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

Welke cursussen?

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

• 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. 

Praktische informatie

• De meeste lessen zijn gratis. Je betaalt wel voor lesmateriaal, zoals kopieën, een hand-
boek 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.

• 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. 

(bron: Federatie Basiseducatie)

Wat is Basiseducatie?

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

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. 

¿Quieres aprender el neerlandés? Busca dónde puedes hacerlo en www.
integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. O pregúntalo en el colegio de tu 
hijo. ¿Vives en Bruselas? Navega a https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

¿Qué es la educación básica?

¿Tienes 18 años o más? ¿No has seguido mucha enseñanza y quieres aprender algo
más? En ese caso la educación básica te puede ayudar.

¿Qué cursos ofrecemos?

• En la educación básica puedes seguir cursos de lengua, cálculo o informática.

• Hay cursos para neerlandófonos y para personas que hablan otros idiomas.

• La educación básica analizará junto contigo qué curso te conviene más. Aprendes a tu 
ritmo y a tu propio nivel. En grupos pequeños.

Información práctica

• La mayoría de las clases son gratuitas. Solo pagas el material del curso como las fotocopias, 
un manual o un stick de memoria.

• En la mayoría de los casos puedes elegir entre un curso durante el día o de noche. Sigues 
las clases uno o varios días por semana. No hay clases durante las vacaciones escolares.

• Al final del curso recibes un certificado. Éste te permite seguir estudiando en un centro de 
enseñanza para adultos (Centrum voor Volwassenenonderwijs – CVO). La educación básica 
te ayuda con este trámite.

• Hay 13 centros de educación básica en Flandes y Bruselas. Busca el centro de educación 
básica más cercano: https://www.basiseducatie.be/centra.

(fuente: Federatie Basiseducatie)
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