
        

Programma Inspiratiedag voor organisatoren en (vrijwillige) begeleiders van oefenkansen  Nederlands  -  dinsdag 22 oktober 2019 

9:00 - 9:15 15' Onthaal           

9:15 - 10:15 60' Piet Van Avermaet: Over het belang van Nederlands oefenen in de praktijk. 

10:15 - 10:25 10' Intro           

10:25 - 11:25 60' 

Werken met 
laaggeletterde en 
analfabete 
deelnemers: profielen 
en werkvormen  

Referentiekader - 
conversatie over 
gevoelige thema's - 
positie als begeleider  

Klare taal spreken Red Star Line: praten 
over plekken in 
Antwerpen 
  

Babbel over actua 
  

Materialen om 
Nederlands te 
oefenen: bezoek 
Docatlas 
  

11:25 - 11:35 10' pauze pauze pauze 

11:35 - 12:35 60'   Schoolbabbel  Materialen om 
Nederlands te 
oefenen: 
babbelmethodieken 
Atlas 

12:35 - 13:35 60' Middagpauze           

13:35 - 13:55 20' Inleefoefening in een vreemde taal         

13:55 - 14:05 10' Intro           

14:05 - 15:35 90' Niveauverschillen aan 
de praattafel  

Babbeldoos  Digitale vaardigheden  Maak kennis - 
ijsbrekers en 
opwarmers 

Sport als 
taaloefenkans  

Conversatie 
stimuleren 

15:35 - 15:45 10' Afsluit           

 



        

Beschrijving workshops  

VOORMIDDAG 

Schrijf je in voor een workshop van 120 minuten of twee workshops van 60 minuten.  

Let op dat je geen overlappende workshops kiest.  

Workshops 120 min 
 

1. Werken met laaggeletterde en analfabete deelnemers: profielen en werkvormen  
Waarom is het voor laaggeletterde, analfabete volwassenen moeilijk om Nederlands te leren? Wat hebben ze nodig 
om het zo goed mogelijk te leren? Wat mag je verwachten van deelnemers die analfabeet zijn? Wat zijn goede 
praktijkvoorbeelden? Hoe geef je instructies of stel je vragen? 
Oefen je in duo? Dan is deze workshop ook interessant voor jou.  
 
Terug  naar overzicht 

 
2. Referentiekader - conversatie over gevoelige thema's - positie als begeleider 

Onderzoek via interactieve oefeningen je eigen reactie op uitdagende uitspraken. Wat werkt goed? Wat werkt 

minder? Tot slot krijg je via een ervaringsoefening concrete handvatten mee die je als begeleider kan gebruiken. 

Oefen je in duo? Dan is deze workshop ook interessant voor jou.  

Terug naar overzicht 

 
 



        

3. Klare taal spreken – Atlas team taal 

Hoe en waar leren anderstaligen Nederlands? Wat zijn de verschillende taalniveaus en hoe kan je je taalgebruik 

eraan aanpassen? Wat mag je verwachten van iemand die Nederlands leert? In deze workshop krijg je tips en tricks 

om duidelijk te communiceren met anderstaligen. Je oefent concrete tips in gesprek met een anderstalige.  

Oefen je in duo? Dan is deze workshop ook interessant voor jou.  

 

Terug naar overzicht 

 
Workshops 60 min van 10:25 tot 11:25 
 

4. Red Star Line: praten over plekken in Antwerpen – Celine Joris, Red Star Line 

Je doet mee met een demonstratie van de methodiek Thuishaven die ontwikkeld werd door Red Star Line om met 

anderstaligen te praten over plekken in Antwerpen. Op een lege kaart van Antwerpen kunnen deelnemers hun 

creatieve ei kwijt. Al tekenend, kleurend of schrijvend geven ze ‘hun’ Antwerpen weer. Deze methodiek is  

interessant voor alle niveaus, van analfabeten tot hooggeschoolden.  

Oefen je in duo? Dan is deze workshop ook interessant voor jou. 

Terug naar overzicht 

 
5. Babbel over actua – Annelie Willems, Atlas team taal  

Hoe breng je de actualiteit in je conversatiegroepen? We spreken over actualiteit aan de hand van foto’s uit de 

krant. Je krijgt tips over hoe je op een eenvoudige manier kan differentiëren. We bespreken ook hoe je zinvolle 



        

nieuwe woorden op een efficiënte manier kan aanleren. Voor groepen die al een beetje Nederlands kunnen 

spreken, ook geschikt voor deelnemers met weinig scholing.   

 

Terug naar overzicht 

 
6. Materialen om Nederlands te oefenen: bezoek Docatlas 

Zoek je specifiek materiaal zoals spelletjes, boeken, foto’s, methodes om Nederlands te oefenen met anderstaligen? 

Documentatiecentrum Atlas presenteert en demonstreert materiaal dat je als vrijwilliger kan gebruiken. 

Je krijgt de kans om het materiaal ook zelf uit te proberen.  

 

Terug naar overzicht 

 
Workshops 60 min van 11:35 tot 12: 35 
 

7. Schoolbabbel – Vormingplus 

Wil je ouders versterken om met de school van hun kinderen te communiceren? Ontdek de inspiratiebundel van 

Schoolbabbel. Je krijgt tips & tricks om zelf een schoolbabbel op te starten en je leert boeiende werkvormen 

kennen. 

 

Terug naar overzicht 

 



        

8. Materialen om Nederlands te oefenen: babbelmethodieken – Nele Vanderheyden, Atlas team taal  

Je ervaart een aantal babbelmethodieken ontwikkeld uit Open Inloop Taal van Atlas. Je leert werkvormen voor 

groepen kennen om zo veel mogelijk spreekkansen te creëren voor verschillende niveaus. 

 

Terug naar overzicht 

 
 
 

NAMIDDAG 

Schrijf je in voor een workshop van 90 minuten. 

 
9. Niveauverschillen aan de praattafel – Siska Goubert 

Terwijl de ene deelnemer zijn eerste woorden Nederlands leert, kan de andere al mooie volle zinnen maken. Het 

taalniveau en dan vooral de verschillen hierin zijn een uitdaging voor veel begeleiders/vrijwilligers van een 

praatgroep. Hoe zorg je dat elke deelnemer aan bod komt? Hoe geef je gevorderden voldoende uitdagingen en hoe 

zorg je dat beginners mee zijn in het gesprek? 

Tijdens deze workshop krijg je tips die je hierin ondersteunen. We proberen ook een paar zaken uit aan de hand van 

wat materiaal. 

 

Terug naar overzicht 

 
 



        

10.  Babbeldoos - Vormingplus 

Leer de babbeldoos kennen, een inspirerend handboek met 50 interactieve werkvormen om Nederlands te oefenen 

met een groep anderstaligen. Je doet mee aan 3 werkvormen uit de babbeldoos en krijgt tips over hoe je de 

werkvorm kan aanpassen voor verschillende niveaus.  

 

Terug naar overzicht 

 
11.  Digitale vaardigheden – Majida en Fanny,  Bibliotheken Antwerpen & Atlas 

Hoe kan je de digitale vaardigheden van deelnemers  versterken en hoe kan je praatkansen stimuleren via digitale 

oefenkansen? Hoe maak je een hotspot, voeg je een foto toe aan een telefoonnummer of leer je deelnemers Google 

maps kennen? Je komt het allemaal te weten via deze workshop. Je hoeft zelf geen digitale ervaring te hebben. 

Oefen je in duo? Dan is deze workshop ook interessant voor jou 

Terug naar overzicht 

 
12.  Maak kennis - ijsbrekers en opwarmers – Anne Heylen, Open School 

Zoek je manieren om je deelnemers te leren kennen zonder altijd dezelfde ‘saaie’ kennismakingsvragen te stellen? 

Wil je je groep graag activeren tijdens het Nederlands oefenen? Zoek je korte oefeningen om het ijs te breken 

tussen de deelnemers of om hen op te warmen om Nederlands te oefenen? 

Je leert allerlei eenvoudige en originele methodieken kennen die je altijd en overal kan inzetten.  

 

Terug naar overzicht 



        

 
13.  Sport als taaloefenkans – Lies van Biesebroek, Atlas team taal 

Sporten en ondertussen Nederlands oefenen, hoe doe je dat? We bekijken tijdens deze infosessie wat de 

verschillende mogelijkheden zijn om in een sport/beweegles interactie te brengen. Onze inspiratie halen we uit onze 

ervaringen bij Buurtsport en de zomer van Atlas waarbij deelnemers hun Nederlands oefenen binnen een 

sportactiviteit. 

 

Terug naar overzicht 

 
14.  Conversatie stimuleren – Krisje Telders, Atlas team taal  

Hoe zorg ervoor dat je deelnemers nog meer aan het woord zijn? Hoe stimuleer je beginners of stille deelnemers om 
iets te zeggen? Welke vragen stel je? Deelnemers knikken regelmatig ja zonder dat ze het begrepen hebben. Hoe 
check je of je deelnemer je boodschap goed begrepen heeft? Je oefent met een anderstalige deelnemer die nog niet 
veel Nederlands kent. 
Oefen je in duo? Dan is deze workshop ook interessant voor jou. 
Je kan deze workshop enkel volgen als je de vorming ‘Klare taal spreken’ gevolgd hebt (in de voormiddag of in het 
verleden).  
 
Terug naar overzicht 

 

 

Schrijf je in 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAm9zL5_bEVS5V6j67ybHyM4zd2U6bPRdKdlzPOaCwYnJBDQ/viewform?usp=sf_link

