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1 TRAJECTBEGELEIDING CVO SNT
Heb je vragen over
• je leertraject Nederlands
• het volgen van een opleiding
• het combineren van je werk en studie
• het erkennen van een diploma uit jouw land
• het zoeken van werk
• vrijwilligerswerk
• praattafels
• ….
We helpen je graag!
Je kan komen zonder afspraak. Iedereen is welkom!
In de school in Brugge bij Valérie (Arsenaalstraat 4, 8000 Brugge)
Elke dinsdag tussen 12.00 en 13.30 of tussen 17.00 en 18.00 in lokaal 007.
In de school in Blankenberge bij Sarah (Koning Albert I-laan 112, 8370
Blankenberge)
Elke woensdag tussen 12.00 en 13.00 of tussen 17.00 en 18.00 uur in lokaal
203.
Heb je een vraag, maar kan je niet komen, mail dan naar je vraag naar
traject@snt.be of spreek ons aan op school.
Trajectbegeleiding kan gebeuren op vraag van de cursist, van de leerkracht of van
een NT2-partner. We staan in contact met Open School=CBE, VDAB, de leerwinkel,
OCMW, CAW, toeleiders in diversiteit, Agentschap Integratie en Inburgering (AII),
OKAN …
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2 CURSUSSEN
2.1

RIJBEWIJS

a)

Waar kan ik een cursus volgen voor de theorie van het rijbewijs?
Je kan lessen volgen in CVO SNT na het behalen van niveau 2.1 en 2.2. Je
moet dus je niveau 4 behaald hebben.
https://www.snt.be/cursusaanbod/nederlands-anderstaligen/nt2-nederlandsvoor-anderstaligen/nederlands-voor-anderstaligen-voorbereidingtheoretisch-rijbewijs
Heb je een profiel verlengd en nog geen diploma van niveau 2.2, dan kan je
wachten tot je niveau 2.2 behaald hebt of eerder lessen volgen in Open
School.
Voor meer info: klik hier
Om contact te nemen met de trajectbegeleiders van Open School: klik hier
BRUGGE:
OOSTENDE:
WESTHOEK:

b)

Sien Loosveldt
sienloosveldt@open-school.be
050 34 15 15
Veerle Decuyper
veerledecuyper@open-school.be
059 80 18 83
Marlies Uleyn
marliesuleyn@open-school.be
051 50 09 69

Waar kan ik extra oefeningen vinden voor de theorie van het
rijbewijs?
•
•
•
•
•

http://proefexamen.vabrijschool.be/rijbewijsB
http://rijbewijsoefenen.be/course/index/viewchapter/c/24
https://www.kbc.be/particulieren/nl/voertuig/je-eerste-kms/jetheoretisch-rijexamen.html
https://www.gratisrijbewijsonline.be/
https://mijnrijbewijsb.flowsparks.com/

c)

Is mijn rijbewijs geldig in België?
https://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/rijbewijs/vreemde_rijbewijzen

d)

Kan ik mijn examen afleggen met een tolk?
http://www.goca.be/nl/p/rbw-tolk

e)

Ik heb mijn theoretisch rijbewijs. Hoe kan ik voor het praktisch
rijbewijs oefenen?
https://www.rijbewijzer.be/
http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs
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2.2

SPREEKKLASSEN

Je mag je inschrijven voor twee spreekklassen van hetzelfde niveau. Je kan geen
spreekklassen volgen van een verschillend niveau. Je moet oefenen op jouw niveau
dus kan je maar op één niveau spreekklassen volgen.
https://www.snt.be/cursusaanbod/nederlands-anderstaligen/nt2-nederlands-vooranderstaligen/nederlands-voor-anderstaligen-spreekklas-kies-een-niveau
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2.3

VOORBEREIDENDE CURSUS ARTS/TANDARTS

Wil je je voorbereiden op het toelatingsexamen dan kan de UGENT je helpen met
een cursus. Klik hier om alle cursussen te bekijken.
Wil je graag meer informatie over het toelatingsexamen voor tandarts, klik dan op
deze link: www.toelatingsexamenartstandarts.be
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2.4

LEREN FIETSEN

Je kan een fietscursus voor volwassenen volgen in Brugge.
https://www.brugge.be/fietscursus-voor-volwassenen
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2.5

CURSUSSEN SNT EN INSTAPVOORWAARDEN

a)

Aanbod?
https://www.snt.be/cursusaanbod

b)

Terugbetaling trein?
De schooltreinkaart is enkel bedoeld voor studenten/cursisten die
• geen werk- of vervangingsinkomen of een uitkering hebben
• en jonger zijn dan 26 jaar.
Wil je weten of je in aanmerking komt, vraag informatie aan de NMBS.
Kom je in aanmerking en heb je een formulier ontvangen van de NMBS? Kom
dan langs op het secretariaat zodat de administratie je formulier kan invullen.
Wij geven zelf geen formulieren mee aan cursisten om te laten invullen door
de NMBS.

c)

Instapniveau
Instapniveau

NT2
spreekklas 2
spreekklas 3-4
spreekklas 5-6
spreekklas 7-8-9-10
schrijfklas 3-6

volgt
volgt
volgt
volgt
volgt

grammatica en spelling

5 en 6 gedaan

taaltraining werk en studie 6-10

5 en 6 gedaan

zakelijk Nederlands

5 en 6 gedaan

rijbewijs

3 en 4 gedaan

niveau 2, niveau 1 gedaan
niveau 3/4, niveau 2 gedaan
niveau 5/6, niveau 3/4 gedaan
niveau 7/8/9/10, niveau 5/6 gedaan
nu niveau 3/4/5/6, niveau 2 gedaan

voorbereiding academisch Nederlands 7 en 8 gedaan
Frans/Engels voor anderstaligen

geen voorkennis

Andere opleidingen
Andere talen

1 en 2 gedaan

Koken, Informatica, Mode, Fotografie 3 en 4 gedaan
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2.6

CURSUS WISKUNDE

 Kijk op de site van Open School voor gemakkelijke cursussen.
Contacteer één van deze personen voor trajectbegeleiding rekenen.
• BRUGGE:
Hermine Deraedt
herminederaedt@open-school.be
050 34 15 15
• OOSTENDE:
Marleen Vandelanotte
marleenvandelanotte@open-school.be
059 80 18 83
• WESTHOEK:
Freya Keyngnaert
freyakeyngnaert@open-school.be
051 50 09 69
 Kijk op de site van UGent voor moeilijke cursussen als je verder wil studeren.
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2.7

CURSUS OM ZELFSTANDIGE TE WORDEN

Kijk op de site van de VDAB voor meer informatie:
https://www.vdab.be/werkinzicht/zelfstandige.shtml
Dit zijn 2 projecten die anderstalige mensen helpen met een nieuwe zaak:
=> https://www.starterslabo.be/west-vlaanderen/start-je-eigen-zaak/
=> http://projectazo.be/
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2.8

ARTISTIEKE CURSUSSEN

In Brugge:
•

•

De Stedelijke Academie DKO organiseert cursussen voor kinderen, jongeren
en volwassenen. De cursussen starten in september. Inschrijven kan van
april/mei tot de wettelijke deadline van 30 september. Klik hier voor meer
info op de website.
Muziek- en theaterlessen in het Conservatorium. Klik hier voor meer info op
de website.

In Blankenberge:
•

Muziek- en theaterlessen in de Stedelijke Academie voor muziek en woord.
Klik hier voor meer info op de website.
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2.9

OPLEIDING HEFTRUCKCHAUFFEUR VOOR ANDERSTALIGEN

Via deze website kan je zien of er een cursus heftruckchauffeur georganiseerd
wordt voor anderstaligen:
https://sbm.be/search/training/resultaten?titleMatch=1&query=Heftruckbestuurde
r.
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2.10

ENGELS OF FRANS VOOR ANDERSTALIGEN

In SNT kan je een cursus Engels of Frans voor die speciaal ingericht wordt voor
cursisten die het Nederlands niet als moedertaal hebben.
Voor deze cursussen moet je een boek kopen.
Wie in een centrum van het Rode Kruis verblijft, kan je helft van de prijs
terugkrijgen met een maximum van €50.
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3 TRAJECT NT2
Het AII (vroeger Huis van het Nederlands) bepaalt je traject aan de hand van
onderstaand schema. Als je wil veranderen van traject, beslist jouw leraar/lerares
samen met de trajectbegeleider.
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4 TESTEN
4.1

ITNA-TEST

Deze website kan je helpen: http://www.itna.be/over-de-test/toetsvoorbeelden/
Andere boeken/tijdschriften:
• De universiteiten raden deze (moeilijke) boeken aan:
o "taal@hogeronderwijs" aan van uitgeverij Acco (De Wachter Lieve,
Verrote Leen, Broeckx Luce, Cuppens Linda, Potargent Johanna, Van
Brussel Isabel, Verlinden Els) (ISBN: 9789033479168)
o "Wijze woorden" van Giezenaar om de woordenschat te
oefenen (ISBN: 9789054514268)
• Eos en dergelijke lezen in de bib. Dat is de eerste stap naar
wetenschappelijke teksten.
De ITNA-test is voor sommige richtingen en universiteiten verplicht.
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4.2

TOEFL-TEST (test voor Engels)

TOEFL: Test of English as a Foreign Language
Bij SNT kan je geen cursus volgen om deze test voor te bereiden.
Dit is een goede website om te oefenen:
http://www.examenglish.com/
Hier kan je zien waar men deze test afneemt:
http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl
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4.3

Civiele test

Meer informatie op https://www.atlas-antwerpen.be/nl/testen
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4.4

CNaVT

CNVaVT: Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
Bij CVO SNT kan je geen cursus volgen om deze test voor te bereiden.
Meer informatie op
http://cnavt.org/

20

4.5

Toelatingsexamen geneeskunde en tandheelkunde
Als je wil studeren voor arts of tandarts, moet je een toelatinsexamen
afleggen voor je dit kan studeren aan de universiteit.
Meer informatie vind je op deze websites:
• https://toelatingsexamenartstandarts.be
• https://www.ikworddokter.be/toegangsexamen/examen/praktischeinformatie
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5 EXTRA ACTIVITEITEN
5.1 BIBLIOTHEEK SNT
a)
Brugge
In het secretariaat kan je gratis een boek lenen in gemakkelijk Nederlands. Je
betaalt een waarborg van 10 euro en je kan de boeken drie weken houden.
b)
Blankenberge
Via de leerkracht kan je gratis een boek lenen in gemakkelijk Nederlands. De boekjes
staan in lokaal 208.
Je betaalt een waarborg van 10 euro en je kan de boeken drie weken houden. Als
je het boek terug geeft aan je leerkracht, krijg je ook je €10 terug.
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5.2

SOAP ‘NIEUW LEVEN’ UIT NIVEAU 1

Wil je nog eens opnieuw kijken naar Nieuw Leven?
• Kijk op Youtube via deze link
• Kijk via Chamilo -> niveau 1
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5.3

BIJLES FRANS

Joeri Bellaert en Inge Lahaeysse geven bijlessen Frans. Je kan contact opnemen
met hen via e-mail:
• joeri.bellaert@snt.be
• inge.lahaeysse@snt.be
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5.4

BIJLES NEDERLANDS

Als je het moeilijk hebt in de les, kan je soms remediëring krijgen van de school. Je
leerkracht moet dit aanvragen voor jou. Hiervoor moet je specifieke problemen
hebben (ziekte, een bepaald onderdeel uit de cursus niet goed snappen …).
Niet voor:
➢ Een cursist die over de hele lijn zwak scoort. Die is meer gebaat bij een
module overdoen, een ander traject of een niveau zakken.
➢ Een cursist die heel goed spreekt, maar van schrijven en grammatica geen
notie heeft. Dit is te omvangrijk voor het aantal beschikbare uren en die kan
een schriftelijke module volgen.
➢ Een cursist die absoluut niet gemotiveerd is en onvoldoende engagement
toont.
➢ Een cursist die het advies van de trajectbegeleider/REM en/of de leerkracht
niet volgde.
➢ Een cursist die te weinig aanwezig is.
Alle cursisten die Nederlands leren in SNT zijn welkom op maandag en donderdag
van 12 uur tot 13.30 uur om extra te komen oefenen op de computer. Dit kan in
lokaal 10 zonder afspraak.
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5.5
a)

b)

APPS
Nederlands
• Quizlet (zoek naar SNT NT2)
• Duolingo
• Babel
• How to Say
• muiswerk woordenboek
• mondly
• www.cambiumned.nl
• vocabularystickers.com
• www.taalblad.be
• funeasylearn.com

Uitspraak
Uitsprekend VDAB
https://www.vdab.be/blogs/webleren/uitsprekend
• Android
•

iPhone en iPad
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5.6
•
•
•
•

•

WEBSITES
Oefeningen die perfect bij de cursus passen en die de school zelf gemaakt
heeft vind je op Chamilo. Je gebruikersnaam en wachtwoord staan op de
inschrijvingsfiche van het secretariaat
De nieuwe woordenschat kan je per thema oefenen op Quizlet.
Extra oefenen kan ook op de hotpot.
Doorverwijspagina met heel veel oefeningen:
o www.netvibes.com/taalpuntnederlands
o http://nederlandsoefenen.be/westvlaanderen/event_categories/view/25
Iedereen die wil leren typen, kan dit oefenen op deze website:
https://www.gratislerentypen.nl/
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5.7

GRATIS E-BOOKS IN HET NEDERLANDS
•
•

http://www.ereaders.nl/gratis_e-books/
http://www.optelsom.nl/21-websites-waar-je-gratis-ebooks-kuntdownloaden.html
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5.8

PRAATCAFE IN CVO SNT

Voor precieze data:
 Hou onze website/Facebook in de gaten.
 Er zullen ook affiches in de gebouwen van CVO SNT hangen.
Alumni worden gecontacteerd indien ze aanvinkten in de vragenlijst voor alumni
dat ze hiervoor reclame willen.
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5.9

PRAATTAFELS

PRAATTAFEL VORMING PLUS
https://www.vormingplus-brugge.be/praattafels
Je kan gratis komen. Je moet niet inschrijven.
vragen: praattafelbrugge@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Praattafels-Brugge-2090130187884025/
PRAATTAFEL INTEGRAAL
Je kan gratis komen. Je moet niet inschrijven.
dinsdagmiddag 13.30-15.30
niet in de vakantie
vragen: integraal@telenet.be
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5.10 VRIJWILLIGERSWERK
Je kan informatie gaan vragen in de vrijwilligerscentrale van Brugge.
Vragen: vrijwilligerscentrale@brugge.be
Je kan zelf informatie zoeken op
• www.vrijwilligerswerk.be
• https://www.giveaday.be/nl-be/brugge
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5.11 BOEKEN IN HET KADER VAN EEN OPLEIDING
Hilde Verhaeghe
Bibliothecaris Gezondheidszorg
VIVES Campus Brugge
Xaverianenstraat 10 8200 Brugge
+32 50 30 52 52
hilde.verhaeghe@vives.be
Ze helpt graag om specifieke boeken te zoeken. Ook in andere bibliotheken van
VIVES.
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5.12 TAALPUNT in BIBLIOTHEEK BRUGGE
In de bibliotheek van Brugge kan iedereen terecht in het Taalpunt. Je kan gratis
materiaal lenen om Nederlands te leren.
Meer info en alle boeken die je kan lenen vind je op de website:
https://www.brugge.be/taalpunt-nederlands
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5.13 VAKANTIECURSUS
In de vakantie kan je bij Integraal op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
tussen 10.00 uur en 12.00 uur les volgen.
Je moet hiervoor op voorhand inschrijven bij zuster Noëlla.
• integraal@telenet.be
• (050)67 55 80
Zomercursussen aan de universiteit:
• Universiteit van Leuven
• Universiteit van Antwerpen
• Universiteit van Gent
In andere CVO’s kan je vaak een zomercursus volgen, maar dit is meestal alleen
niveau 1.1 of 1.2. Meer info in het AII.
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5.14 ZOMERACTIVITEITEN
CVO SNT, CVO IVO, de praattafels, de diversiteitsdienst en Open School
begeleiden in de zomervakantie enkele gratis activiteiten in Brugge. Info via de
diversiteitsdienst stad Brugge of op onze facebookpagina.
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5.15 FOTO’S VAN EEN UITSTAP
Op de facebookpagina van CVO SNT kan je foto’s zien/plaatsen. Je moet wel
lid worden van deze pagina.
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6 EXTERNE DIENSTEN
6.1 TOELEIDER DIVERSITEIT
https://www.brugge.be/toeleiders-in-diversiteit
Zij kunnen je helpen met al je vragen (werk, studie, huis, vrije tijd ….). Het is
gratis.

37

6.2
a)

WERK
Bij welke dienst moet ik zijn?
VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding).
https://www.vdab.be/

b)

Ik wil een afspraak maken met de VDAB.
In Brugge:
Kom naar het spreekuur van de trajectbegeleider op dinsdag tussen
12.00 en 13.30 of tussen 17.00 en 18.00 en dan kan de
trajectbegeleider een afspraak maken voor jou (zie vraag 1).
In Blankenberge:
Fabienne Potier (tel: 050/43.12.04, fabienne.potier@vdab.be)

c)

Hoe kan ik vacatures vinden?
https://www.vdab.be/jobs/vacatures?sinds=9000&p=1
Lukt het niet, kom dan naar het spreekuur van de trajectbegeleider (zie
vraag 1).

d)

Hoe log ik in op de website van de VDAB?
Je kan hier de handleiding downloaden die je kan helpen om een log in te
maken. Lukt het niet, kom dan naar het spreekuur van de trajectbegeleider
(zie vraag 1).

e)

Ik wil stage doen op de werkvloer?
https://www.vdab.be/ibo?utm_source=facebook&utm_medium=onbetaald&u
tm_campaign=webdiensten
Meer uitleg over een IBO-opleiding bij de trajectbegeleider (zie vraag 1).

f)

Wat is VOSPA opleiding?
Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen = VOSPA
Na de infosessie wordt een domino 4 test afgenomen. Dat zijn een aantal
relevante situaties uit de zorgsector naar taal. Het is een test waar je
eenvoudige conversaties tussen zorgverleners en zorgvragers moeten
begrijpen (nog geen technisch vakjargon). Het is dus lezen, schrijven en
begrijpen. Wie daarvoor slaagt, komt in de namiddag op gesprek waar ze de
peilen naar motivatie en randvoorwaarden.
Indien de taal nog niet toereikend is om te starten, moet je eerst Nederlandse
les volgen en kan je daarna opnieuw proberen.
Afhankelijk van de sector wordt een andere test afgenomen:
•

•

Primaire sector: De primaire sector is de economische sector die
grondstoffen en voedsel levert. Deze sector beslaat de sectoren
landbouw, veeteelt, jacht, visserij en de delfstoffenwinning. De
verwerking van deze grondstoffen gebeurt in de secundaire sector.
Secundaire sector: Deze sector staat bekend als de industrie. Dit behelst
alle bedrijven en activiteiten die de grondstoffen van de primaire sector
verwerken. De producten worden doorgaans door de tertiaire sector aan
de consument doorverkocht.
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•

•

Tertiaire sector. Deze sector omvat de commerciële dienstverlening:
bedrijven die met de verkoop van hun diensten winst willen maken. Tot de
tertiaire sector rekent men onder andere winkels, horeca, theaters, kappers,
groothandels, transportbedrijven, verhuurders, uitzendbureaus, accountants,
advocaten, adviseurs en ICT-bedrijven.
Quartaire sector. De quartaire sector is de niet-commerciële dienstverlening,
de enige economische sector zonder winstoogmerk. In deze sector vallen de
overheidsdiensten en de door de overheid gesubsidieerde diensten.
Voorbeelden zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen, brandweer, defensie,
gezondheidszorg, sociaal werk, onderwijs en cultuur.
Heb je nog vragen, kom dan naar het spreekuur van de trajectbegeleider (zie
vraag 1).

g)

Ik wil poetsen met dienstencheques.
karin.vandenberghe@vdab.be kan je meer informatie bezorgen.

h)

Zelftest soft skills
Via deze link kan je testen hoe goed je bent in deze vaardigheden en weten
waaraan je nog moet werken: https://www.testyourselfie.eu/.

i)

Waar vind ik informatie over mijn arbeidskaart?
http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit

j)

Wanneer is er nog een infomarkt van de VDAB?
https://www.vdab.be/agenda/be-informed-infomarkt-voor-anderstaligen

k)

Ik wil online hulp bij het solliciteren
https://www.vdab.be/werkzoeken/e-coaching.shtml
Je kan je brief laten nalezen en via Skype hulp krijgen om goede antwoorden
te geven op moeilijke sollicitatievragen. Lukt het niet om een afspraak te
maken of om de juiste dienst te contacteren, kom dan naar het spreekuur
van de trajectbegeleider (zie vraag 1).

l)

Waar is de VDAB in Brugge?
Dat is aan de achterkant van het station. Je gaat het station binnen en dan
onmiddellijk naar links.
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m)

Werk zoeken
De VDAB kan je helpen met je zoektocht naar werk. Op de website
www.vdab.be vind je ook veel vacatures.
Op de website www.everybodyatwork.com vind je vacatures, ook voor wie
nog geen of niet zo goed Nederlands spreek.

n)

Werken als taxichauffeur in Brugge
Om een toelating als taxichauffeur te verkrijgen, moet de kandidaat:
•
•
•
•

minstens 21 jaar zijn;
een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 3
maanden;
een geldig rijbewijs inclusief medische schifting voor het besturen van een
taxivoertuig van de categorie B, C of D hebben;
voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorwaarden om in België deze
beroepsactiviteit uit te oefenen.

Elke nieuwe kandidaat-taxichauffeur moet bovendien slagen voor een taxi-examen,
uitgeschreven door Stad Brugge. https://www.brugge.be/taxi-s
Meer info over het examen vind je in dit document.
Het vernieuwde taxireglement vind je hier.
Het examen is in het Nederlands en het wordt niet vertaald.
De taxichauffeurs hebben het Nederlands nodig om met hun werkgever, collega’s,
klanten en politieagenten te kunnen communiceren.
Het examen gaat door op donderdagnamiddag van 15 uur tot 16 uur.
Via de dienst Economie van de stad Brugge wordt de toelating taxichauffeur al dan
niet afgeleverd.
De kandidaten kunnen bij verschillende Brugse taxibedrijven solliciteren. Er zijn
uitbaters die hun kandidaten op het examen voorbereiden.
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6.2
a)

STUDEREN
Afspraak leerwinkel
http://west.leerwinkel.be/afspraak-maken
Je kan online zelf een afspraak maken. Lukt het niet of weet je niet
goed of deze dienst iets voor jou kan doen, kom dan spreken met de
trajectbegeleider (zie vraag 1).

b)

Sociaal tolk
http://www.agii.be/thema/sociaal-tolken-en-vertalen/ik-wil-sociaaltolk-worden
Voorlopig is er een stop om nieuwe mensen te vinden. Neem contact op
met de dienst om te kijken of er opnieuw kandidaten aanvaard worden
(info@sociaaltolkenenvertalen.be).
In september en mei worden telkens nieuwe mensen aangeworven.
Je moet een diploma Nederlands B2 hebben om aan de infosessie te
kunnen deelnemen.

c)

Studiekeuze
Sid-in beurzen.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/sidin
Indien je wil starten met hoger onderwijs zijn volgende tests
interessant:
• https://www.onderwijskiezer.be/iprefer/index.php
• www.vraaghetaansimon.be (meer voor universiteit)
Indien je al eens ingeschreven was bij VDAB, leg je beter eens de
beroepenoriëntatietest af:
• https://www.vdab.be/beroepsorientatie
Wanneer je weet welk beroep interessant is, kan je via de
onderwijskiezer zoeken welke studies je nodig hebt:
• https://www.onderwijskiezer.be/v2/beroepen/index.php
(alfabetisch)
• via https://www.vdab.be/opleidingen kan je kijken welke
opleidingen je kan volgen (enkel voor werkzoekenden)
Ook op de website van Syntra West kan je heel wat informatie vinden
over opleidingen zoals schoonheidsspecialist, carrosserietechnicus …):
https://syntrawest.be/.

d)

Voortraject hoger onderwijs
Dit is een voorbereidend jaar op hogere studies.
https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteiten-gender/voortraject

e)

Voortraject leerwinkel
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Het voortraject van de leerwinkel stopt in Brugge. Je kan wel In-Gent
contacteren.
https://in-gent.be/voor-jou/onderwijs/voortraject-hoger-onderwijs

f)

Niveau Nederlands om verder te studeren
Dit is afhankelijk van wat je wil studeren.
Heb je het diploma van het secundair onderwijs, dan mag je naar het
hoger onderwijs. Je moet het diploma in bepaalde gevallen wel laten
erkennen (zie vraag 6.6).
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g)

Vermindering op het studiegeld en studiebeurzen
Als je naar de universiteit of hogeschool gaat, moet je soms minder betalen.
Via deze link kan je zien of je in aanmerking komt en hoe je dit kan
aanvragen:
https://www.ugent.be/nl/opleidingen/bacheloropleidingen/studiekosten/vermi
nderingstudiegeld.htm
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h)

Toelatingsonderzoek
Als je wil studeren aan de universiteit of hogeschool, kan je misschien
deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Je moet minimum 21 jaar zijn en
geen diploma secundair onderwijs hebben. Meer informatie en alle
voorwaarden vind je op deze website:
https://www.arteveldehogeschool.be/faq-categorie/vragen-overtoelatingsvoorwaarden

i)

Studeren voor een job in de zorg
Als je voor zorgkundige of verpleegkundige wil studeren, bestaan er veel
mogelijkheden.
Deze website biedt extra informatie:
http://www.ikgaervoor.be/
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6.3

DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

Je diploma secundair onderwijs in België behalen kan niet via CVO SNT.
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/diplomas-engetuigschriften/een-diploma-secundair-onderwijs-behalen-het-secundairvolwassenenonderwijs-vroeger
http://onderwijs.vlaanderen.be/een-diploma-secundair-onderwijs-halen-inhet-volwassenenonderwijs
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6.4

TOLK

http://www.integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen
Bel naar het nummer voor West-Vlaanderen.
Ook een telefoontolk kan je via deze link regelen.
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6.5

HUIS

Ga naar het woonloket.
Het woonloket in het huis van de Bruggeling.
Klik op de link en maak een afspraak.
https://www.brugge.be/woonloket
De huurder moet sinds 2017 niet langer inburgerings- en taalbereidheid
aantonen om zich te kunnen inschrijven als sociale huurder. Het
inburgeringsbeleid wordt losgekoppeld van de sociale huur. Wel wordt een
nieuwe huurdersverplichting in het leven geroepen waarbij de
taalbereidheidsvoorwaarde omgevormd wordt tot een taalkennisvereiste.
Concreet wil dit zeggen dat de sociale huurder zal moeten aantonen dat hij,
binnen 1 jaar nadat de huurovereenkomst gestart is, voor Nederlands het
taalniveau A1 heeft. De bereidheid om de taal te leren is dus niet meer
voldoende, er moet een resultaat getoond worden.
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a)

6.6 ERKENNEN DIPLOMA
Waar kan ik meer informatie lezen?
www.naric.be

b)

Welke dienst kan mij helpen?
Heb je een contract bij inburgering of is dat nog maar twee jaar verlopen,
dan helpen ze je daar gratis. Een diploma lager onderwijs kan je niet laten
erkennen (enkel middelbaar en hoger onderwijs).
Heb je dit niet, dan kan de leerwinkel je tegen betaling helpen. De procedure
is dus dezelfde, maar de prijs is anders.

c)

Ik wil zelf al een idee hebben of mijn diploma erkend wordt.
https://www.nuffic.nl/
Hier krijg je al een idee of men je diploma al dan niet zal erkennen.

d)

Ik heb geen volledig dossier. Kan ik toch een aanvraag doen?
Als je een onvolledig dossier hebt, dan zal een adviesverlener je uitnodigen
voor een verkennend gesprek bij Naric. Daarna word je meestal uitgenodigd
voor een speciaal traject dat uitgestippeld wordt door de Vlaamse
Interuniversitaire Raad. Het is echter complex en er zijn een groot aantal
onvolledige vluchtelingendossiers dus dit kan lang aanslepen.

e)

Ervaringsbewijs
Een beroep kun je op verschillende manieren leren: op school bijvoorbeeld of
door het uit te oefenen. Maar ook door een opleiding te volgen of in je vrije
tijd actief te zijn, kun je bepaalde vaardigheden aanleren die essentieel zijn
voor je vak. Door de dagelijkse praktijk doe je ervaring op en word je goed
in een job. En soms wil je dat ook kunnen bewijzen: als je op zoek gaat naar
een (nieuwe) job of als je wilt doorgroeien binnen jouw bedrijf. Ook als je
geen diploma’s of attesten hebt, kun je dankzij het Ervaringsbewijs je
vaardigheden zwart op wit bewijzen. Met het Ervaringsbewijs bewijs je dat je
goed bent in je werk! Voor verschillende beroepen worden alle belangrijke
vaardigheden op een rijtje gezet. In een gesprek en een praktische proef
kun je aantonen dat je die vaardigheden wel degelijk onder de knie hebt. Als
je slaagt, krijg je het Ervaringsbewijs, een officieel bewijs van bekwaamheid.
Dat toont direct aan wat je in je mars hebt. Met het Ervaringsbewijs sta je
sterker op de arbeidsmarkt. Want ervaring telt! https://www.werk.be/onlinediensten/ervaringsbewijs/voor-welke-beroepen

f)

Welke procedure moet ik aanvragen?
http://naricvlaanderen.be/nl/niveau-erkenning-of-specifieke-erkenning
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6.7

BELGISCHE NATIONALITEIT

Een niveau A2 is nodig.
De instaptest B1 is niet voldoende.
•
•

•

Je moet kunnen bewijzen dat je het niveau behaalde in een CVO
Of een test doen bij Actiris (taalhoek@actiris.be). Deze test kan je elke
eerste en derde woensdag van de maand maken. Het is een gratis
schriftelijke taaltest op computer. Je weet emteen of je een niveau A2
hebt behaald en krijgt een officieel attest voor het gemeentebestuur.
Bel voor een afspraak naar 02 505 11 97.
Je kan ook de civiele test maken (zie punt 4.3).
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6.8

GRATIS SPULLEN

Hier krijg je informatie over de data van het weggeefplein. Iedereen kan
hier zijn spullen achterlaten die hij niet meer gebruikt.
http://www.geefpleinbrugge.be/
Op Facebook zijn er andere pagina’s waar spullen worden weggeven. De
eerste die reageert, krijgt het.

Weggeefwinkel
http://www.online-weggeefwinkel.be/
http://www.ecoplan.be/weggeefwinkel-brugge
In Brugge is de weggeefwinkel in de Hoefijzerlaan 22, 8000 Brugge
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6.9

PSYCHOLOGISCHE HULP

Solentra
http://www.solentra.be/
 trauma begeleiding
 in Oostende zetelen ze op verplaatsing bij het CAW (soms gaan ze ook
ter plaatse in een asielcentrum)
 je kan de helpdesk ook altijd gratis consulteren om tussen 9.00 en
17.00 om advies te krijgen (http://www.solentra.be/nl/Helpdesk
- 0483 613 484)
CAW
http://www.cawnoordwestvlaanderen.be/
http://www.cawnoordwestvlaanderen.be/zoek-je-hulp
 alle hulpvragen
CGG
http://www.cgg.be/
 vaak geen expertise in zware psychotrauma (wel het CGG van Kortrijk
(Mandel en Leie)) => 2 therapeuten werken daar voor erkende
vluchtelingen)
 je gaat normaal gezien pas naar een CGG als je ernaar
wordt doorverwezen, bijvoorbeeld door uw huisarts of het CLB. Een CGG
is immers bedoeld voor mensen met een ernstig psychisch-psychiatrisch
probleem of een probleem dat zou kunnen erger worden.
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6.10 VRIJE TIJDSBESTEDING
https://www.vormingplus-brugge.be/programmaboekje
https://www.brugge.be/vrije-tijd
Blankenberge organiseert soms een vrijetijdsbeurs:
http://www.vrijetijdsbeurs.be/
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6.11 VRIJE TIJD VOOR VROUWEN
FEMMA organiseert leuke activiteiten voor alle vrouwen. De activiteiten in
Brugge staan op de Facebookpagina:
https://www.facebook.com/FemmagiqueBrugge/.
Je kan ook contact opnemen met Riet Delbaere 0472 57 36 48 voor meer
info over de activiteiten.
Ook in Zeebrugge, Brugge Sint-Baafs en Brugge Sint-Kruis is er een
vriendinnengroep van FEMMA. Meer info vind je op de website
https://www.femma.be/nl/vriendinnen-in-de-buurt.
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6.12 VOETBAL SPELEN
Jongeren en volwassenen die graag voetballen en nieuwe mensen willen leren
kennen uit Brugge, kunnen contact opnemen met Buurtsport via de
trajectbegeleider of via de Facebookpagina Buurtsport voetbal 2. Je kan ook
bellen naar de sportief coördinator Riekert Stael 0470/10.68.29 voor meer info
over de voetbaltrainingen. De voetbaltrainingen zijn gratis.

https://www.buurtsportbrugge.be/nl/Home/Index/16/buurtsportprojecten
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6.13 SOCIAAL-CULTURELE ORGANISATIES
Op de website http://fmdo.be/over-ons/regios/west-vlaanderen/brugge/ vind
je meer info over verschillende sociaal-culturele organisaties in Brugge van
mensen met een migratieachtergrond. Als je graag contact wil of
samenwerken met één van deze organisaties, mail of telefoneer dan naar
Tine Dessein: tine@fmdo.be 0471/83.72.03.
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6.14 JURIDISCH ADVIES EN NOTARIEEL ADVIES

Je kan een afspraak maken als je stuurt naar dit e-mailadres: bjb@balie-brugge.be
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6.15 BELASTINGBRIEF
Ga naar een “zitdag” van je gemeente. Daar kunnen ze je gratis helpen bij
het invullen van je belastingbrief. Vul je de brief niet in, dan kan je een boete
krijgen.
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte/hulp
_bij_het_invullen/gemeentelijke_zitdagen
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6.16 ONDERWIJSCHEQUES
Onderwijscheques zijn cheques waarmee je verplichte schoolkosten kunt
betalen.
Meer informatie en de cheques aanvragen kan via deze link:
https://www.brugge.be/onderwijscheques
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6.17 KINDEROPVANG/OPVOEDING
Informatie over dienstverlening en opvoeding kan je krijgen bij Huis van het
kind in Brugge:
http://www.huisvanhetkindbrugge.be/
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