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Beste student(e),!!
Antwerpen, maart 2015 !

Meertaligheid is een enorme troef in de huidige maatschappij en op de arbeidsmarkt, dat staat 
als een paal boven water. Je bent daar ondertussen zelf ook van overtuigd, maar twee- of 
meertalig worden is makkelijker gezegd dan gedaan. Kinderen tot 8 jaar pikken een taal als 
vanzelf op, maar lang niet iedereen krijgt daartoe de kans. !
Eigenlijk onderschatten veel anderstaligen hun Nederlandse kennis door een gebrek aan 
praktische ervaring en kansen om de theorie toe te passen in het dagelijkse leven. Eenmaal in 
Antwerpen, soms al na enkele dagen op school en bij de gastfamilie, wordt een doorbraak in hun 
kennis mogelijk en stellen ze zich open voor nieuwe leerstof, door middel van de interactieve en 
dynamische lessen.  Het is ons doel ook jou te helpen tijdens dit proces en het geeft ons ook een 
enorme voldoening  om jou je opgestelde doelen te zien bereiken. !
Als je een maximale vooruitgang wilt maken in een minimale tijd, en tegelijkertijd wilt  genieten 
van een gezellige sfeer bij een ervaren organisatie die zich richt op jouw behoeften en 
doelstellingen van A tot Z, dan is onze school en haar partners de geruststellende en complete 
oplossing voor jou. !
Na deze opleiding ben je helemaal klaar om in de arbeidsmarkt of hogere studies te vliegen. !
Misschien kom je bovendien ook nog in aanmerking voor één van de beurzen of andere financiële 
tegemoetkomingen van de overheid, tot soms wel 9000 euro voor een jaarprogramma. Want veel 
regeringen sponsoren meertaligheid! !
Tot je dienst en tot binnenkort in Antwerpen, !
Pieter Vets & Charlotte Bauwens, directeurs !!!
À votre service et bienvenue à Anvers, !!!!!!!!
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De L4R Internationale school voor 
Nederlands biedt resultaatgerichte 
cursussen aan voor alle doelgroepen. 
Doeltreffende lessen en leuke activiteiten 
gecombineerd met een verblijf in een 
Nederlandstalig gastgezin dompelen je 
volledig onder in de doeltaal. !
Languages4Results biedt verschillende 
formules en programma’s aan, voor 
jongeren van 13 tot 99 jaar. Bovendien 
wordt een aantal van die programma’s 
financieel ondersteund door de Waalse 
overheid in de vorm van beurzen. 
  !
Leerlingen(van(13(tot(15(jaar(
Tijdens je verblijf in een Antwerps gezin zal 
je jouw schoolse kennis uitbreiden en leren 
toepassen, maar je zult ook kunnen 
deelnemen aan leuke Nederlandse 
activiteiten. Een taal leren zal nooit meer 
een opgave zijn. !
Jongeren(van(16(tot(18(jaar  
Je houdt van talen of je wilt binnenkort 
hogere studies beginnen waarin talen 
belangrijk zijn? Je bent bezorgd over je 
Nederlands of bent niet geslaagd voor een 
examen? Je beseft dat meertaligheid een 
troef is? Wat de reden ook is om je 
Nederlands te verbeteren, je zal zeker een 
passende formule vinden. !
Studenten(en(volwassenen(
De opleidingen communicatie, economie, 
handel, filologie… hechten vaak veel belang 
aan talen; maar eigenlijk voor elke student 
die een professionele of academische 

toekomst in België ziet, is meertaligheid 
van essentieel belang. !
Meertaligheid(op(de(arbeidsmarkt  
Als je als pas afgestudeerde op de 
arbeidsmarkt komt, besef je al snel dat veel 
werkgevers hoge taaleisen stellen. 
Werkzoekenden of werkende mensen 
maken soms kans op een beurs of kunnen 
andere financiële steun verkrijgen. !
Privélessen(en(lessen(op(maat(
Vraag onze brochure Language&Business 
aan voor onze oplossingen op maat. !
Beurzen(en(financiële(steun(
De Waalse overheid biedt via de FOREM 
beurzen aan om particulieren te helpen een 
taalstage Nederlands te bekostigen. Er zijn 
beurzen tot 9000 euro voor studenten die 
besluiten om tussen hun secundair 
onderwijs en hun hogere studies een 
academiejaar te investeren in taalstudie en 
er zijn beurzen van 2000 euro voor 
werkzoekenden die gedurende 3 of 4 
weken hun talenkennis een boost willen 
geven. Voor alle informatie in verband met 
de beurzen van de Waalse overheid, kun je 
terecht op www.leforem.be > se former en 
langues. !!

WIST U DAT…!

Er#23#miljoen#Nederlandstalige#
mensen#rondlopen#op#de#
wereld?#

Nederlands#de#officiële#taal#is#
van#Suriname,#Aruba,#Curaçao#
en#SintAMaarten?#

Het#Nederlands#ontstaan#is#in#
de#6e#eeuw?#

Het#Nederlands#een#enorme#
professionele#troef#is#en#van#
groot#belang#is#in#België?#

Er#een#officieel#internationaal#
examen#bestaat#voor#het#
Nederlands,#het#CNaVT,#
waaraan#je#deelnemen#in#onze#
school.#

#De#FOREM#financiële#
ondersteuning#biedt##aan#
Waalse#inwoners#die#een#cursus#
Nederlands#volgen?#

1500#studenten#al#genoten#
hebben#van#een#onderA
dompeling#in#de#Nederlandse#
taal#in#onze#school#in#
Antwerpen#om#hun#kennis#van#
het#Nederlands#te#vergroten.#

WAAROM L4R?!

!
Focus#ligt#op#vooruitgang#en#
op#resultaten#

Zeer#persoonlijke#en#flexibele#
school#

Officieel#examencentrum#voor#
het#CNaVT#

Moderne#school#gelegen#in#het#
stadscentrum#

LANGUAGES4RESULTS

Beurzen 
van 2000 tot 9000 

euro!
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JE ACADEMISCH PARCOURS!

Je#resultaat#
Jouw resultaten zijn onze zorg. Van je 
eerste tot je laatste dag staat ons hele team 
klaar om ervoor te zorgen dat jij de 
resultaten behaalde die je wilde behalen, 
van het verbeteren van je Nederlands in het 
algemeen tot de voorbereiding op een 
specifiek examen of zelfs de training van je 
sollicitatievaardigheden.  
  !
Je#persoonlijke#groei###
Bovendien willen we ook dat je als persoon 
groeit. Door je ervaring in een ander land of 
een andere stad, in een gastgezin, door de 
zelfstandigheid en vrijheid waarmee je 
wordt geconfronteerd... met de steun en 
extra hulp indien nodig van ons team. Ook 
op het vlak van IT zal je veel bijleren omdat 
we gebruik maken van de nieuwste 
technologische snufjes. !
Je#niveau###
Alle niveaus zijn bij ons welkom en stijgen 
doe je op je eigen tempo, aangemoedigd 
door het enthousiasme van ons team, van 
absolute beginner tot zeer ver gevorderde. 
We werken met de niveaus van het Europees 
Referentiekader voor talen, waardoor je 
meteen je niveau kan vergelijken met dat 
van andere studenten wereldwijd. Dat wil 
ook zeggen dat we focussen op lezen, 
luisteren, schrijven en spreken, het echte 
communicatieve gebruik van een taal. Dit 
alles zonder woordenschat en grammatica 
uit het oog te verliezen. Het plezier van het 

leren en het beleven van een taal staat bij 
ons centraal. !!
Je#interesses###
Naast de algemene lessen Nederlands 
maken we ook tijd voor je persoonlijke 
interesses zodat je Nederlands leert aan de 
hand van de onderwerpen die je echt 
interesseren: mode, muziek, sport, 
literatuur... én we helpen je om ook buiten 
de lessen een plek te vinden waar je je 
Nederlands kan combineren met je hobby. !
Je#programma##
Onze intensieve cursus is ideaal voor 
studenten die niet zo makkelijk op zichzelf 
studeren en liefst zo veel mogelijk 
contacturen hebben met hun coach. De 
algemene cursus is ideaal voor wie een leuk 
vakantiegevoel wil combineren met veel 
leren.  Je hebt iets minder lessen en dus 
meer tijd om de stad en de omgeving te 
ontdekken. Onze basiscursus is dan weer 
vooral geschikt voor wie heel 
gedisciplineerd op zichzelf kan studeren en 
op korte tijd een enorme vooruitgang wil 
maken. Voor jongeren van 13 tot 16 jaar en 
voor professionals hebben we aangepaste 
programma’s. 

Met een enthousiaste coach, onze moderne technologie en de vrijheid om te leren 
zoals jij dat het liefst doet, stippel je je eigen academische parcours uit voor een 
optimaal resultaat.!

KIES DE CURSUS DIE BIJ JE 
PAST: 
!
Cursustypes:#
Intensief: 32 lessen van 40 minuten 
Examen: 32 lessen van 40 minuten 
Algemeen: 26 lessen van 40 minuten 
Basis: 20 lessen van 40 minuten !!
Cursusduur:#
Korte duur: van 1 tot 52 weken 
Lange duur: semester of academiejaar !!
Startdata:##elke maandag van het jaar  !
Niveaus:##beginner tot vergevorderd 
(contacteer ons i.v.m. je startdatum indien 
je absolute beginner bent) !
Testen#en#evaluaties:##
Wekelijkse testen 
Permanente opvolging !!
Persoonlijke#interesses#en#doelstellingen:#
kunst, sport, literatuur, film, economie, 
solliciteren, actualiteit, theater, 
grammatica, woordenschat, presentaties, 
conversatie,… 
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De#niveaus#van#het#ERK#in#het#kort:#
##
A1 Ik kan vertellen over mezelf  

A2 Ik kan vertellen over de mensen in mijn omgeving en mijn hobby’s, maar ik 
spreek nog traag en je moet ook wat trager spreken als je wil dat ik je begrijp. 

B1 Ik kan de hele avond met een native speaker op café een gesprek voeren. Ik 
praat vlot maar nog met veel fouten. Het achtergrondgeluid is niet echt 
problematisch en dagdagelijkse onderwerpen kan ik aan. 

B2# Ik kan meedoen aan een heftige discussie over een moeilijk onderwerp als 
euthanasie of geloof en maak steeds minder fouten. 

C1 Ik kan functioneren aan een Nederlandstalige universiteit. 

C2 Ik kan op alle vlakken perfect functioneren in het Nederlands en maak geen 
fouten meer.

Een#typische#dag#op#de#school:#!
9u-12u Les met je niveaugroep 
12u-13u Lunch met je nieuwe vrienden 
13u-14u30 Portfolio, werk aan je 
persoonlijke interesses 
14u30 Activiteit met de school: 
museumbezoek 
16u Sport na school 
17u Tijd om terug naar je gastgezin te 
gaan 



Languages4Results gelooft sterk in 
professionele stages die niet alleen een 
nuttige ervaring zijn, maar ook de 
talenkennis kunnen uitbreiden en het 
zelfvertrouwen laten toenemen, dit 
resulteert dan in een student die beter 
voorbereid is op de arbeidsmarkt. 
Eerste& stap:& Intensieve& cursus& en&
voorbereiding&op&de&stage&!
•Van het intensief programma, zullen 
de keuzevakken worden ingevuld door 
de voorbereiding op de stage 
•De voorbereiding bestaat uit een 
zelfreflectie, ontwikkeling van een 

campagne, een CV en een 
Nederlandse motivatiebrief; daarnaast 
zullen er ook rollenspellen worden 
gehouden om de student voor te 
bereiden op het interview. 
•Steun en coaching tijdens de 
zoektocht evenals het aanbieden van 
een netwerk van bedrijven en 
organisaties. !

Tweede&stap:&de&stage&
•We verzekeren een goede start bij de 
stageplaats. 
•  Ondersteuning en het opvolgen van de 
verslagen van de stagiair, daarnaast 

wordt er ook nog een bezoek gebracht 
aan het bedrijf. 
•Het logement bij de gastfamilie is 
voorzien voor de gehele periode 
(cursus en stage). 

KIES JE FORMULE: !
> 12 WEKEN CURSUS + 12 WEKEN STAGE  
> 4 WEKEN CURSUS + 4 WEKEN STAGE 
> ANDERE FORMULES OP MAAT  
Meer informatie op aanvraag !!

BEDRIJFSSTAGES,!
Gebruik Nederlands in een professionele context

OFFICIEEL EXAMEN NEDERLANDS,!
Bewijs van het behaalde niveau

Als examencenter hebben we al 
honderden studenten voorbereid en 
hebben we geleerd dat het examen een 
extra motivatie is voor hen. Slagen voor 
een officieel examen zoals het 
„Certificaat Nederlands als Vreemde 
Taal” bevestigt jouw kennis met een 
internationaal erkend certificaat. Dit 
heeft verscheidene voordelen: !
•Bewijs dat je gemakkelijk kan 
communiceren in het Nederlands, 
goed voor op je CV 
•Onmiddellijke aanvaarding bij hogere 
onderwijsinstellingen in Vlaanderen en 
Nederland 

•Onmiddellijke aanvaarding bij 
verschillende openbare instellingen en 
publieke diensten !

Enkele&details:&
•Examendata: 2 keer per jaar, in de 
maanden mei en november 
•Voorbereidingstijd: afhankelijk van het 
beginniveau, van de intensiteit van de 
cursus, van je motivatie en van je 
taalvaardigheid (min. 6 weken 
intensieve cursus) 
•Zeer intensieve cursus maar enorm 
bevredigend 
•Kijk ook zeker even op de website: 
www.cnavt.org 

!
KIES JE PROFIEL: 
> MAATSCHAPPELIJK 
> PROFESSIONEEL 
> HOGER ONDERWIJS 
> ACADEMISCH 
Meer informatie op aanvraag !!
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THUIS IN EEN ANDERE STAD...!

Gastgezin*
De meeste van onze studenten logeren 
tijdens hun cursus in één van onze 
gastgezinnen. Een verblijf in een 
gastgezin biedt je namelijk de beste 
garantie op Nederlands spreken na de 
lessen en ook meteen alles oefenen wat 
je in de les hebt geleerd.  Bovendien leer 
je op die manier niet alleen de taal 
kennen, maar ook een andere cultuur, 
een andere manier van leven en een 
andere manier van de wereld zien. Je 
deelt het leven van je gastgezin, hun 
gewoontes, hun agenda... !!
Een*andere*manier*van*leven***
Natuurlijk vraagt dit van de studenten 
een grote openheid van geest en een 
bereidheid tot aanpassing aan een 
andere levensstijl. Ook voor onze 
gastgezinnen is elke nieuwe student 
weer een andere blik op de wereld, maar 
dat is net waarom mensen gastgezin 
worden: de wereld in huis halen. 
  !!!!

Van*en*naar*de*school***
Al onze gastgezinnen wonen op 
maximum 60 minuten van de school met 
het openbaar vervoer. Dat kan tram, trein 
of bus zijn. Veel Vlamingen nemen de 
fiets om naar school en werk te gaan en 
in heel wat gastgezinnen bestaat dan ook 
de mogelijkheid je fiets mee te brengen 
en écht te gaan leven als de locals! !!
Maaltijden*
Je gastgezin zorgt voor ontbijt en 
avondeten tijdens de week en voor drie 
maaltijden per dag tijdens het 
weekend.  !!
Andere*mogelijkheden***
Voor wie toch liever wat zelfstandiger 
is, bestaan er ook andere opties, zoals 
een kot of een appartement  (voor 
cursussen vanaf 6 maanden) of logeren 
in een jeugdherberg of studio voor 
kortere verblijven.  !!!!!!

KIES JE ACCOMMODATIE: !
>*GASTGEZIN*
- 1-persoonskamer 
 - maaltijden 
   	 -  ma tot vr ontbijt en 	
	     avondmaal 
  	 -  weekend volpension !!
>*ANDERE*VERBLIJFSFORMULES**
KOT OF STUDIO  
APPARTEMENT  
HOTEL  
meer info op aanvraag !!

Al onze studenten kiezen voor een verblijf in een gastgezin om ook na de les nog contact te 
houden met de taal en cultuur. Leef als een echte local en hou er vrienden voor het leven aan 
over!!

Je leert niet alleen een 
andere stad en een andere 

taal kennen, maar ook de 
andere manier van leven 

van je gastgezin.  !
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JE LEVEN NA DE LES!

Ned e r l a n d s) g e b r u i k e n) i n) e e n)
ontspannen)sfeer)!
Om een taal te kunnen leren, moet je je 
in de eerste plaats goed voelen bij die 
taal. Daarom organiseert de school na de 
lessen en tijdens het weekend 
activiteiten in overleg met de studenten: 
bowling, modemuseum, graffiti- 
initiatie, kookles, Wii-competitie, 
culturele stadstochten, uitstappen en 
sport ... Voor elk wat wils! !
Antwerpen)en)Vlaanderen)ontdekken)
We moedigen onze studenten heel erg 
aan om aan zo veel mogelijk activiteiten 
deel te nemen. We houden de prijzen 
bewust zo laag mogelijk omdat de 
activiteiten van essentieel belang zijn om 
van je tijd in Antwerpen echt de tijd van je 
leven te maken. Op deze manier leer je 
namelijk niet alleen je medestudenten 
beter kennen, maar ook het team, de 

gastgezinnen, de stad en de Antwerpse 
studenten. !
Integreer) je) en) gebruik) je) Nederlands)
overal)
Bovendien staat ons team ook klaar om 
onze studenten te helpen bij het vinden 
van een lokale sportclub, muziekschool 
of jeugdbeweging. Er zijn ook heel veel 
gratis workshops en culturele 
evenementen in de stad.  Of misschien 
zoek je vrijwilligerswerk of een 
studentenjob in Antwerpen. Hoe meer 
contacten je hebt buiten de lessen en de 
school, hoe beter. Antwerpen heeft alles 
van een grootstad op een beperkte 
oppervlakte, de ideale stad voor een 
taalstage dus voor jongeren en 
studenten. !
Multi:activiteitenpakket)voor)junioren)
Voor de allerjongsten organiseren we 
tijdens de schoolvakanties (Pasen en 
zomer) elke dag een activiteit; ouders die 

dat willen, kunnen deze action pack op 
voorhand bestellen. 

  
TOP 10 ACTIVITEITEN: !
> BOWLING 
> MODEMUSEUM 
> LASERGAMES 
> BRUGGE 
> KOOKLES 
> KARAOKE 
> KROEGENTOCHT 
> AMSTERDAM 
> DANSINITIATIE 
> FILM OP SCHOOL 
> SPORT IN HET PARK 
> HAVENBEZOEK 

Ook na de les leef en beleef je de taal, ga je op ontdekking in de stad, ontmoet je de 
mensen van hier, maak je kennis met de cultuur en de gewoontes en leer je op je 
eigen benen staan in een andere omgeving.!

www.languages4results.be! ! ! ! ! !     7



!DE SCHOOL
Op onze moderne school in het centrum van de stad staat een betrokken team voor je 
klaar om van je verblijf een geweldige ervaring te helpen maken, zowel op academisch 
vlak als daarbuiten, in de stad en in je gastgezin.!

Centrale(ligging(
De school voor Nederlands ligt in het hart 
van de belangrijkste stad van Vlaanderen.  
Antwerpen beschikt over alle kwaliteiten 
om van jouw verblijf een succes te maken: 
het is namelijk niet alleen een havenstad, 
maar ook een economisch en cultureel 
centrum. Je hebt de musea in de mode-en 
diamantwijk, winkelen op de Meir, tijdens 
het sporten of uitgaan plezier maken met 
je nieuwe vrienden, in het kort, Antwerpen 
biedt een scala aan mogelijkheden om de 
taal ook buiten het klaslokaal te leren. !
Gemotiveerde(coaches(
Ons team staat klaar om van elke cursus 
voor elke student een succes te maken, we 
willen een plek zijn waar iedereen zich 

thuis voelt en met plezier terugkeert. Een 
taalcoach bij L4R is een betrokken 
professional met een groot hart voor het 
onderwijs.  !
Moderne(faciliteiten(
Onze lokalen zijn ruim en licht en door het 
gebruik van de modernste middelen kan 
elke student leren op de manier die hem of 
haar het best ligt. iPads, apps, 
presentaties, audio- en videofragmenten 
zijn bij ons de normaalste zaak van de 
wereld. !
Je(school,(je(thuis((
Naast 8 ruime lokalen beschikt de school 
ook over een kitchenette, een cafetaria en 
een lounge om je vrije momenten door te 

brengen met je nieuwe vrienden of rustig 
één van onze kranten of tijdschriften te 
lezen.  Het is voor ons enorm belangrijk dat 
iedereen zich goed voelt op de school, in de 
groep en in de les. De band die we met onze 
studenten opbouwen is goud waard en we 
doen er alles aan om hen niet alleen met 
extra bagage Nederlands uit te zwaaien 
maar hen ook als persoon te laten groeien. !!
Het leven van alledag op de school, kun je 
in beelden volgen op onze facebook 
fanpage: 
www.facebook.com/languages4results !
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Studiemogelijkheden(!
Cursussen(
Intensief: 32 lessen/week 
Algemeen: 26 lessen/week 
Basis: 20 lessen/week 
Examen: 32 lessen/week !
Stageprogramma 
Academiejaar 
Multitalenjaar 
Academiesemester !
Startdata:!elke!maandag(

In(de(prijs(inbegrepen:(!
• 20, 26 of 32 lessen Nederlands per week 
• Digitaal en academisch studiemateriaal 
• Eenpersoonskamer in gastgezin 
• Ma-vr ontbijt en avondmaal en alle maaltijden in 
het weekend in gastgezin 

• Gratis WIFI in heel de school 
• Gratis iPads ter beschikking 
• Plaatsingtest en niveaubepaling 
• Cursuscertificaat en rapport 
• Toegang tot online applicaties 
• Organisatie en begeleiding van activiteiten 
• Ondersteuning 24/7 

Beschikbare(opties:(!
• Transferservice 
• Accommodatie: 

• Op ouderlijk verzoek samen met andere 
student 

• Andere verblijfsformules op aanvraag 
• Bijkomende privé-lessen 
• Inschrijving officieel examen 
• Plaatsingsdienst universiteit 
• Betalende vrijetijdsactiviteiten en excursies (aan 
groepstarief) 

>"RUIME&EN&LICHTE&LOKALEN&
>"KITCHENETTE&
>"LOUNGE&
>"CAFETARIA&
>"SPORTMATERIAAL&

>"KRANTEN&&&TIJDSCHRIFTEN&
>"CENTRAAL&GELEGEN&
>"VLOT&BEREIKBAAR&MET&HET&
OPENBAAR&VERVOER&

>" IPADS&

>"WIFI&
>"KLEINE&SCHOOL,&PERSOONLIJKE&
AANPAK&

>"EXAMENCENTRUM&CNAVT&
>"BIBLIOTHEEK&MET&MEER&DAN&500&

DE TROEVEN VAN DE SCHOOL:!



   

Universiteitsstad met een 

nachtleven voor alle verschillende 

smaken: discotheken, gezellige 

cafés, een bruisend 

studentenleven, gratis 

jazzconcertjes, en elke avond iets 

te doen. 

De haven is de 2de van Europa en de 11de van de wereld.

Een groene stad, met talloze parken en pleintjes om even uit 

te rusten tussen de lessen en Antwerpse studenten te leren 

kennen. 
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ANTWERPEN"
Stad van de mode, diamant en zoveel meer…

Een stad die alles in de aanbieding 

heeft, maar toch een gezellige 

sfeer behoudt, ontdek het hele 

stadscentrum te voet of met de 

fiets. 

Belangrijkste 

stad van 

Vlaanderen, 

cultureel en 

economisch 

centrum van de 

regio. Hoofdstad 

van de diamant- 

en modesector, 

een schat aan 

musea en 

eeuwenoude 

plekjes, veel 

cultuur voor een 

studentenbudget

terrasjes	   op avontuur gaan	 	

jazzmuziek	 cultuur        musea 	 joggen	     

uitgaan        lekker eten	ontdekken     		

nieuwe vrienden maken	    sporten 	       
je eigen leven leiden 	  Nederlands beleven   	

festivals 	 	      shoppen
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