
Ontdek de collectie 
Nederlands leren

Meer advies?

Wil je meer advies om via 
zelfstudie Nederlands te leren?
Kom naar de Taalgarage, het 
adviespunt voor zelfstudie van 
het Huis van het Nederlands 
Brussel. Neem een folder mee van 
de Taalgarage!

Plus de conseils? 

Vous voulez plus de conseils 
pour apprendre le néerlandais 
en toute autonomie? 
Rendez-vous au Taalgarage.  
Taalgarage est le point conseil de 
la Maison du Néerlandais de 
Bruxelles pour l’apprentissage du 
néerlandais en autodidacte. 
Prenez un dépliant du Taalgarage!

More advice? 

Would you like more advice to 
learn Dutch through self-study? 
Come to the Taalgarage. 
Taalgarage is the advisory service 
for self-study of Dutch in the 
Dutch Language House, Brussels. 
Take a lea�et from the 
Taalgarage!

Je kan nog niet zo goed Nederlands en je wil je Nederlands verbeteren of oefenen? 
In de collectie Nederlands leren vind je zelfstudiepakketten, grammatica’s, 
woordenboeken, leesboeken … die je daarbij kunnen helpen. Zoek een 
boek met het icoontje dat bij jouw niveau Nederlands past.

De boekiconen zijn een initiatief van het Huis Nederlands Brussel, in samenwerking met de Brusselse Nederlandstalige bibliotheken.
©2020, Huis van het Nederlands Brussel, Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel

Starten

Je kan nog geen 
Nederlands. Je wil 
nu starten met 
Nederlands leren.

Werken aan 
een goede 
basiskennis

Je kan al een beetje 
Nederlands. Je wil 
werken aan een 
goede basiskennis.

Een hoog niveau 
bereiken

Je hebt een goede 
basiskennis van het 
Nederlands. Je wil nu 
een hoog niveau 
bereiken. 

Je Nederlands 
perfectioneren

Je hebt al een hoog 
niveau Nederlands en 
je wil je Nederlands 
perfectioneren. 

Na niveau B1 
Je zit in module 3.1, 3.2

Je bent op weg naar niveau B1
Je zit in module 2.1, 2.2, 2.3 of 2.4

Je bent op weg naar niveau A2
Je zit in module 1.2

Je bent op weg naar niveau A1
Je zit in module 1.1




