
Praktijkgerichte opleidingen

Op je eigen tempo

Begeleiding op jouw maat

Overdag, ‘s avonds of thuis
Voor jong en oud

Kleine groepjes 

Erkende certifi caten

Volg ons

GO! CVO Antwerpen
GO! campus Hoboken 
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken 
+32 3 830 41 05
info@cvoantwerpen.be
www.cvoantwerpen.be
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Waar? 
 Chinees Duits Engels Frans Italiaans Russisch Spaans

GO! campus Hoboken
Distelvinklaan 22
2660 Hoboken 

    

GO! campus Ruggeveld
Ruggeveldlaan 471
2100 Deurne

  

GO! campus Roosevelt
F. Rooseveltplaats 11
2060 Antwerpen

   

Duur? 
Eén niveau duurt voor de meeste taalcursussen één jaar. Sommige cursussen kan je ook aan een sneller tempo volgen, 
met een gedeelte afstandsonderwijs, zodat deze cursussen minder lang duren.  

Je opleiding

Wat leer je? 
• Lezen en spreken
• Schrijven en begrijpen
• Cultuur van de taal Als je veel talen spreekt, heb 

je meestal een streepje voor. 
Degelijke kennis van een 
vreemde taal tilt je cv naar 
een hoger niveau en vergroot 
je kansen op de arbeidsmarkt. 
Maar talen kennen, is ook 
gewoon leuk. Reizen naar het 
buitenland wordt helemaal 
anders als je de taal spreekt. 
Bovendien kom je terecht 
bij volwassenen die dezelfde 
passie en interesse delen.

Begin op je eigen niveau
Bij de start van de opleiding leg je enkele proeven af, zo kunnen we je meteen inschrijven op het juiste niveau. 
Je legt de proeven af op GO! campus Hoboken of GO! campus Ruggeveld. Ontdek wanneer je proeven kan afl eggen 
via www.cvoantwerpen.be.

Richtgraad 1 
Breakthrough en waystage

In deze modules leer je de elementaire principes van de taal. 
Je leert te communiceren in eenvoudige routinetaken over vertrouwde onderwerpen.

Richtgraad 2 
Threshold

Op dit niveau werken we naar een echte taalbeheersing toe. 
Je leert communiceren in de meeste vertrouwde situaties.

Richtgraad 3 
Vantage

Je leert zowel passend als vlot communiceren in de vreemde taal. 
Je taalgebruik wordt steeds rijker en genuanceerder.

Richtgraad  4 
Effectiveness

Je leert zonder moeite vlot en spontaan communiceren, ook over complexe onderwerpen. 
Je taalgebruik is erg nauwkeurig en passend.

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 1 juni op het secretariaat van een campus naar keuze.
 

Inschrijvingsgeld (180 euro) 

cursuskosten (± 30 euro) 

TOTAAL ± 210 euro/jaar 

*Als je een geldig attest kan voorleggen, betaal je minder of zelfs geen inschrijvingsgeld. Misschien kom je ook in aanmerking voor 
opleidings- en loopbaancheques. Kom eens langs en het secretariaat helpt je graag verder.  

Wanneer?
• 1 avond per week  

“Met meerdere talen onder de knie, heb je een streepje 

voor! Ik volgde met veel enthousiasme 8 jaar Italiaans 

en zit nu in mijn eerste jaar Spaans. De docenten maken er 

telkens leuke lessen van vol afwisseling. Ik breng met plezier 

één avond per week in GO! CVO Antwerpen door.” 

Theresa (65)

“Ik koos voor Russisch omdat ik nieuwsgierig was naar 

de Russische cultuur en de mensen. Russisch is een 

wereldtaal maar wordt niet zoveel gesproken in België. Het is 

dus een extra troef op de arbeidsmarkt.”

“De cursus Russisch is veelzijdig en toegankelijk. De 

grammatica blijft boeiend door de interactieve 

oefeningen. We spreken ook veel, zo leren we de leerstof 

direct praktisch toepassen. 

Deze cursus is 100% de moeite waard!”

“Waarom blijf je komen? Heel simpel : 

Halve kennis is geen kennis.

Omdat communicatie zoveel meer is dan je eigen taal spreken.

Omdat het leuk is om kennis op te doen.

Omdat inspanning ook ontspanning is. 

Omdat Spaans een wereldtaal is.

Omdat je nooit te oud bent om te leren waar je vroeger de 

kans niet voor had of gewoon omdat je interesses vroeger 

anders waren dan nu”. Tanja (49)

Talen

Contact
Olivier Lucas

03 830 41 05

olivier.lucas@cvoantwerpen.be
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