INTERESSE?

wvl@integratie-inburgering.be
integratie-inburgering.be/wvl

Kom langs voor een gesprek. Wij spreken jouw taal of
gaan op zoek naar een tolk. We maken tijd voor jou
en luisteren naar je verhaal. We houden rekening met
je werk, je gezin en je persoonlijke situatie. We praten
over wat je vroeger al gedaan hebt en wat je hier kan
doen.



Voormiddag

Namiddag

Maandag

Op afspraak

13 uur — 16 uur

Dinsdag

9 uur — 12 uur

Op afspraak

Woensdag

9 uur — 12 uur

Op afspraak

Donderdag

Op afspraak

13 uur — 16 uur

Vrijdag

Gesloten *

Gesloten *

integratie-inburgering.be/contact

* De consulenten NT2 en trajectbegeleiders zijn enkel via gsm bereikbaar.

Op sommige dagen zijn we ook open na 16 uur. Je kan dit
checken op www.integratie-inburgering.be/wvl.
Ook de gegevens van onze andere locaties vind je hier terug.

Tour & Taxis — Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86C, bus 212 | 1000 Brussel
integratie-inburgering.be

V.U. Jo De Ro, Agentschap Integratie en Inburgering, private stichting, Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel

Kijk op onze website waar je ons kan vinden:

OPENINGSUREN

Welkom
in Vlaanderen!

integratie-inburgering.be

BEN JE NIEUW
IN VLAANDEREN?
Inburgeren en Nederlands leren

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Een trajectbegeleider zoekt samen met jou antwoorden
op je vragen. Hij geeft je praktische informatie over je
inburgeringsprogramma.

Pashtu, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, ServoKroatisch, Somali, Spaans, Thais, Tigrinya, Turks, …
•

op verschillende locaties.

•

op verschillende momenten: overdag, ’s avonds of
in het weekend.

MAATSCHAPPELIJKE ORIËNTATIE
In deze cursus leer je over werken, wonen, onderwijs,
gezondheid en nog veel meer.
WELKOM BIJ HET AGENTSCHAP INTEGRATIE EN
INBURGERING!
Ben je pas in Vlaanderen en alles is nieuw voor je? Of
ben je hier al langer, maar voel je je nog niet helemaal
thuis? Het Agentschap Integratie en Inburgering
helpt je op weg.
Zoek je werk of wil je studeren? Wil je iets leuks
doen in je vrije tijd? Heb je vragen over je rechten
en plichten? Wil je graag Nederlands leren of nieuwe
mensen ontmoeten? Wij zoeken samen met jou hoe
je dit kan doen.
WIJ BIEDEN JOU:
•
•
•

Persoonlijke begeleiding door een trajectbegeleider.
Maatschappelijke oriëntatie: een cursus waarin je
België leert kennen.
Een cursus Nederlands: wij verwijzen je door naar de
cursus die het best bij je past.

VOOR WIE?
Iedereen die in het buitenland geboren is en ouder dan
18 jaar is, komt in aanmerking voor het inburgerings‑
programma.

Je leerkracht helpt je op weg, zodat je zelf het antwoord
op al je vragen leert vinden. De leerkracht spreekt je
eigen taal of een andere taal die je begrijpt.
We organiseren cursussen maatschappelijke
oriëntatie
•

in verschillende talen:
Albanees, Arabisch, Bulgaars, Engels, Farsi/Dari, Frans,
Grieks, Hindi, Italiaans, Marokkaans, Nederlands, Nepalees,

NEDERLANDS
We geven zelf geen les, maar zoeken samen met jou
naar de cursus en de school die het best bij je passen.
Je kan bij ons ook terecht met al je vragen over
Nederlands leren. Als je al Nederlands kan, doen we
een test om te bepalen in welk niveau je mag beginnen.

