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Beste leerkracht,

Word jij Taalpuntambassadeur? 

Jij bent docent NT2 en leert anderstaligen Nederlands in een Centrum 
voor Basiseducatie (Ligo) of een Centrum voor Volwassenenonderwijs in 
Vlaams-Brabant. Je kent ongetwijfeld het belang van extra oefenkansen 
Nederlands buiten de lessen. Maar wist je ook dat je cursisten hiervoor 
in Vlaams-Brabant in maar liefst 45 bibliotheken met een Taalpunt 
Nederlands terecht kunnen? Het overzicht vind je achteraan in deze 
brochure.

Word Taalpuntambassadeur en wijs je cursisten de weg naar het 
Taalpunt Nederlands in een bibliotheek in hun buurt. Het is de plek 
bij uitstek voor mensen die Nederlands willen leren of beter willen 
lezen en schrijven. 
Door een bezoek aan een Taalpunt Nederlands in de bibliotheek krijgen 
anderstalige nieuwkomers de kans om op een ontspannen manier Neder-
lands te oefenen, op hun eigen tempo en volgens hun eigen interesses. 
Ze vinden er allerlei materiaal op maat, zoals taalcursussen, leesboeken, 
luisterboeken, films, de krant en nog zoveel meer. Veel bibliotheken  
organiseren daarbij ook verschillende taalactiviteiten.

Het concept Taalpunt Nederlands en het eerste Taalpunt Nederlands  
ontstonden in 2008 in Antwerpen. Ondertussen werden er al meer dan 
125 Taalpunten Nederlands opgericht in heel Vlaanderen. Ik ben fier te 
kunnen zeggen dat Vlaams-Brabant ondertussen met zijn 45 bibliotheken 
de kroon spant.

Een bibliotheek is immers niet alleen een verzamelplaats van boeken, maar 
ook van mensen. Het is een laagdrempelige ontmoetingsplaats en vaak 
ook een opstap naar het sociale en culturele leven van een gemeente. 
Via de bibliotheek kan de band met de samenleving van laaggeletterden, 
nieuwkomers en anderstaligen uitgebouwd en onderhouden worden.

Het is dan ook van groot belang dat onze anderstalige inwoners van deze 
ondersteuning gebruik kunnen maken. Veel cursisten wonen niet in de 
gemeente waar ze Nederlandse les volgen. Zij weten vaak niet dat er een 
Taalpunt Nederlands in de bibliotheek van hun woonplaats is. Help jij mee 
om hen naar het Taalpunt Nederlands in de dichtstbijzijnde bibliotheek te 
leiden? 

Bedankt om samen met ons anderstaligen nog meer kansen te geven om 
Nederlands te leren en te blijven oefenen.

Gunther Coppens
Gedeputeerde voor Vlaams karakter

VOORWOORD

In Vlaams-Brabant verloopt de ondersteuning van de Taalpunten Nederlands via de cel Vlaams 
karakter. Deze cel richt zich op het ondersteunen en opzetten van allerlei projecten die het aanleren 
van de Nederlandse taal bij inwoners van Vlaams-Brabant willen stimuleren. Via het subsidieregle-
ment van de cel kunnen scholen, vzw’s en lokale besturen een aanvraag voor een taalstimulerend 
project indienen. Meer informatie vind je op www.vlaamsbrabant.be/taalstimulering-nederlands.

Wens je meer informatie?  
Dan kan je steeds mailen naar vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be. 
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De bibliotheek is de ideale plek om anders-
taligen te laten kennismaken met boeken en 
andere media. Vandaag de dag is het een 
klein cultuurcentrum geworden. Verschil-
lende doelgroepen komen hier samen: 
ouderen die de krant lezen, anderstaligen 
die deelnemen aan een conversatiegroep, 
kinderen die op bezoek komen met hun 
klas, studenten die er komen studeren en 
ga zo maar door.

De meeste bibliotheken in Vlaams-Brabant 
richtten de voorbije jaren een Taalpunt 
Nederlands op. Dat is een specifieke 
plaats in de bibliotheek voor andersta-
ligen die in hun vrije tijd Nederlands wil-
len oefenen. Bijvoorbeeld door boeken te 
lezen, cd’s met Nederlandstalige muziek 
te beluisteren, de Wablieftkrant te lezen 
of Nederlandstalige films te bekijken. Het 
is de ideale manier om ontspanning en 
taalontwikkeling te combineren.

Een Taalpunt Nederlands geeft ondersteu-
ning aan anderstaligen op het vlak van 
taalontwikkeling (Nederlands leren) en 
maatschappelijke oriëntatie en streeft naar 
meer zelfredzaamheid van de anderstalige 
gebruikers. 

Anderstalige volwassenen zijn in de eer-
ste plaats de doelgroep. Daarnaast is het 
aanbod ook op maat van NT2-docenten, 
brugfiguren, leerkrachten en NT2-studen-
ten.

Het aanbod van het Taalpunt Nederlands 
sluit goed aan bij de doelstellingen van 
het NT2-onderwijs: 

Leesvaardigheid benadrukt de vaardighe-
den van de cursisten om geschreven infor-
matie te gebruiken in realiteitsgebonden 
contexten: we lezen om ons te informeren, 
om kennis op te doen, om ons te ontspan-
nen. Vergroot de betrokkenheid van de 
cursisten door echte bronnen (kranten, 
tijdschriften, folders, internet, …) aan te 
bieden en teksten die handelen over reële, 
actuele problemen.

Het Taalpunt Nederlands in de bibliotheek 
heeft een breed aanbod:

•   taalleermethoden Nederlands op  
verschillende niveaus en vanuit  
verschillende talen en in verschillende 
vormen;

•   boeken over grammatica, spelling,  
stijl, (beeld)woordenboeken;

•   fictieboeken voor volwassenen in  
eenvoudige taal;

•   luisterboeken/muziek-cd’s op maat  
van anderstaligen;

•   Nederlands gesproken films;

•   informatieve boeken in  
eenvoudige taal;

•   kranten in eenvoudig Nederlands;

•   folders specifiek voor de doelgroep 
anderstaligen.

Anderstaligen vinden dit materiaal gemakkelijk terug door de frontale presentatie in 
het Taalpunt-meubilair en de eenvoudige onderverdeling met duidelijke symbolen. 
Bibliotheekmedewerkers kunnen ook steeds helpen bij het uitkiezen van het geschikte 
materiaal.

In heel wat Taalpunten Nederlands staan computers waar anderstaligen gratis hun 
Nederlands kunnen komen oefenen.
Op www.netvibes.com/taalpuntnederlands vind je een verzameling van websites met 
oefeningen op verschillende niveaus voor al wie Nederlands wil leren.

WAT IS EEN TAALPUNT NEDERLANDS? 

Taalcursussen beginners 1

Films

Spreken

Wablieftkrant

Schrijven

Taalspellen

Docentenmaterialen

Informatieve boeken

Leesboeken

Luisterboeken

Leerboeken (grammatica, spelling)

Taalcursussen met steuntalen

Taalcursussen (half)gevorderden

Woordenboeken

Taalcursussen beginners 2

Taalcursussen beginners 3

Taalcursussen beginners 1

Films

Spreken

Wablieftkrant

Schrijven

Taalspellen

Docentenmaterialen

Informatieve boeken

Leesboeken

Luisterboeken

Leerboeken (grammatica, spelling)

Taalcursussen met steuntalen

Taalcursussen (half)gevorderden

Woordenboeken

Taalcursussen beginners 2

Taalcursussen beginners 3

Uit ‘Leerplan opleiding Nederlands tweede taal Richt-
graad 2, Threshold 1 en 2’, 2015, p. 46, geraad-
pleegd op 03-02-2021 via http://www.stuurgroepvo.
be/svwo/leerplan/nt2-rg-1-en-2
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In elke bibliotheek met een Taalpunt Nederlands kan je terecht voor een rondleiding op 
maat van NT2-cursisten. Elke bibliotheek vult deze rondleiding zelf in.

Enkele voorbeelden:

•   Rondleiding met nabespreking met koffie, thee en koekjes;

•   Bezoek met klasopdrachten;

•  Zoektochten met iPads;

•   Rondleidingen via het platform ‘Bibster’;

•   Spelletjes en quizformules.

Wil jij met jouw cursisten een bezoek brengen aan de bib? Maak dan een afspraak. 
Elke docent kan rechtstreeks met de bibliotheken afspreken voor een bezoek aan het 
Taalpunt Nederlands. 

Je kan er ook voor kiezen om deze rondleiding zelf te organiseren.  
Op www.klascement.net vind je kant-en-klare lesvoorbereidingen met opdrachten.

Wij koppelen onze rondleidingen voor 
NT2-klassen aan een spel via het 
platform ‘Bibster’. Via dit platform 
werkten we een quiz uit op maat van 
anderstalige volwassenen. De quiz 
wordt gespeeld via onze tablets of via 
hun eigen smartphone. Aan de hand 
van vragen over hun muziekkeuze of 
de mooiste plek in hun land van her-
komst verplaatsen de cursisten zich 
alleen of per twee door de hele bib. Het 
spel zorgt voor een energieke drive en 
maakt de tongen los.

Anne-Sophie De Mulder,  
Stroom Vrijetijd Dilbeek

RONDLEIDINGEN VOOR NT2-CURSISTEN  

In de bib van Merchtem organiseren wij de NT2-rondleidingen aan de hand van quiz- 
vragen, bewust offline. De cursisten gaan op schattenjacht doorheen de bib. Elk 
team krijgt een andere kleur. Samen lossen ze ludieke quizvragen op aan de hand 
van eenvoudige kruiswoordraadsels, rebussen, een boek zoeken... Elk antwoord 
verwijst weer naar een volgende vraag. Het thema is: de bib ontdekken. Zo verza-
melen ze puzzelstukken, die de plattegrond van de bib vormen. Heel handig als ze 
opnieuw de bib bezoeken. Na 30 min. quizzen kan de zoektocht naar de verstopte 
schat beginnen… Hulp vragen aan het personeel is uiteraard toegelaten!

Chantal Ballon, bibliotheekmedewerker Merchtem

We hebben een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor anderstaligen in onze biblio-
theek. Zo organiseren we regelmatig rondleidingen voor NT2-cursisten, inburgeraars 
en OKAN-leerlingen. We laten hen op een laagdrempelige manier kennismaken met 
de werking van onze bib en met de verschillende collecties. Tijdens de rondleiding 
maken we de deelnemers warm voor onze andere activiteiten, zoals “Voorlezen XL” 
en de conversatietafels Nederlands in de zomermaanden. 

Liesbet Adam, bibliotheekmedewerker Vilvoorde 
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Bibliotheken met een Taalpunt Nederlands organiseren ook regelmatig andere  
activiteiten op maat van anderstaligen. 

Enkele voorbeelden: 

•   Samenleesgroepen en andere leesclubs;

•   Babbeltafels en praatgroepen;

•   Spelvoormiddagen voor anderstalige ouders;

•   Taallabo’s waarbij vrijwilligers anderstaligen helpen;

•   Voorlees- of poëzie-uurtjes;

•   NT2-lezingen en film- of toneelvoorstellingen;

•   Workshops “Verhalen schrijven” en andere workshops;

•   … 

Wil je weten welke activiteiten in het Taalpunt Nederlands van de dichtstbijzijnde 
bibliotheek worden georganiseerd? Contacteer de bibliotheek en vraag naar de Taal-
puntverantwoordelijke. 

ANDERE ACTIVITEITEN BIJ HET TAALPUNT 
NEDERLANDS

Elke vrijdag van 9.30 tot 11 uur komen 
we samen in de bibliotheek en lezen 
we boekjes, teksten en poëzie in het 
Nederlands. Er is een samenleesgroep 
voor beginners en één voor gevorder-
den. Na het lezen in het Nederlands is 
er steeds tijd voor een praatje en een 
drankje.

Hilde Vanderwegen,  
Bibliotheekmedewerker Sint-Pieters-Leeuw

Elke zaterdag van 10 tot 12 uur komen we samen in de bib om 
Nederlands te oefenen in een ongedwongen sfeer. We praten, 
lezen, spelen, knutselen… samen in het Nederlands, ieder op 
zijn eigen niveau. Ouders en kinderen van alle leeftijden zijn 
van harte welkom!  

Elien Rubens, bibliothecaris Diest  
i.s.m. Jose Gonzalez, diversiteitsambtenaar

Anderstalige Ternattenaren die Nederlands willen oefenen 
zijn zeer welkom tijdens ons Praatcafé. Ze kunnen elke eerste 
en derde dinsdag van de maand afwisselend in de bibliotheek 
en het cultureel centrum terecht. Tijdens deze avonden krij-
gen ze informatie over de projecten, dienstverlening en ver-
schillende verenigingen van onze gemeente. Nadien houden 
we gesprekken, lezen we aan elkaar voor en spelen we taal-
spelletjes. 

Fri De Keyser, Integratiedienst Ternat
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Lezen en voorlezen zijn verrijkend voor 
iedereen: het stimuleert de taalontwikke-
ling, zorgt voor een rijkere woordenschat, 
draagt bij tot onbewust leren van gram-
matica, laat je makkelijker spreken over 
emoties, en heeft ook een impact op de 
cognitieve vaardigheden en brede gelet-
terdheid. Naast taalvaardiger zijn lezers 
vaak ook creatiever en empathischer. 
Lezen dompelt cursisten onder in een 
andere cultuur en samenleving. Redenen 
genoeg om cursisten NT2 aan te moedi-
gen om te lezen in het Nederlands.

In het Taalpunt Nederlands vind je een 
groot aanbod aan Nederlandstalige boe-
ken en kranten op maat van anderstali-
gen. Een greep uit het aanbod:  

•   Wablieft-boeken zijn verhalen van 
bekende auteurs, in eenvoudig 
Nederlands. Wablieft heeft een groot 
aanbod unieke verhalen, allemaal in 
duidelijke taal.

•   De duidelijkste krant Wablieft brengt 
nieuws in eenvoudig Nederlands.

•   Uitgeverij Lezen voor iedereen is de 
Belgische tak van de Nederlandse 
uitgeverij Eenvoudig Communiceren. 
Zij geven boeken uit op verschillende 
leesniveaus voor iedereen die lezen 
niet evident vindt. 

In de klas

Lestips om met deze boeken aan de slag 
te gaan in de klas vind je vaak online op 
de website van de betreffende uitgeverij.

Het Documentatiecentrum Atlas beschikt 
over een groot aanbod leermiddelen 
Nederlands voor anderstaligen. Zij en 
Wablieft organiseren regelmatig work-
shops om docenten NT2 handvaten te 
geven om in hun klas aan de slag te gaan 
met lezen en boeken.

Op KlasCement vind je inspiratie en les-
materiaal gedeeld door NT2-leerkrachten 
om te werken met verhalen en boeken in 
de les. Op de KlasCement-deelsite De lat 
hoog voor talen vind je dit materiaal voor-
gefilterd per ERK-niveau.

Elke NT2-leerkracht werkt in de klas aan 
verschillende vormen van lezen: oriënte-
rend lezen, globaal lezen, selectief lezen, 
concentrisch lezen, intensief lezen, kri-
tisch lezen en genietend lezen. 

Naast het gebruik van teksten uit hand-
boeken kan je lezen op heel diverse 
manieren gebruiken in je lessen:

•   Voorlezen;

•   Bekende verhalen vertellen;

•   Inforijke teksten aanbieden;

•   Samenlezen of vrij lezen in de klas;

•   Actualiteit bespreken;

•   DILIT-lezen en DILIT-luisteren;

•   Wablieft-boeken introduceren;

•   Het vervolg van een verhaal  
laten raden;

•   Cursisten hun mening laten geven;

•   Liedjesteksten gebruiken;

•   Een klasbibliotheek;

•   Een boekencarrousel.

AAN DE SLAG MET HET MATERIAAL

We organiseren regelmatig activiteiten voor ons anderstalig publiek. Zo 
organiseerden we bijvoorbeeld voor 3 klassen van Crescendo CVO een 
samenleesactiviteit. Auteur Ilona Plichart weet als geen ander hoe ze met 
de doelgroep aan de slag moet. Tijdens het ‘Vertelsalon’ toverde auteur 
Siska Goeminne de bib om tot een gezellige huiskamer en ging ze op basis 
van gedichten over leven en liefde in gesprek met 13 anderstalige deelnemers.

Joachim Haesendonck, bibliotheekmedewerker Kortenberg 

Anderstaligen zijn zeer welkom in de bib van Leuven en het Taalpunt Neder-
lands voor het ontlenen van materialen zoals boeken, dvd’s, cd’s, strips,  
enz. De bib wil daarnaast ook een huiskamer zijn, een ontmoetingsplek voor 
velen waar je alleen of samen met anderen kan beleven en ervaren. Sinds 
enkele jaren kan je als anderstalige in de bib van Leuven deelnemen aan 
een samenleesgroep. Samenlezen betekent samen met anderen, ter plekke, 
een tekst of gedicht lezen en er samen over praten, herinneren, genieten. 
Samenlezen doen we wekelijks of tweewekelijks in de Bib Leuven Tweebron-
nen en op locatie in een buurtcentrum. We hopen in het voorjaar samen-
leesgroepen voor anderstaligen op te starten in de bibfilialen van Wilsele, 
Kessel-Lo en Heverlee.

Lieve Claes, verantwoordelijke doelgroepgericht werken, de Bib Leuven
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Ik ga regelmatig met mijn cursisten naar de biblio-
theek en zij en ik krijgen er steeds energie van. 

Tijdens een klassikaal bezoek maken cursisten 
kennis met het Taalpunt Nederlands, snuis-
teren ze in de informatieve boeken en zijn ze 
vaak erg onder de indruk van de diversiteit 
van het aanbod. In de bibliotheek vinden cur-

sisten een schat aan informatie die ze in hun 
dagelijkse leven kunnen gebruiken. Mijn cursis-

ten gaan naar de bibliotheek om boeken te lenen, 
op internet zaken op te zoeken, conversatielessen 

te volgen, … Ik merk ook dat cursisten vaker in de biblio-
theek komen als ze kinderen hebben. Ze vinden er informatieve 

boeken en leesboeken en komen er naar verteluurtjes of nemen 
deel aan projecten als Boekenstoet. Het is voor cursisten vaak de 
eerste keer dat ze het gevoel hebben echt deel uit te maken van 
het vrijetijdsleven in hun gemeente. Het is bovendien heel laag-
drempelig, voor een kleine jaarlijkse bijdrage kan iedereen materi-
alen lenen. Veel bibliotheken organiseren buiten de schooluren ook 
activiteiten als conversatiegroepen, leesclubs en Babbel & Speel.

Voor mijn cursisten gooit het Taalpunt de deur 
naar onze taal en cultuur wijd open! Sommige 

cursisten hebben van thuis uit geen biblio-
theek- of (voor)leescultuur. Het Taalpunt 
helpt hen letterlijk die drempel over naar een 
heel nieuwe wereld met lees- en ander talig 
materiaal dat ook voor hen begrijpelijk en 

echt wel te pruimen is. Voor wie al wel een 
bibliotheekcultuur kent, is het Taalpunt en de 

hele bib op zich een parallel universum, gelijk 
maar toch nog heel anders want doordrenkt van 

het Vlaamse karakter in al zijn facetten. Het is een ont-
moetingsplaats, een rustpunt, een rijke schat aan info en het 

uithangbord van de Nederlandse taal en Vlaamse cultuur. Uniek 
en leerrijk ineen!

Ik volgde een korte opleiding over samenlezen, 
omdat ik al langer zocht naar manieren om 

het ‘plezier-lezen’ in Nederlandse lessen 
te integreren. Mijn insteek was het lezen, 
maar na de opleiding begreep ik dat ik via 
dat lezen eigenlijk in een grot van Ali Baba 
terechtkwam. Samenlezen breekt de gewone 

les, het spreekt de cursisten op een andere 
manier aan, het is een manier om eens andere 

cursisten aan het praten te krijgen, je leert je 
cursisten op een andere manier kennen, én je krijgt 

vaak een andere kijk op de tekst die je leest... Ik gebruik nu 
regelmatig gedichten en korte verhalen in mijn lessen. Het is 

een fijne verrijking!

Het is altijd fijn om met beginnende NT2-leer-
ders een Taalpunt te bezoeken. De cursisten 
zijn blij verrast dat er zo’n rijk NT2-aanbod 
bestaat om hen te ondersteunen. En dat 
allemaal gratis en dichtbij! Vaak wonen mijn 
cursisten in de buurt van een bibliotheek, 

maar durven ze zelf de eerste stap niet te 
zetten. Het is mooi om samen die drempel te 

overwinnen.

Als NT2-leerkracht vind ik het essentieel om met 
de cursisten een bibliotheek te bezoeken, en 

het maakt daarbij niet uit hoe klein of groot 
hun kennis van het Nederlands is. De erva-
ring leerde me dat zo’n bezoekje enorm drem-
pelverlagend werkt. Ze leren ook dat een 
bibliotheek zoveel meer is dan alleen boeken: 

ik zie enorm veel aha-momenten tijdens zo’n 
bezoek. Vaak hebben ze geen idee wat voor een 

brede functie een bibliotheek eigenlijk heeft. Die 
kennis draagt volgens mij bij tot hun zelfredzaamheid 

in onze maatschappij en daar draait het uiteindelijk toch om.

Nina Vincx 
NT2-docente

Sarah Verhasselt 
NT2-docente

Tina Van de Wauwer 
NT2-docente

Els Spaas 
NT2-docente

Ann Degeest  
NT2-docente
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Een actueel overzicht en een verwijzing naar de webpagina van de bibliotheken vind je op de website 
nederlandsoefenen.be.

TAALPUNTEN NEDERLANDS  
VLAAMS-BRABANT 2021

Hieronder vind je een overzicht van de Taalpunten  
Nederlands in de provincie Vlaams-Brabant.  
De bibliotheken staan alvast te popelen  
om jou en je cursisten te ontvangen! 

AARSCHOT

TIELT-WINGE
HOLSBEEK

BEKKEVOORT

KORTENAKEN

LINTER

DIEST

GEETBETS

TIENEN

LANDEN

LUBBEEK

HOEGAARDEN

BIERBEEK BOUTERSEM ZOUTLEEUW

SINT- 
GENESIUS- 

RODE

GLABBEEK

SCHERPEN- 
HEUVEL-
ZICHEM

BEGIJNEN-
DIJK

GALMAARDEN

HERNE

GOOIK

PEPINGEN

LENNIK

DILBEEK

TERNAT

ROOSDAAL

ASSE

LONDERZEEL

MEISE
ZEMST

OPWIJK

KAMPENHOUT

KEERBERGEN
TREMELO

TERVUREN

ZAVENTEM

BEERSEL

HALLE

OVERIJSE

HOEILAART

LEUVEN

HERENT

HAACHT

BERTEM
KRAAINEM

MERCHTEM

AFFLIGEM

DROGENBOS
HULDENBERG

OUD-HEVERLEE

BOORTMEER-
BEEK

MACHELEN

SINT-PIETERS-
LEEUW

WEZEM- 
BEEK- 
OPPEM

LIEDEKERKE

STEENOK-
KERZEEL

KORTENBERG

LINKEBEEK

VILVOORDE

GRIMBERGEN

KAPELLE- 
OP-DEN- 

BOS

WEMMEL

BEVER

ROTSELAAR

Gemeente met een Taalpunt Nederlands
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Hoe kan jij je cursisten de weg wijzen naar  
het Taalpunt Nederlands?

 ➔  Ga samen met je cursisten naar het Taalpunt Nederlands/de bibliotheek.

 ➔  Toon een video over het Taalpunt Nederlands/de bibliotheek in je klas, zo kunnen 
de cursisten met eigen ogen zien wat je er allemaal kan doen.  
Bijvoorbeeld het filmpje van de bib van Vilvoorde of het filmpje van  
de Vlaamse Rand.

 ➔  Breng zelf een bezoek aan een Taalpunt Nederlands in de buurt van je school  
en vertel hierover in je klas. De presentatie over het Taalpunt kan je hierbij  
ondersteunen. Surf naar www.vlaamsbrabant.be/taalpuntambassadeur.

 ➔  Verwijs regelmatig naar het aanbod van het Taalpunt Nederlands.

 ➔  Tips voor je cursisten om Nederlands te oefenen:  
www.nederlandsoefenen.be

 ➔  Inspiratie om zelf een oefenkans te organiseren:  
www.nederlandsoefenen.be/inspiratie

 ➔  Materialen om in de NT2-les mee te werken:  
www.derand.be/nl/taalpromotie/wat 

 ➔  Extra les- en oefenmateriaal:  
www.nedbox.be

WORD TAALPUNTAMBASSADEUR. ZOEK JE NOG INSPIRATIE?  

COLOFON:
Brochure uitgegeven door de provincie Vlaams-Brabant.

Taalpunt Nederlands is intellectueel eigendom  

van Stad Antwerpen.

Redactie: © Nina Vincx  

Eindredactie: cel Vlaams karakter

Foto’s: Taalpunten © Sigrid Spinnox - Alle foto’s bij de  

getuigenissen van de bibliotheken zijn eigendom van de  

vermelde bibliotheek. 

Vormgeving: Tine Fraiponts, communicatiedienst Provincie 

Vlaams-Brabant 

Met dank aan Liesbet Laureyssens (Stad Antwerpen), Karen Stals 

(vzw ‘de Rand’) en Maarten De Vriendt (Agentschap Integratie  

en Inburgering) en alle NT2-leerkrachten en Taalpuntbibliotheken 

die meewerkten aan de brochure. 

[wettelijk depotnummer: D/2021/8495/14]
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https://youtu.be/yZsUWGKLkLc
https://www.youtube.com/watch?v=HAOYWtaIze8
http://www.vlaamsbrabant.be/taalpuntambassadeur
http://www.nederlandsoefenen.be
http://www.nederlandsoefenen.be/inspiratie
http://www.derand.be/nl/taalpromotie/wat
http://www.nedbox.be


MEER INFO

www.vlaamsbrabant.be/taalpuntambassadeur

Provincie Vlaams-Brabant

Vlaams karakter

Provincieplein 1 - 3010 Leuven
016 26 76 78

vlaamskarakter@vlaamsbrabant.be

Beleidsverantwoordelijke

gedeputeerde Gunther Coppens
016 26 78 82

kabinet.coppens@vlaamsbrabant.be 

http://www.vlaamsbrabant.be/taalpuntambassadeur

