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Kijk op www.snt.be voor het cursusaanbod
en informatie over prijzen, vrijstellingen,
inschrijvingsgeld en vestigingsplaatsen.
Vraag ook naar onze brochures Fotograﬁe,
Informatica, Koken & Bakken, Nederlands voor
anderstaligen en Mode!
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Woorden en begrippen worden visueel uitgedrukt met
handgebaren. Gebarentaal is een echte taal, met een
eigen gebarenschat en grammatica.
Zonder woorden maar met gebaren kan je spreken
over wat je maar wil: je familie, je huis, de liefde,
je vrije tijd … In 3 niveaus (richtgraad 1) leert een
moedertaalspreker Vlaamse gebarentaal je het
basislexicon en de belangrijkste grammaticale regels
voor elke dagdagelijkse communicatie. Je leert ook
de vingerspelling. Tussendoor maak je kennis met de
dovencultuur.
Ook cursussen voor gevorderden (richtgraad 2), voor
wie zijn kennis verder wil uitbreiden en inoefenen.
Ook cursussen voor doven en slechthorenden die
de standaardtaal willen leren of beter willen leren
gebruiken.

Cursussen gecombineerd onderwijs

Baron Ruzettelaan
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Leerplatform
Elke taalcursist krijgt gratis toegang tot een digitaal
leerplatform. Het leerplatform is ter ondersteuning van
de leerstof maar biedt ook tal van extra oefeningen én
culturele informatie.

Vlaamse gebarentaal
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Elk jaar valt er heel wat te beleven in de verschillende
taalafdelingen:
dagtrips,
reizen,
ﬁlmfestival,
toneelvoorstellingen, muziekopvoeringen, culinaire
avond … Zo worden taal en cultuur één!
Wie wil, kan via de Facebookgroep van elke taal in contact
blijven met medecursisten en weetjes uitwisselen.

Cursistenbibliotheek
Op het secretariaat kan je gratis leesboekjes ontlenen
voor de verschillende niveaus.
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De opfrissingscursussen, de bedrijfsgerichte cursussen en een aantal (verkorte of) snelcursussen
zijn hier enkele voorbeelden van. Voor een actueel
aanbod, raadpleeg www.snt.be.
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Taal en sociaal

Sommige cursussen worden als gecombineerd
onderwijs (GO) ingericht. Dat wil zeggen dat een deel
van de leerstof gegeven wordt tijdens contactlessen
(op school) en een deel via afstandsonderwijs: via pc
kan je thuis, op het werk, in de bibliotheek … zelf de
leerstof doornemen en oefeningen maken. Zo kies je
zelf waar en wanneer je aan de cursus werkt en kan
je meer op eigen tempo en volgens eigen behoefte
werken.

Informatica

snt.be

Koken & Bakken
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Nederlands voor anderstaligen

Ook zin om een TAAL te leren of om je taalkennis te
onderhouden? Is taal een passie, of zoek je een cursus
in het kader van je werk?
Wat je ook wil, wat je ook zoekt, aan SNT ben je aan het
juiste adres. Een greep uit onze troeven:
• Cursussen van september tot eind december;
van januari tot eind mei
• Spreekklassen in mei/juni
• 1x per week
• Dag- en avondcursussen
• Beginners tot gevorderden
• Standaard- en gespecialiseerde taalopleidingen
(opfrissing, bedrijfsgericht, spreekklassen,
conversatie voor gevorderden, snelcursussen …)
• Conversatiegroepen met moedertaalsprekers
als gastspreker of lesgever
• Verschillende instapmomenten per jaar
• Voor iedereen tussen 16 en 95 jaar
• Parkeren tegen verminderd tarief van € 0,40/
uur in Parking Katelijne op 200 m van SNT
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Duits

Japans

Engels

Portugees

Frans

Russisch

Italiaans

Spaans

Aanpak
Communicatief, functioneel, interactief. Een taal leer
je om te communiceren, om actief te gebruiken en dat
streven we na, al vanaf het eerste uur.

Niveaus
SNT biedt tien niveaus aan, van beginners tot
gevorderden (=ERK niveau A1 tot en met C1).

Beginners
In richtgraad 1 (niveaus 1 en 2, breakthrough en
waystage) leer je op een eenvoudige manier vlot te
communiceren in dagdagelijkse, praktische situaties.
Je leert o.m. jezelf voorstellen, de weg vragen, eten
kopen, een excursie boeken … allerlei dingen die
onmiddellijk bruikbaar zijn. Dat alles wordt aangevuld
met culturele informatie en tips over de regio’s waar
de taal wordt gesproken. Hiermee kan je je bv. al goed
uit de slag trekken op reis.

Mode

In de richtgraden 3 & 4 (niveaus 6/7 tot 9/10, vantage en
effectiveness) leer je vlot en spontaan spreken en dat met
een rijke en genuanceerde woordenschat. Op interactieve
wijze leer je probleemloos spreken in een sociale, maar
ook in een professionele context. Je praat moeiteloos
mee over algemene én speciﬁeke onderwerpen en dat
alles in een taal die een moedertaalspreker verbaasd zal
doen opkijken. Hiermee kan je heel duidelijk je wensen,
gedachten en gevoelens in de vreemde taal uitdrukken.

Oefenmodules op het einde van het schooljaar om je
spreekvaardigheid in te oefenen en te verbeteren.

Conversatie voor gevorderden
De vier richtgraden afgewerkt? Dan kan je conversatie
voor gevorderden volgen om je kennis te vervolmaken
en op hoog niveau te houden.
Conversatieklassen met moedertaalsprekers als
lesgever of gastspreker.

Gespecialiseerde taalcursussen

Uitgebreide basiskennis
In richtgraad 2 (niveaus 3 tot 5/6, threshold) wordt
de basis uitgebreid en uitgediept. Je kan je al snel
goed uitdrukken in de meeste, vertrouwde situaties.
Je zelfstandigheid in de vreemde taal vergroot en je zal
merken dat je kennis van de taal deuren opent om het
volk en de cultuur beter te leren kennen. Hiermee kan
je bv. al een vlot gesprek met een moedertaalspreker
voeren.

Opfrissingscursus

Wie in het tweede semester alsnog als beginner wil
starten met Frans, Italiaans of Spaans, kan zich
inschrijven voor de snelcursus of verkorte cursus.

Spaans, Portugees, Frans of Italiaans
voor op reis
Ben je gek op reizen of gefascineerd door het Spaans,
Portugees, Frans of Italiaans? Aarzel niet en volg een
cursus “voor op reis”. Via thema’s zoals kennismaken,
de weg vinden, boodschappen doen, op restaurant
gaan … leer je op een zeer praktische manier de
basisbeginselen van de taal, en zorg je zo voor de
nodige bagage!

Frans of Engels voor anderstaligen

Cursus Frans of Engels voor beginners niveau 1 en 2.
Op maat voor cursisten die niet het Nederlands als
moedertaal hebben.

Cursussen op maat voor bedrijven
Op aanvraag zijn ook cursussen op maat voor bedrijven
mogelijk. Neem contact op met de directie voor meer
informatie.

Heb je in het middelbaar onderwijs of via
volwassenenonderwijs vroeger al eens les Frans of
Engels gevolgd en wil je die kennis wat opfrissen? Kies
dan voor een opfrissingscursus.

Spaans of Engels voor gidsen en
reisleiders
Voor toeristische gidsen en reisleiders, maar ook voor
elke reiziger met cultuurhistorische belangstelling. Een
uitdieping in het taalgebruik van kunst, geschiedenis,
architectuur, gastronomie, geograﬁe en natuur met
nadruk op de mondelinge vaardigheid.

Nederlands voor anderstaligen
(vraag naar onze NT2-folder)
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Spreekklassen Spaans of Italiaans

Snelcursus
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