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Welkom in 
Vlaanderen!
 

integratie-inburgering.be

Waarom betaal je belastingen in België? 
Wat is sociale zekerheid?  
Hoe laat je je diploma erkennen in België?  
Hoe kan je de Belgische nationaliteit krijgen?

Wanneer moet je naar de verplichte technische 
controle voor je auto? 
Wat doen het OCMW, de VDAB en het CAW? 
Welke extra kosten moet je betalen bij het 
kopen of huren van een huis?
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BRUGGE
	 Baron	Ruzettelaan	27-29
 050 34 88 08

KORTRIJK
 Wijngaardstraat 11
	 056	32	44	86

OOSTENDE
	 Wellingtonstraat	52
	 059	23	35	47

ROESELARE
 Hugo Verrieststraat 4
	 051	24	36	60

E-MAIL 
	 wvl@integratie-inburgering.be

OPENINGSUREN

	 voormiddag	 namiddag

maandag  Op afspraak 13 uur — 16 uur 

dinsdag  9 uur — 12 uur Op afspraak 

woensdag  9 uur — 12 uur Op afspraak 

Donderdag  Op afspraak 13 uur — 16 uur

Vrijdag	 Gesloten * Gesloten *

* De consulenten NT2 en trajectbegeleiders zijn enkel via gsm 
bereikbaar.

Op sommige dagen zijn we ook open na 
16 uur. Je kan dit checken op 
www.integratie-inburgering.be/west-vlaanderen.
Ook de gegevens van onze andere locaties 
vind je hier terug.



Welkom	bij	het	Agentschap	 
Integratie	en	Inburgering!

Ben je pas in Vlaanderen en alles is nieuw voor je? Of ben je 
hier al langer, maar voel je je nog niet helemaal thuis? Het 
Agentschap Integratie en Inburgering helpt je op weg.

Zoek je werk of wil je studeren? Wil je iets leuks doen in je 
vrije tijd? Heb je vragen over je rechten en plichten? Wil je 
graag Nederlands leren of nieuwe mensen ontmoeten? Wij 
zoeken samen met jou hoe je dit kan doen.

Wij	bieden	jou	een	gratis	programma:

• Persoonlijke	begeleiding door een trajectbegeleider.
• Maatschappelijke	oriëntatie: een cursus waarin je België 

leert kennen.
• Een	cursus	Nederlands: wij verwijzen je door naar de 

cursus die het best bij je past.

Voor wie?

Iedereen die in het buitenland geboren is en ouder dan 
18 jaar is, komt in aanmerking voor het inburgerings-
programma.

Ook anderstaligen die in België geboren zijn en 
minderjarigen kunnen bij onze diensten terecht. 

Persoonlijke	begeleiding

Een trajectbegeleider zoekt samen met jou antwoorden 
op je vragen. Hij geeft je praktische informatie over je 
inburgeringsprogramma.

Maatschappelijke	oriëntatie

In deze cursus leer je over werken, wonen, onderwijs, 
gezondheid en nog veel meer.

Je leerkracht helpt je op weg, zodat je zelf het antwoord op al 
je vragen leert vinden. De leerkracht spreekt je eigen taal of 
een andere taal die je begrijpt.

We	organiseren	cursussen	maatschappelijke	oriëntatie
•	 in	verschillende	talen:

Albanees - Arabisch - Bulgaars - Engels - Farsi/Dari - Frans - 
Grieks - Hindi – Italiaans - Marokkaans - Nederlands - Nepalees -  
Pashtu - Pools - Portugees - Roemeens - Russisch - Servo - 
Kroatisch - Somali - Spaans - Thais - Tigrinya - Turks - …

•	 op	verschillende	locaties.

•	 op	verschillende	momenten:	overdag, ’s avonds of in het 
weekend.

‘Ik	sta	sterker	in	deze	maatschappij	door	
mijn	rechten,	plichten,	de	geschiedenis	

en	politieke	situatie	te	leren.’

Nederlands

We geven zelf geen les, maar zoeken samen met jou naar 
de cursus en de school die het best bij je passen. Je kan bij 
ons ook terecht met al je vragen over Nederlands leren. 
Als je al Nederlands kan, doen we een test om te bepalen 
in welk niveau je mag beginnen.

Interesse?

Kom langs voor een gesprek. Wij spreken jouw taal of gaan 
op zoek naar een tolk. We maken tijd voor jou en luisteren 
naar je verhaal. We houden rekening met je werk, je gezin 
en je persoonlijke situatie. We praten over wat je vroeger 
al gedaan hebt en wat je hier kan doen.

Kijk op onze website waar je ons kan vinden:  
integratie-inburgering.be/contact. 

Ben je nieuw in Vlaanderen? 
Inburgeren	en	Nederlands	leren


