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Wie we zijn 
 

En hoe we zo ver zi jn gekomen  
 

 

 

Onze school 
 
LABS is een kleine talenschool met een groot hart in het centrum van Antwerpen waar 
een enthousiast team coaches en trainers instaat voor een onvergetelijke taalervaring. 
Tijdens het schooljaar of in de zomer, voor jong en minder jong, in een intensief of licht 
programma. 

Het is voor ons van enorm belang 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 taalbagage uit te zwaaien maar hen ook 
als persoon te laten groeien. 

Tien jaar ervaring, tweeduizend oud-studenten en een eigen methode die plezier en 
reële communicatie combineert met een stevige basiskennis van grammatica en 
woordenschat… Dag na dag werken we verder aan ons project dat toerisme en 
onderwijs combineert en heel toepasselijk een plek heeft gevonden tussen het 
toeristische centrum en de universiteitsbuurt, letterlijk in de schaduw van de kathedraal.  

Wie graag al even de sfeer op de school en in de stad wil opsnuiven, kan daarvoor 
terecht op onze Facebook fanpage www.facebook.com/LABSantwerpen en neem zeker 
ook een kijkje op onze website www.la-bs.be. 

Tot binnenkort! 

 
 

 

 

Charlotte Bauwens 
 
Charlotte studeerde vertaler Frans-
Portugees aan het Hoger Instituut voor 
Vertalers en Tolken in Antwerpen en ging 
daarna aan de slag als zelfstandig vertaler 
en taaltrainer. 
Ze startte in 2008 bij EF Talenscholen als 
Director of Studies en is nu mede-eigenaar 
van en directeur bij LABS. 

 

Seija Smets 
 
Seija studeerde vertaler Frans-Spaans en 
deed er daarna nog een lerarenopleiding 
bij. Ze is gepassioneerd door lesgeven en 
leert mensen met veel enthousiasme een 
nieuwe taal aan. Ze heeft zelf al heel wat 
taalkampen en -cursussen in het buitenland 
achter de rug en weet dus als geen ander 
wat belangrijk is bij een taalcursus. Sinds 
2016 runt ze, samen met Charlotte, LABS. 

 
  



	

 

Wat we doen 
 

En waarom we dat doen  
 

 
 
Onze methode 
 
Onze taaltrainers vertrekken altijd vanuit de 
student of groep studenten. Alles begint 
met een luisterend oor en een 
observerende blik.  
 
Qua opbouw van onze lesprogramma’s, 
werken we steeds op twee parallelle sporen: 
enerzijds een communicatief spoor waarbij 
de dagelijkse (taal)realiteit en het plezier van 
het functioneren in een andere taal voorop 
staan en anderzijds een oerdegelijk en 
klassiek spoor van een stevige basis aan 
grammatica en woordenschat omdat onze 
studenten een hoog niveau Nederlands 
willen bereiken. 

 
Onze programma’s 
 
Voor Nederlands bieden we verschillende 
programma’s aan: zowel individuele 
lessen als groepslessen, voor scholen, 
particulieren en bedrijven. Voor alle 
andere talen bieden we programma’s op 
maat aan.  
 
Specifiek voor scholen hebben we een 
excursiedag die de leerlingen de kans 
biedt om de stad en het plezier van het 
Nederlands leren te ontdekken. Een 
taalbad van één dag, een eerste 
kennismaking met taalstages.  
 
Daarnaast kunnen klassen met hun leraar 
ook voor één of twee weken bij ons 
langskomen. Op die manier krijgen ook 
leerlingen die in de vakantie zelf de stap 
niet durven zetten, de kans om op 
taalstage te gaan. 
 

 
Onze f i losofie 
  
We willen een plek zijn waar iedereen zich 
thuis, welkom en veilig voelt. Thuis in een 
vreemde stad, welkom in de groep en 
veilig om een nieuwe taal te leren en 
fouten te durven maken.. 
 
Je niet goed voelen, blokkeert je 
leerproces. Studenten overtuigen van het 
feit dat talen leren leuk is, is een prioriteit 
voor ons. We verbieden daarom ook het 
gebruik van brugtalen niet, zolang het 
pedagogisch verantwoord is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	 	



	

 

Excursie Antwerpen 
 

Taalbad van één dag voor scholen  
 

 
 
Voor wie? 
 
Voor leraars Nederlands als vreemde taal 
die samen met hun klas een dagje naar 
Antwerpen willen komen om de stad en 
onze school te ontdekken. 
 
Per 15 leerlingen is er 1 begeleider van de 
school nodig om onze leraar zowel in de 
voormiddag als in de namiddag te 
ondersteunen. Lunchen kan op onze school 
of in de stad.  

 
Wat? 
 
’s Morgens verwelkomen we jullie op 
onze school en zorgen wij voor een 
interactieve oefening waarbij 
woordenschat, grammatica, spreken, 
schrijven, lezen en luisteren aan bod 
komen.  
 
In de namiddag trekken jullie de stad in 
voor een stadsspel, een museumbezoek 
of een uitwisseling met een Antwerpse 
school. Voor jullie weer naar huis gaan, is 
er nog even wat vrije tijd, de school ligt 
vlak bij de Meir en het toeristische 
centrum. 

 
Waar en wanneer? 
  
Neem contact op met onze school om te 
bespreken op welke dag jullie zouden 
willen langskomen en wat het profiel van 
jullie studenten is. De excursies kunnen  
gepland worden tussen 20 januari en 20 
juni. 
 
 
 

PRAKTISCH  INSCHRIJVEN  
Locatie: Antwerpen 
Data: van februari tot en met juni 
Prijs: 250 euro voor de hele groep, voor de 
hele dag 
 
 
 

Maximaal: 40 studenten per groep, 
vergezeld door minimum 1 begeleider per 
15 leerlingen 
Inbegrepen in de prijs: mogelijkheid om 
te lunchen op onze school, de animatie en 
het materiaal voor de hele dag 
 

Bekijk met je collega’s en directie op welke 
dag in feb, maa, apr, mei of juni jullie 
zouden willen komen.  
Neem contact met ons op via school@la-
bs.be om na te vragen of die dag nog 
beschikbaar is.  
Je krijgt daarna de factuur toegestuurd en 
hoeft alleen het vervoer nog te regelen. 
 

 
  



	

 
 
OP VOORHAND 

 

U overlegt met uw school voor een 
akkoord over het budget. 
U stelt een groep samen van maximaal 
50 leerlingen en 1 begeleider per 15 
leerlingen. 
U neemt contact op met ons via 
school@la-bs.be om een datum te 
prikken. Maandag raden we af omdat 
de optie ‘museumbezoek’ dan niet 

beschikbaar is en vanwege de zware 
files rond Antwerpen en Brussel.  
U bestelt een bus of treintickets voor 
het vervoer naar Antwerpen. 
Wij sturen u alle informatie op die u 
nodig heeft:  
- de plaats waar de bus kan 

parkeren 

- een mooie wandeling door het 
centrum van de stad van de 
parking voor de bus of het station 
naar LABS 

- de factuur voor de dag, te 
betalen voor de dag van de 
excursie zelf, btw en lesmateriaal 
inbegrepen, exclusief lunch. 

 

DE DAG ZELF 

 

Jullie vertrekken vroeg in de ochtend 
en komen tussen 9u en 10u aan bij 
LABS. (Hou rekening met mogelijke 
files rond Brussel en Antwerpen als 
jullie niet met de trein komen.) 
Wij heten jullie welkom, drinken even 
koffie, nemen een plaspauze en dan 
verwelkomen we de hele groep.  
We spelen eerst een paar 
teambuildingspelletjes om de sfeer te 
ontdooien en de grootste angst voor 
het Nederlands weg te nemen. 
Daarna spelen we de Rally Nederlands 
waarbij iemand van ons team samen 
met één of twee leraars van de 
bezoekende school de jury vormt. De 
Rally is een reeks oefeningen die de 
leerlingen zo snel en zo goed mogelijk 
in groepjes moeten proberen 
uitvoeren. Luisteren, spreken, zingen, 
schrijven, woordenschat en 
grammatica komen allemaal aan bod. 
De andere begeleiders houden 
toezicht en helpen de leerlingen een 

handje met ook weer iemand van ons 
team erbij. Voor de winnaars van de 
Rally hebben we een leuke prijs. 
 
Rond 12u maken we tijd voor de 
lunch, bij ons op de school. Leerlingen 
kunnen hun eigen picknick 
meebrengen of hier in de buurt iets 
kopen. We kunnen, indien op 
voorhand overeengekomen, ook voor 
lunch zorgen voor de hele groep. 
Frietjesbuffet is bijvoorbeeld erg 
populair, 7 euro per persoon, drank 
inbegrepen. 
 
Om 13u maken we ons klaar voor het 
tweede deel van de dag, we trekken 
de stad in. Ofwel gaan alle leerlingen 
met een eenvoudige vragenlijst naar 
het MAS, het grootste en populairste 
museum van Antwerpen. Dit is een 
aanrader bij slecht weer maar moet 
wel een maand op voorhand 
gereserveerd worden.  

Een andere optie is een stadsspel in 
de stad. De leerlingen krijgen een lijst 
mee met eenvoudige vragen die ze zo 
correct mogelijk moeten proberen 
oplossen. Zo zien ze veel meer van de 
stad en moeten ze ook mensen 
aanspreken. Ook voor de winnaars van 
het stadsspel hebben we een leuke 
prijs.  
Een derde optie is een uitwisseling 
met een Antwerpse school, een 
intensieve spreekoefening met 
leeftijdsgenoten. 
 
Als afsluiter is het voor de leerlingen 
(en ook voor de leraars) vaak leuk om 
toch nog even te kunnen gaan 
shoppen op de Meir, op 2 minuten 
wandelen van de school.  
 
Nadien kan opnieuw bij ons op de 
school worden afgesproken om te 
verzamelen vooraleer jullie naar de 
bus of de trein vertrekken. 

 
 

     
 
 
	 	



	

 

Schoolreis Antwerpen 
 

Voor secundaire scholen, vanaf drie dagen  
 

 
 
Voor wie? 
 
Voor leraars Nederlands als vreemde taal 
die samen met een groep leerlingen op 
studiereis naar Antwerpen willen komen om 
de stad en de taal te ontdekken. 
 
Logeren kan bij gastgezinnen of in de 
jeugdherberg in het centrum. 
 
Omdat individueel op een taalstage 
vertrekken voor veel leerlingen een drempel 
is, kan een taalstage met de school een 
leerrijke, leuke en laagdrempelige eerste 
ervaring zijn op dat vlak. Een eerste stap 
naar een meertalige toekomst. 

 
Wat? 
 
Tijdens minimum drie dagen en maximum 
twee weken komen jullie meedraaien in 
de lessen bij ons op de school in 
Antwerpen. De leerlingen worden 
opgesplitst per niveau en volgen de 
lessen algemeen Nederlands. Daarnaast 
organiseren we ook activiteiten, die in 
overleg met de school al dan niet 
verplicht zijn voor alle leerlingen.   Na de 
les is er tijd om de geziene leerstof te 
studeren, de stad te ontdekken en voor 
contact met het gastgezin.  

 
Waar en wanneer? 
  
Schoolreizen kunnen  gepland worden 
tussen 20 januari en 20 juni. De lessen 
gaan door in het centrum van Antwerpen.  
De leerlingen kunnen indien gewenst per 
twee in een gastgezin logeren. 
Een activiteitenprogramma op maat en 
volpension zijn mogelijk op aanvraag.  

PRAKTISCH  INSCHRIJVEN  

Locatie: Antwerpen 
Data: van februari tot en met juni 
Leeftijd : secundair onderwijs 
 
 
 
 
 

Prijs: contacteer ons voor een offerte en 
een gesprek over jullie wensen en de 
voorwaarden van de school 

Bekijk met je collega’s en directie wat de 
mogelijkheden zijn, ook financieel.  
Contacteer ons via school@la-bs.be en 
laat ons weten met hoeveel jullie zouden 
willen komen, wanneer en wat jullie 
wensen.  
Wij nemen contact op om de details verder 
te bespreken en sturen je dan een offerte 
op maat. 
 

 
  



	

 
 
HOE PAK IK DIT ALS LERAAR AAN? 
 
Eerst bekijkt u rustig met uw collega’s 
en directie de mogelijke formules. 
Aarzel niet om ons te contacteren 
voor een formule op maat, dan zitten 
we even met u samen om te kijken 
wat de vereisten zijn, hoe we het 
lessenpakket kunnen aanpassen aan 
de eindtermen voor de groep in 
kwestie, wat er kan en niet kan binnen 
het beschikbare budget. 

De volgende stap is het vastleggen 
van de periode in samenspraak met 
ons. Schoolreizen naar Antwerpen 
kunnen tussen 20 januari en 20 juni 
georganiseerd worden, ook tijdens de 
schoolvakanties. 
 
Wanneer de periode en de formule 
zijn bepaald, kunt u de leerlingen 
warm gaan maken voor de cursus en 

daar helpen we u graag bij met 
videoboodschappen, weetjes over de 
stad en lesmateriaal. 
 
Contacteer ons via school@la-bs.be 
voor meer informatie en het antwoord 
op al uw vragen of een programma op 
maat. 

 
 
DE FORMULE 
 
Gastgezin of jeugdherberg? 
Logement in een gastgezin is mogelijk 
voor groepen tot max. 30 studenten. 
Het voordeel is dat de leerlingen op 
die manier ook andere Vlamingen 
leren kennen dan alleen het team van 
de school. Bedenk wel dat een 
gastgezin ook graag contact wil 
hebben met de leerlingen. Als u dus 
komt van maandag tot vrijdag en drie 
van de vier avonden met uw 
leerlingen iets gaat doen in de stad, 
dan hebben noch de leerlingen, noch 
de gastgezinnen veel aan het contact. 
Onze gastgezinnen wonen allemaal in 
de rand van de stad, op 30 à 40 
minuten met de bus van LABS. Bij 
verblijf in gastgezin zullen de 
leerlingen dus ook een 10-rittenkaart 
moeten kopen van De Lijn.  
 
Maalti jden 
De lunch moet in beide gevallen door 
de leerlingen zelf gekocht worden. 
Vanuit academisch standpunt raden 

we aan om hen de lunch zelf te laten 
kopen in de stad omdat dat een 
dagelijkse conversatie-oefening is. 
Het ontbijt is in beide gevallen 
inbegrepen. Bij logement in gastgezin 
zorgt het gastgezin voor het 
avondeten. Bij logement in de 
jeugdherberg eet de groep in de stad 
of in de jeugdherberg.  

 
3 dagen, 1 week of 2 weken? 
Indien u ervoor kiest om 3 dagen te 
komen, is verblijf bij een gastgezin 
niet mogelijk, voor 1 en 2 weken zijn 
beide opties mogelijk, zowel 
logement in een gastgezin als in de 
jeugdherberg. 
 
Hele of halve dagen les? 
U kan kiezen voor een hele (9u-12u en 
13u-16u) of een halve (9u-12u) dag 
les. Omdat een hele dag les volgen in 
een vreemde taal, in een vreemde 
stad en ’s avonds ook nog eens 
verblijven in een gastgezin voor veel 

leerlingen een erg overweldigende 
ervaring is, raden we een halve dag 
les en een halve dag activiteit in het 
Nederlands aan.  
Indien u kiest voor een halve dag les, 
zijn er twee opties. Ofwel zorgt LABS 
voor de animatie van de namiddag 
(museumbezoek, uitwisseling met een 
andere school, toeristische bezoeken, 
stadsspelen…), ofwel zorgt u zelf voor 
de invulling van de namiddag.  
 
Hoeveel begeleiders moeten er 
meekomen? 
Indien u kiest voor een hele dag 
begeleiding door LABS, is wat ons 
betreft 1 begeleider voldoende. 
Indien u kiest voor een halve dag 
begeleiding door LABS, is 1 
begeleider per 15 leerlingen 
noodzakelijk voor de toeristische 
bezoeken. Het kan natuurlijk ook dat 
uw schoolverzekering om nog meer 
begeleiders vraagt.  

 

 

         

 
 
 
 
  



	

 

 

LABS bvba 

Kipdorp 38, 2000 Antwerpen      

school@la-bs.be   0494/48.17.17     www.la-bs.be  

www.facebook.com/labsantwerpen         

BE0647.647.323 Reknr BE33 3631 5722 7946 

 


