
Cursussen

Nederlands tot niveau 3.2

Medisch administratief bediende

Conversatie 

Taalstage

Telefoneren op het werk

 Ik woon nu zes jaar in België. Ik ben getrouwd en heb twee

kinderen. Ik heb Nederlands gestudeerd tot niveau 3.2 en

een opleiding gevolgd als medisch secretaresse. Dat

diploma heb ik behaald, maar ik werk nog niet.

 

Wat vind ik leuk aan België? België is een goede plek voor

mijn kinderen. Het is er veilig. Het gezondheidssysteem is

heel goed. Voor ik naar België kwam, woonde ik in

verschillende landen en zocht ik een goede plek om onze

kinderen op te voeden. Mijn man komt uit Ninove, maar hij

werkt voor een internationale organisatie. Daarom zijn we

veel verhuisd. We hebben beslist om België te proberen. 

 

 

 

Om te integreren is de taal
echt belangrijk. Je kan je niet
goed voelen in een land als je
de taal niet spreekt. Leer dus
eerst Nederlands. 
 
Oefen, oefen, oefen. Luister
naar de radio. Kijk een film
in het Nederlands. En als je
een probleem hebt, ga naar
trajectbegeleiding.

LISA
46 JAAR

UIT CONGO

Toen ik in België kwam, dacht ik dat het gemakkelijk

zou zijn voor mij om de taal te leren, want ik spreek

veel talen. Ik spreek Frans, Spaans, Engels, Swahili

en andere Afrikaanse talen. Maar ik vond het

moeilijk om mensen te vinden om mijn Nederlands

mee te oefenen. Mijn kinderen spreken Engels en

Frans. Nederlands ook, maar niet met mij. Als ik wil

oefenen met de buren, vragen zij mij om Engels of

Frans te praten. Dat is jammer. Ik vind het tof dat de

cursus Conversatie georganiseerd wordt door de

school. Zo kan ik meer oefenen met spreken.

 

Ik heb twee jaar gestudeerd voor de opleiding

Medisch administratief bediende. Ik had alle

cursussen gevolgd en was voor alles geslaagd, maar

ik had een probleem met mijn stage. Mijn stage

mislukte door het probleem van de taal. Ik was echt

verdrietig en wilde stoppen en andere dingen doen.

Maar de trajectbegeleider zei dat ik niet mocht

opgeven en hielp mij om een nieuwe stageplaats te

vinden. Ik ben nu heel blij dat ze dat heeft gedaan.

Ze vroeg of ik een administratieve stage wilde doen.

Ik zei: “Nee, eerst een taalstage om mijn Nederlands

te verbeteren.” Dus deed ik een taalstage bij een

onthaalmoeder. Ik mocht met kindjes spelen en

oefende mijn Nederlands met mijn collega’s. Na deze

stage voelde ik mij zekerder om iets anders te doen.

Dus deed ik een nieuwe stage op het secretariaat

van een rusthuis, en zo heb ik mijn diploma kunnen

behalen. De cursus Telefoneren op het werk heeft

mij veel geholpen tijdens die stage. Op mijn

stageplaats moest ik veel telefoneren, dus de lessen

waren een pluspunt.


