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Programma 

• Ervaringsoefening 

 

• Taalverwerving 

 

• Tips om duidelijk te communiceren 

 

• Aan de slag: oefenen met een anderstalige 
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Ervaringsoefening 
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TAALVERWERVING 
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Stelling 1 

 

Iedereen die 1 jaar Nederlandse les 

heeft gevolgd, kan een uitleg begrijpen 

over het vrijetijdsaanbod in Antwerpen. 

6 Taalverwerving 
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Stelling 2 

 

Je kan als anderstalige sowieso Nederlands 

leren, zolang je maar gemotiveerd bent. 
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Leerproces 
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Leerproces 

Welk factoren spelen een rol bij het leren van een vreemde taal? 
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Laaggeletterdheid  
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https://www.youtube.com/watch?v=cZcx4ktcbQU&feature=youtu.be&ct=t(Nieuwsbrief_september_20168_26_2016)&mc_cid=abd1d045d1&mc_eid=98360c8283


Laaggeletterdheid heeft gevolgen bij … 
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lezen 

schrijven 

rekenen 

Oriëntatie in tijd 
en ruimte 

 probleem-
oplossend 
vermogen 

Abstract 
denken 

digitale 
vaardigheden 
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TIPS OM DUIDELIJK  

TE COMMUNICEREN 
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Hoe zeg je … in klare taal? 

Je dient je niet in te schrijven. Het volstaat 

om mij te melden dat je naar de activiteit 

komt. 
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Hoe zeg je … in klare taal? 

Je moet niet naar de Groenplaats komen 

maar naar het Astridplein. Oké? 
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Hoe zeg je … in klare taal? 

Jij morgen komen naar hier met papier. 
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Hoe zeg je … in klare taal? 

Dag Viktor, je komt al een maand niet meer 

naar de spreekgroep. Is er iets aan de 

hand? 
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Hoe zeg je … in klare taal? 

Morgen moet je niet komen, want dan is het 

feestdag en dan is het buurthuis gesloten. Ik 

moet trouwens zelf weg want het is de 

verjaardag van mijn vrouw en ze wil graag 

gaan wandelen in het park. 
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Hoe zeg je … in klare taal? 

We nemen allemaal samen de bus. Zien 

jullie dat zitten? 
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Hoe zeg je … in klare taal? 

Ik ga je morgen bellen. 

 

Wil je de afspraak afzeggen? 

 

Je moet je inschrijven voor de activiteit. 

 

21 



ZELF AAN DE SLAG 
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Gesprek met een anderstalige 

• Werk in groepjes  

• Je krijgt een situatie per groep 

• Spreek af wie het gesprek begint 

• Gebruik eventueel hulpmiddelen 

 

Voorbereiding: 5 minuten 

23 Zelf aan de slag 



Wat ga je doen? 
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