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PROGRAMMATIE HEBREEUWS 
Schooljaar 2022-2023 

Plan je een reis naar Israël of heb je vrienden in dat land? 
Houd je van de bijbel of de joodse cultuur? 
Ben je dol op Israëlische muziek en dans? 
Of wil je gewoon een van de oudste talen van de wereld leren kennen? 
Dan ben je bij onze opleiding Modern Hebreeuws op de juiste plek.

Het leren bij ons is heel interactief en communicatief. Onze docenten passen 
de lessen aan de leefwereld van de cursisten aan. Elke les en elke groep 
krijgt zo een individuele aanpak. In onze lessen hebben we het over het 
dagelijkse leven en ook Israël en de Joodse cultuur komen aan bod.

Na de eerste twee modules kun je dan al best veel in het Hebreeuws doen. Je kunt 
korte, sociale gesprekjes voeren, waarin je bv. basisinformatie geeft over alledaagse 
en vertrouwde zaken. Je begrijpt ook een langzaam gesproken babbeltje over een 
vertrouwd onderwerp. Ook kun je al eenvoudige teksten schrijven en lezen. 

Wat leer je?

De taalopleidingen in het volwassenenonderwijs zijn verdeeld in vier 
richtgraden. Deze staan voor verschillende niveaus van taalbeheersing:

In richtgraad 1 leer je het elementaire niveau van de taal. Je communiceert 
over alledaagse en vertrouwde zaken (240 lestijden).

In richtgraad 2 ontwikkel je meer zelfstandigheid. Naast het dagelijks leven kun je 
ook over je werk, opleiding en interessegebied communiceren (480 lestijden).

Voor groepen geïnteresseerde cursisten kijken we graag hoe we ook aparte trajecten kunnen 
organiseren. Bv. andere lestijden, gecombineerd afstandsonderwijs, versneld traject etc.

Waar heb je les?

Onze opleidingen vinden plaats op Campus Zurenborg, 
Lange van Ruusbroecstraat 12-34, Antwerpen.

Online cursus

Wij hebben een nieuwe, gedeeltelijk asynchrone cursus Hebreeuws ontwikkeld. 
Dit is een cursus die je grotendeels online en zelfstandig kunt volgen. Je kunt dus 
Hebreeuws leren op een plaats, tijd en tempo die voor jou ideaal zijn. Deze cursus 
zal voor het niveau Breakthrough in het schooljaar 2022-2023 van start gaan. 



Wij bieden dit schooljaar de volgende modules aan:
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Hebreeuws Breakthrough 
Richtgraad 1.1 120 ma   €185**

Hebreeuws Breakthrough
Richtgraad 1.1 Online 120 N.v.t.   €180**

Hebreeuws Waystage 
Richtgraad 1.2 120 woe   €185**

Hebreeuws Threshold 1
Richtgraad 2.1 120 di   €185**

* onder bepaalde voorwaarden kan je een vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld 
krijgen. De totale kostprijs omvat de inschrijvingskosten en het cursusmateriaal. 
** extra kosten voor het handboek zijn niet inbegrepen

Op welk niveau kun je beginnen?

Kun je al wat Hebreeuws? Super, dan kun je misschien op een hoger niveau instappen. 
Kom langs voor een niveaubepalingstoets en we zorgen er voor  dat je in de juiste cursus 
terechtkomt.

Modules



HOE SCHRIJF JE JE IN? 

Je hebt twee opties om in te schrijven: 

Je kunt je inschrijven via dit 
inschrijvingsformulier  of als je de 
QR code hieronder scant. 

Inschrijven kan ook ter plaatse op onze 
campus. Je maakt best vooraf een afspraak 
via mail: info.hebreeuws@cvovitant.be.   

CONTACT
Tel: 03 500 71 14
Mail: info.hebreeuws@cvovitant.be
Web: www.cvovitant.be
Like us on Facebook

http://bit.ly/hebreeuws2022

