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1) NT2 + MIJN LOOPBAAN@TELIER 
 

• Mijnloopbaan@telier (MLA):  
• Informatie over de arbeidsmarkt, jobs en opleidingen vanaf 

niveau 1.1 
• focus op zelfredzaam kunnen werken, o.a. met ‘Mijn loopbaan’  
• 10 voormiddagen, wordt ook geïntegreerd gegeven tijdens de 

NT2 modules 1.2 bij CVO en Basiseducatie (CBE) 
• Wordt ook voorzien voor alfa’s (alfa Kiezen) ; OKAN-jongeren 

(Grow2Work) en hoger opgeleide anderstaligen (HOA Kiezen) 
• Info ; Info Alfa Kiezen ; Info Grow2Work ; Info HOA Kiezen 
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Vooropleiding Nederlands ifv 
Beroepsopleiding/werk 

 

https://docs.google.com/document/d/1eQGAyIYGo8cEPknyYYVS-kN0Ob_5G7TPh9NSMKX_ndo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dHvi6iKLgBNtiqfa61vKVwKrkdRcNjWBC5Scv2Gjhm8/edit
https://docs.google.com/document/d/1TrTe7JQTytfbV1mr5Rv8jD-0k7BMrS_naSyUezceH24/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/15bQ8U5wvDTbUtT6tlnl--bjG2jYH04WZb9vz-ZE0Fcc/edit?usp=sharing
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• Sector 2: Nederlands voor technische beroepen: 
 
• Voor anderstalige kandidaten die een beroep willen 

uitoefenen in de secundaire sector zoals: lassen, metaal, 
bouwberoepen, schoonmaak, horeca,… en eerst nog aan hun 
Nederlands moeten werken. 

• Taakgerichte opleiding maakt AT beroepsmatig zelfredzaam 
om door te stromen naar opleiding of tewerkstelling in 
secundaire sector 

• 3 à 4 maanden 
• Toelatingsvoorwaarden: min. 1.2, slagen voor test domino 2. 
 

• Schakelmodule zwaar vervoer:  
 
• Doel: laaggeschoolde AT laten doorstromen tot opleiding 

zwaar vervoer i.s.m. De Kiem. (Borgerhout) 
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• G-BAT: Geïntegreerde bediendeopleiding 
Anderstaligen (Antwerpen) 

 
• AT WZ die affiniteit heeft  (door scholing of ervaring) met een 

bediendeberoep (commercieel, technisch-administratief, 
bedrijfsadministratie, logistiek bediende, enz). 

• NT2: min. 1.2 + Engels en/of Frans niveau B1.  

• PC-kennis 

• 17-22 weken + 6 weken stage 

• Commercieel medewerker, logistiek administratief medewerker 
of medewerker boekhouden 

 

 

 

NT2 IN FUNCTIE VAN DE DIENSTENSECTOR 
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• NT2 i.f.v. de zorgsector: 
 

• Doel: cursisten zelfredzaam maken om door te stromen 
naar de opleidings- of werkvloer binnen de zorgsector.  

• Instapniveau: basiskennis NT2 + slagen voor test (domino 
4).  

• Randvoorwaarden dienen in orde te zijn (kinderopvang, 
mobiliteit, …) 

• Voortraject: taakgericht Nederlands + oriëntatiemodule 
waar cursisten kennismaken met alle beroepen binnen de 
sector.  

• Voltijds, 4 dagen Nederlands zorgsector + 1 dag oriëntatie 
• 2 Inleefdagen en 1 week kijkstage 

 
 

 

 

VOSPA/ZORGKABINED (VOOROPLEIDING SOCIAL PROFIT 
ANDERSTALIGEN) 
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Beschrijving:  NT2 voor winkelbediende + medewerker     
grootwarenhuis 

 

• Telkens een week taaltraining in groep, gevolgd door 
werkplekleren om de concrete taal en vaardigheden te 
oefenen op de werkvloer, in de winkel. Tussentijds telkens 
een week op stage. Tijdens het werkplekleren en tijdens de 
stage ondersteuning van de instructeur. De instructeur 
begeleidt bij het zoeken naar een job. 

• Voltijds: 12 weken, ook op zaterdag stage mogelijk 

• Antwerpen + Turnhout 

 

NEDERLANDS VOOR ANDERSTALIGEN (WINKELBEDIENDE) 
MAXIMARKT (FINALITEITSOPLEIDING) 
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• Hogerop is een opleidingstraject voor hooggeschoolden die 
met hun diploma of ervaring hier aan de slag willen gaan 
maar bij wie toch nog de Nederlandse taalvaardigheid 
ontbreekt om hier te werken. Het is een korte, intensieve 
en naar werk gefocuste module voor hooggeschoolden. 

• Instap 2,4 + PC kennis + duidelijk jobdoelwit 

• Na de contacturen volgt de cursist een opleidingsstage in 
een bedrijf dat aansluit bij zijn/haar technische 
competenties. 

• 10 weken les + 6 weken stage (Antwerpen)  
 

NT2 PAKKET HOGEROP 

• NODO (Nederlands op de opleidingsvloer) 

 

• NODW+ (Nederlands op de werkvloer)  

 

• Werkplekleren:  
• IBO-T: individuele beroepsopleiding met taalondersteuning.  

• Opleidingsstages: WZ volgt stage in kader van zijn opleiding bij 
VDAB. In de finaliteitsopleidingen Maximarkt en Hogerop zijn 
opleidingsstages geïntegreerd 

 

 

3) SECTOR-OVERSCHRIJDEND NEDERLANDS 
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• Individuele taalondersteuning voor AT die een beroepsopleiding 
volgen. Voor opleidingen in de secundaire, tertiaire en 
zorgsector. 

• NodO betekent constant maatwerk leveren. 
De instructeur NT2 ondersteunt de cursist minimaal twee keer 
per week gedurende langere tijd (60 min). 
De NT2 instructeur “oefent” hierbij de talige doelen. 
Overleg en samenwerking met de vakinstructeur vormen de 
basis. 

NODO (NEDERLANDS OP DE OPLEIDINGSVLOER) 

• Omschrijving: 
 

• NODW+ vanaf januari 2019. Enerzijds taalondersteuning voor de 
AT WN + anderzijds coaching van talige werkomgeving (v.b. 
ploegbaas coachen m.b.t. communicatie naar AT WN ). 

•   
• Het is een cursus die telkens op maat van het bedrijf wordt 

gemaakt. De cursus is erkend voor betaald educatief verlof nr.  
•  

De organisatie van deze cursus verloopt volgens een 
stappenplan. 
 

NEDERLANDS OP DE WERKVLOER (NODW+) 
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• IBO waarbij de cursist nog taalondersteuning nodig heeft 
om goed op de werkvloer te kunnen functioneren. 

• De bemiddelaar kan dan IBO met taalondersteuning (IBO-
T) voorstellen. 

• De taalondersteuning is op maat van de cursist en de 
werkgever. 

• Nederlands i.f.v. het beroep is een technische 
competentie. De werkgever voegt dit aan het 
opleidingsplan toe. 

 

IBO-T: WAT IS EEN IBO MET TAALONDERSTEUNING? 

 

Bedankt voor uw aandacht! 
VRAGEN? 


