeletterdheid ontwikkelen.
c:vocv:13222
Het begint met taal
In: http://www.hetbegintmettaal.nl/
Het Begint met Taal versterkt vrijwilligersorganisaties die taalcoaching geven aan
anderstaligen (NT2). We bieden materiaal, methodieken, trainingen, handreikingen en
advies. We verzamelen alle kennis die binnen het netwerk beschikbaar is en delen dat
met elkaar. We zorgen voor kwaliteit en continuïteit.
Ondersteun je anderstaligen bij het Nederlands leren spreken met behulp van
vrijwilligers?
Neem deel aan ons netwerk en maak gebruik van alle kennis en ervaring die er is.
Neem voor meer informatie contact met ons op. We leren je graag kennen.
c:vocv:13265
Buitenschools oefenen !
[auteur] Vanderstocken, Janique. - .
In: http://buitenschoolsoefenen.weebly.com/
"Buitenschools oefenen" is een website voor leerkrachten die lesgeven aan
laaggeschoolde (anderstalige) volwassenen. Ben je op zoek naar extra oefenmateriaal
voor je cursisten?
Dan kan je hier terecht! Je vindt hier zowel oefenblaadjes die je kan downloaden en
meegeven met je cursisten, als interessante oefensites waarop je cursisten online
kunnen oefenen.
c:vocv:13381
Dutch Tongue Twisters - tongbrekers
http://www.uebersetzung.at/twister/nl.htm
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Lijst met 167 tongbrekers (nederlands) zoals de poetsier poetst de postkoets. Er staat
telkens ook een vertaling bij. Ook tongbrekers voor andere talen.
c:vocv:12908
ERK Nederlands - Voorbeelden- en oefenbank voor werkgevers
- Nederlandse Taalunie.
http://erknederlands.org/sites/erknederlands_v2/illustratiebank/client/?employer=1#

Er worden 36 taken getoond. Bij de productieve taken kunt u een of meerdere prestaties
bekijken en beoordelen. Bij de receptieve taken kunt u het niveau van de lees- of
luistertekst en de bijbehorende vragen bekijken en beoordelen.
c:vocv:13380
Ik leer Nederlands
http://oefenhierjenederlands.be/index.htm

De actie Oefen hier je Nederlands is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en
vzw 'de Rand'. Ze heeft maar één doel: anderstaligen helpen om Nederlands te
oefenen. Leer je Nederlands, dan zijn onze tips, taalspel en oefenadressen zeker iets
voor jou.
- Ben je Nederlandstalig en heb je een zaak, bibliotheek, vereniging ... of oefen je
een vrij beroep uit?
- Wil je bovendien anderstaligen die Nederlands leren helpen om te oefenen?
c:vocv:11658
Je Kan Me Wat
In: http://www.jekanmewat.nl/
15 modules Nt2 voor beginners - 15 boekjes Nederlands voor beginner & oefeningen op
de computer
c:vocv:13223
Leef en Leer. Leer Nederlands, rekenen en internetten
In: http://www.leefenleer.nl/leer-nederlands-rekenen-en-internetten/
Leef en leer! is een educatief netwerk voor alle Amsterdammers die beter willen leren
lezen, schrijven, rekenen of internetten.
Leef en leer! geeft zelf geen lessen, maar wijst je de weg. Bijvoorbeeld naar een
oefenprogramma op internet of een cursus bij jou in de buurt.
c:vocv:13398
Leeromgeving Nieuw Leven
- Mechelen : Vocvo vzw, Leerpunt, 2013.
https://sites.google.com/a/vocvo.be/leerpaden-nieuw-leven/home
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Samen uitgegeven met: Nieuw Leven : een soap voor laaggeletterde anderstaligen, met
didactische wenken - handleiding. - Mechelen, 2013
Samen uitgegeven met: Feest! : beeldboek bij de soap 'nieuw leven' / Plichart, Ilona. Mechelen, 2014
Samen uitgegeven met: Feest! / Plichart, Ilona. - Mechelen, 2014

Welkom op de website van de soap Nieuw Leven. Anderstalige volwassenen kunnen
hier Nederlands leren voor Alfa NT2 en NT2 richtgraad 1.
c:vocv:12616
Leertijd - werken en leren
- SYNTRA Vlaanderen.
In: https://www.leertijd.be/
De stap van de schoolbanken naar het beroepsleven is vaak moeilijk. Als je enkel in de
schoolbanken zat, heb je nauwelijks werkervaring. Dit is niet het geval met de leertijd,
als leerjongere draai je namelijk mee in een onderneming. Je steekt je handen uit de
mouwen terwijl je de kneepjes van het vak leert. En je krijgt een maandelijkse
vergoeding voor je inspanningen.
Deeltijds werken en studeren De leertijd is een opleidingssysteem van Werken en
Leren. De meeste opleidingen duren 3 jaar. Per week leer je 4 dagen een vak in een
onderneming die past bij jouw droomberoep. Samen met je leertrajectbegeleider ga je
op zoek naar een bedrijf. Daarnaast volg je 1 dag per week een theoretische opleiding
in een SYNTRA-campus. In de cursus Algemene Vorming volg je boeiende actuele
themas die je helpen om zelfstandig door het leven te stappen. Ook wordt er een
vreemde taal aangeboden. De cursus Beroepsgerichte Vorming leert je alles over jouw
beroep, theoretisch én praktisch.
c:vocv:7643
Margoo : Nederlands voor anderstaligen - Nt2
[auteur] Goossens, Marian. - .
In: http://www.margoo.be
De website Margoo is een privé-initiatief van Marian Goossens dat oefeningen
Nederlands voor anderstaligen aanbiedt. Margoo is opgebouwd uit 4 richtgraden die
telkens bestaan uit contexten (grote thema's) en subcontexten. Daarnaast krijg je ook
nog oefeningen op taalhandelingen en is er een beknopt woordenboek.
Ter kennismaking voorziet de site in enkele gratis oefeningen (de grijze). Je hoeft
hiervoor niet in te loggen! Klik onderaan op een richtgraad en navigeer links in de
oefeningen. Voor de overige oefeningen (de blauwe) heb je een abonnement nodig. Je
kan je als groep of individueel abonneren (zie onder 'Info' en 'Inschrijven').
c:vocv:10067
Melkwegplus
In: http://www.melkwegplus.nl/
- (Melkweg;vol. )
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Stichting Melkweg+ is een expertisecentrum voor het onderwijs aan anderstalige
laaggeletterden. We ontwikkelen leermiddelen en geven training en advies. De Stichting
Melkweg+ is in 2011 opgericht door Kaatje Dalderop, Willemijn Stockmann en Merel
Borgesius.
c:vocv:13314
Neandertaal
- Brussel : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).
In: http://www.ict.teno.be/haasrode/neandertaal /
NeAnderTaal is een VDAB-website met taaloefeningen voor wie Nederlands leert in
functie van een beroep. Dit materiaal maakt deel uit van intensieve NT2-cursussen,
maar het kan ook gebruikt worden als oefenbatterij voor iedereen die graag op zichzelf
nog met Nederlands bezig is.
De meeste oefeningen kunnen ook zonder begeleiding gemaakt worden. Iedereen die
deze site bezoekt, mag met de oefeningen werken.
c:vocv:12671
NedBox
In: http://nedbox.be/
NedBox is een nieuwe website om Nederlands te oefenen. Dat kun je hier op een leuke
manier doen, via tv-fragmenten en krantenartikels.
NedBox is een samenwerking tussen verschillende organisaties, met de KU Leuven als
promotor. Het Europees Integratiefonds en de Vlaamse overheid ondersteunen het
project.
c:vocv:8155
Nederlands als tweede taal
In: http://www.Nederlandsalstweedetaal.nl
Nederlands leren Studiemateriaal: Zelfstudie taalcursussen Zakelijk Nederlands
Oefenmateriaal en hulpmiddelen
Online oefenen: Uitdrukkingen en woordenschat Woordpuzzels, galgje en rebus
c:vocv:11754
Nederlands oefenen
In: http://www.nederlandsoefenen.be/
Oefen je Nederlands in Antwerpen - Brussel - Limburg - Vlaams Brabant Oost-Vlaanderen - West-Vlaanderen - in provincie Antwerpen
c:vocv:7143
NT2 evaluatheek
Leuven : Steunpunt GOK / CTO KuLeuven.
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In: http://www.nt2evaluatheek.be
Ben je op zoek naar examens, toetsen of andere evaluatie-instrumenten voor je
NT2-klas?
Andere collega's hebben misschien iets voor jou! Zoek op vaardigheid, domein, niveau.
Plaats ook zelf een toets op deze site! Zo groeit deze evaluatiebank en ontstaat er een
zinvolle uitwisseling! Voor het afhalen of toevoegen van toetsen moet je geregistreerd
zijn. Dat is gratis. De registratie-procedure verhindert dat je cursisten NT2 ook toegang
zouden krijgen tot de evaluatiebank. informatiepunt evaluatie .
Wat is een goede evaluatie?
Voor een visie op evalueren, soorten instrumenten en goede voorbeelden.
Tips voor het maken en afnemen van toetsen, stappenplannen op brede evaluatie op te
zetten in je centrum, etc.
Verdere achtergronden en interessante links rond toetsing, anders evalueren etc.
c:vocv:12506
Oefen
- KlasCement.
In: http://oefen.be/
Leerlingen oefenen zelfstandig online met oefen.be Alle interactieve oefeningen die
leerkrachten delen op KlasCement vinden leerlingen zonder aanmelden en gratis op
oefen.be. Met de grondig vernieuwde zoekindex filter je intuïtief op trefwoord,
onderwijsniveau, vak/leergebied, categorie, thema en auteur. Elke filteractie geeft je
meteen een aantal zoekresultaten. Perfecte timing: met de eindstreep in zicht zit elke
leerkracht nu verlegen om aanvullende herhalingsoefeningen. Voor het
Kleuteronderwijs - Lageronderwijs - Secundair onderwijs - Volwassenenonderwijs.
c:vocv:10265
Openschool : oefenwebsite
In: http://www.openschool.be/
De oefenwebsite van Open School Antwerpen : taal ; rekenen ; ict ; algemeen
c:vocv:12764
De Rand - Taalpromotie
- Brussel : De Rand.
In: http://www.derand.be/nl/taalpromotie/
-

Werk je met anderstaligen die Nederlands willen leren of oefenen?
Of zoek je naar manieren om je activiteiten toegankelijker te maken voor
anderstaligen?
- Ben je leerkracht, speelpleinmonitor, trainer in een sportclub, voorzitter van een
culturele vereniging?
- Heb je een eigen zaak?
Oefenkansen buiten de les helpen cursisten om Nederlands te leren. Als
Nederlandstalige kan je daaraan meewerken. Vzw de Rand heeft projecten en materiaal
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ontwikkeld die je daarbij kunnen ondersteunen. Je vindt ook heel wat methodieken die
activiteiten taalstimulerend kunnen maken, ook voor kinderen.
Werk je voor een gemeentedienst in de Rand, bijvoorbeeld integratie, sport, jeugd of
burgerzaken?
Neem dan zeker eens contact met ons op. We kunnen onze werking komen toelichten en
ondersteuning op maat bieden.
c:vocv:10590
Sleutelboek
In: http://www.sleutelboek.be/
Sleutelboek Computerhardware
Dit cursusboek is expliciet geschreven voor gebruik in de studierichting
informaticabeheer in alle schoolnetten van het Vlaamse secundair onderwijs. Toch vindt
dit boek een veel ruimere verspreiding: het sluit immers ook perfect aan bij het
programma van opleidingsonderdelen van sommige opleidingen in het hoger en het
volwassenenonderwijs.
Dit boek belicht de hardware van een op zichzelf staand computersysteem - desktops
en laptops - en van randapparatuur. Alles werd in een zo eenvoudig mogelijke taal
geschreven, en vaktermen worden uitvoerig verklaard. Het boek staat niet op zichzelf.
Het belicht voornamelijk de algemene principes en achtergronden van de bouw en
werking van computerapparatuur.
Toepassingen, bijkomende informatie, multimediabestanden en oefeningen zijn terug te
vinden op deze website. Het is belangrijk te weten dat het boek niet volledig is zonder
de website, en de website niet volledig zonder het boek. Beide vullen elkaar dus aan.
c:vocv:10015
Taalboulevard
In: http://www.taalboulevard.be
Taalboulevard gaat over... tips en trajecten om anderstaligen naar het vrijetijdsaanbod,
de media, en andere oefenkansen Nederlands te leiden - methodes om zelf
oefenkansen te creëren voor bepaalde doelgroepen - duidelijke taal: hoe communiceer
je in het Nederlands met iemand die de taal nog niet perfect beheerst?
Is interessant voor... iedereen die anderstalige klanten, bezoekers, collega’s en
kennissen heeft en in het Nederlands met hen wil communiceren - alle organisaties die
willen dat anderstaligen bij hen terechtkunnen in het Nederlands en dat ze dat ook
weten
c:vocv:11323
Taalcanon
In: http://www.taalcanon.nl
Het doel van de taalcanon is inzichten over taal onder de aandacht te brengen van een
breed publiek. Op deze website zijn lemma s te vinden uit allerlei deelgebieden van de
taalwetenschap, geschreven door experts.
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De website biedt een platform voor discussie tussen taalwetenschappers en het
lezerspubliek. Daarnaast streven wij naar een vruchtbare kruisbestuiving tussen
verschillende disciplines van de taalwetenschap.

c:vocv:11267
Taalgarage
- Brussel : Huis van het Nederlands.
In: http://www.taalgarage.be/
De Taalgarage is niet alleen voor beginners. Ook als je al een basiskennis Nederlands
hebt of een specifieke leervraag hebt, ben je welkom in de T
 aalgarage.
De Taalgarage is er voor volwassen anderstaligen die (nog) niet terecht kunnen in een
cursus of liever zelfstandig Nederlands leren:
- wie zich bij het Huis van het Nederlands aanmeldt, maar nog een paar weken of
maanden moet wachten tot de cursus van start gaat;
- wie wel Nederlands wil leren, maar niet in een klascontext;
- wie al een basiskennis van het Nederlands heeft en zijn Nederlands voor een
specifiek doel wil verbeteren (studies, werk, officieel examen, );
- wie naast een cursus in het regulier aanbod NT2 nog specifieke taalbehoeften of
taalwensen heeft;
- wie in Brussel kanalen zoekt om zijn gesproken Nederlands te oefenen.
c:vocv:8153
Taalklas
In: http://www.taalklas.nl
- (Taalklas;vol. )
Taalklas.nl is een programma voor televisie en computer. Zo wordt Nederlands leren
nog leuker. Het is voor iedereen die beter Nederlands wil leren.
U kunt verder oefenen met wat u gezien heeft in de televisieserie Taalklas.nl.
U kunt de oefeningen ook maken als u een uitzending heeft gemist.
Meer informatie, uitzendtijden en de afleveringen vindt u bij ETV.nl. Eerst registreren.
c:vocv:13255
Tel mee met taal
- EDE : Steunpunt volwasseneneducatie.
In: http://telmeemettaal.nl/sitemap
Tel mee met Taal ondersteunt hiermee gemeenten, taalaanbieders, werkgevers,
bibliotheken en maatschappelijke organisaties met instrumenten en methoden, kennis
en expertise. Zo kunnen gemeenten hun wettelijke taken in het kader van voor- en
vroegschoolse educatie (vve), volwasseneneducatie, bijstand en maatschappelijke
ondersteuning beter uitvoeren.
Zo wordt de kwaliteit en toegankelijkheid van het taalaanbod verbeterd en krijgen
tienduizenden Nederlanders betere kansen op volwaardige maatschappelijke
participatie en integratie. Het actieprogramma loopt van 2016 tot en met 2018 en is een
gezamenlijk initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van
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Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met
diverse samenwerkingspartners en organisaties in het veld.
Over het platform:
De ambitie van Tel mee met Taal is om organisaties die een rol spelen bij de bestrijding
van laaggeletterdheid, leesbevordering en het voorkomen van taalachterstanden met
elkaar te verbinden en kennisuitwisseling te ondersteunen. We hebben deze landelijke
website ontwikkeld die actuele informatie over het actieprogramma Tel mee met Taal
bevat en toegang biedt tot goede voorbeelden vanuit de praktijk , tools , actuele
informatie, en methodieken op het gebied van laaggeletterdheid en leesbevordering.
De website is ook een plek waar u goede voorbeelden zelf kunt delen en kunt ophalen.
U kunt de website en nieuwsbrief zelf verrijken met kennis en content.
c:vocv:10064
Toledo en de Elektronische Leeromgeving Vlaanderen (eloV)
- K.U. Leuven.
In: http://toledo.kuleuven.be/algemeen/toledo_elov
eloV: het e-leerproject van VVKSO en K.U.Leuven In 2001 besloot het VVKSO e-leren
in Vlaanderen te stimuleren, en koos daarbij voor Blackboard. Om de kosten voor de
secundaire scholen te verlagen, werd in september 2005 een samenwerking
aangegaan met de K.U.Leuven, wat aanleiding gaf tot de geboorte van eloV de
Elektronische Leeromgeving Vlaanderen. Het digitale leerplatform eloV biedt scholen in
heel Vlaanderen de mogelijkheid om studenten en docenten virtueel samen te brengen
en cursus- en toetsmateriaal aan te bieden aan leerlingen van het secundair onderwijs.
Daarnaast biedt eloV, via vakcommunities, de mogelijkheid aan leerkrachten om
gezamenlijke leermateriaal te ontwikkelen en uit te wisselen.
Ook toekomstige leerkrachten zijn welkom op eloV: zij krijgen hier de mogelijkheid om
kennis te maken met het platform en zodoende ook digitale didactische vaardigheden te
ontwikkelen.
Het Toledoteam van de K.U.Leuven beheert de eloV-servers, biedt een aantal extra
functionaliteiten aan en zorgt voor de technische ondersteuning. Een centraal
eloV-team zorgt voor de ondersteuning van de scholen die instappen in het project, en
organiseren vormingen rond de elektronische leeromgeving.
Daarnaast hebben de ICT-verantwoordelijken in de scholen enkele tools ter beschikking
om gebruikers, klassen, vakken en communities aan te maken en te beheren.
c:vocv:13108
Ver-taal : oefeningen voor anderstaligen
In: http://nl.ver-taal.com/
In: http://www.ver-taal.com/
In: http://fr.ver-taal.com/
In: http://en.ver-taal.com/
Nederlandse - Spaanse - Franse en Engelse oefeningen voor anderstaligen:
woordenschat, grammatica, luisteroefeningen...
c:vocv:13186
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Vick
In: http://about.vick.vlaanderen/
Vick experimenteert met nieuwe digitale diensten voor jongeren die in de overgangsfase
zitten tussen studies en werk. Onze focus ligt dan ook volledig op jullie: door te
communiceren en rondvraag te doen, gaan we op zoek naar nieuwe manieren om jullie
te begeleiden op je pad naar je droomjob.
Dat doen we aan de hand van apps, die terug te vinden zijn op ons platform, gaande
van sollicitatietips tot het schetsen van een beeld over je mogelijke concurrentie.
Vick is onderdeel van het Labo Nieuwe Dienstverlening, waar gewerkt wordt volgens
het systeem van trial and error. We zorgen ervoor dat onze apps uitvoerig getest
worden door onze doelgroep, om zo de nodige feedback te krijgen. Op die manier
kunnen wij onze apps steeds verbeteren en goed inspelen op jullie noden.
Twijfel dus niet en laat jullie horen op onze Facebookpagina of Twitteraccount. Jullie
feedback wordt meer dan ge-app-recieerd!
c:vocv:10138
De week van Karla
[auteur] Meers, Karla ; [auteur] Vanderstocken, Janique. - .
In: http://www.deweekvankarla.be/
Dit is de website van Karla Meers. Deze website hoort bij mijn cursus "De week van
Karla". Cursus alfa NT2 De week van Karla - Janique Vanderstocken, educatief
medewerker van CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland, maakte een cursus alfa
NT2 voor anderstalige analfabete volwassenen.
Haar cursus De week van Karla bestaat uit vier mondelinge en vier schriftelijke modules
van Alfa NT2 R.1.1. Wie de cursus wil gebruiken, kan hem via KlasCement.

Heb je nog vragen?
Contacteer dan onze infotheekverantwoordelijke.

De infotheek is enkel na afspraak te bezoeken. Mail naar ludwine.liefooghe@vocvo.be of bel naar
015 44 65 00 om een afspraak te maken.
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