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Nederlands

English

Wat is Basiseducatie?

What is Basic Education?

Ben je 18 jaar of ouder? Ben je niet lang naar school gegaan en wil je bijleren? Dan is
Basiseducatie iets voor jou.

Are you 18 years of age or older? Did you stop going to school at an early age and
do you now want to learn more? If so, then Basic Education is something for you.

Welke cursussen?

Which courses?

• Bij Basiseducatie kan je cursussen taal, rekenen of computer volgen.

• With Basic Education, you can follow language, arithmetic or computer courses.

• Er zijn cursussen voor Nederlandstaligen en anderstaligen.
• Basiseducatie bekijkt samen met jou welke cursus bij jou past. Je leert in je eigen tempo
en op je eigen niveau. In kleine groepen.

• There are courses for native speakers of Dutch and for native speakers of other languages.
• Basic Education will examine together with you which course suits you best. You learn at
your own pace and at your own level, in small groups.

Praktische informatie

Practical information

•

De meeste lessen zijn gratis. Je betaalt wel voor lesmateriaal, zoals kopieën, een handboek of USB-stick.

•

Meestal kan je kiezen tussen een dag- of avondcursus. Je volgt 1 of meerdere dagen per
week les. Er is geen les tijdens de schoolvakanties.

• Most lessons are free of charge. You do have to pay for course materials such as photocopies, the handbook or a USB flash drive.

•

Op het einde van de cursus krijg je een certificaat. Daarmee kan je verder leren in een
Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). Basiseducatie begeleidt je bij de overstap.

•

Er zijn 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel. Zoek een Centrum voor
Basiseducatie bij jou in de buurt: https://www.basiseducatie.be/centra.

• Usually you can choose between a daytime or evening course. You take lessons on 1 or
more days a week. There are no lessons during school holidays.
• At the end of the course you get a certificate. With this certificate, you can continue your
learning in a Centre for Adult Education (CVO). Basic Education guides you during the
switch.
• There are 13 Centres for Basic Education in Flanders and Brussels. Find a Centre for Basic
Education near you by clicking this link: https://www.basiseducatie.be/centra.

(bron: Federatie Basiseducatie)
(source: Federation of Basic Education)

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op https://www.integratie-inburgering.be/
nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je kind. Woon je in Brussel? Surf
dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

Do you want to learn Dutch? Find a place to do so at https://www.integratie-inburgering.
be/nederlands-leren-en-oefenen. Or ask at your child’s school. Do you live in Brussels? Then visit
https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

