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 1 8 MEI  202 0   

MOGELIJK INSPIRATIEMATERIAAL TIJDENS EEN ONLINE OEFENKANS 
WERKEN MET THEMA’S EN INSPIRATIEVRAGEN 

  
  

Je kan je gesprek voorbereiden door wat thema’s op voorhand op te schrijven waar je over wil praten. Blijf 

altijd dicht bij de leefwereld van de anderstalige en let op met delicate thema’s.  

De oefeningen bij de thema’s zijn omschreven om met meerdere personen te doen. Je kan dit ook herwer-

ken als je een 1 op 1 oefenkans hebt.  

De bijhorende vragen kunnen gesprekken wat voeding geven. Het is van belang om hier verder op te asso-

ciëren.  

Je kan ook vertrekken vanuit een vraag en die dan nog eens visueel tonen door de vraag uit te typen en je 

scherm te delen. Voeg die vraag dan nog eens toe in de chat wanneer je het delen van je scherm terug 

stopt zodat jullie elkaar terug zien.  

 

 Actualiteit 

Je kan met andere artikels van Wablieft ook gelijkaardige oefeningen uitwerken.  

  Oefening 1:  

1. Laat de deelnemers dit artikel lezen: https://www.wablieft.be/nl/krant/interview/neder-

lands-leren-met-skype   

Tip: de deelnemers kunnen ook de optie ‘Lees voor gebrui-

ken’ en de snelheid zelf instellen. 

Je kan het artikel uiteraard ook zelf voorlezen. 

2. Bespreek het artikel met de deelnemers. Je kan het met de groep over voetbal hebben, 

over praatgroepen, over het leren van het Nederlands, over digitale oefenkansen, over 

Mechelen enz. Het artikel leent zich ook heel goed tot discussies, bv. is digitaal oefenen 

simpeler of moeilijker dan een gewone praatgroep?  

https://www.wablieft.be/nl/krant/interview/nederlands-leren-met-skype
https://www.wablieft.be/nl/krant/interview/nederlands-leren-met-skype
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3. Kies samen met je groep een  persoon (bekend of niet) die ze zouden willen interviewen. 

Stel telkens een aantal bijvragen, bv. Waarom vind je hem/haar interessant? Hoe heb je 

hem/haar leren kennen?  

4. Eens dat iedereen overeengekomen is over wie geïnterviewd gaat worden is de bedoe-

ling dat je samen met groep de vragen oplijst. Laat zo veel vragen mogelijk van de groep 

komen. Je kan ze aanmoedigen door te vragen bv. “Wat willen we weten over zijn/haar 

privé leven/kindertijd/hobby’s?” 

5. Vragen aan de deelnemers waar het interview gepubliceerd zou kunnen worden. Rond 

het gesprek af. 

  Oefening 2: 

1. Stel de vraag “Wat betekent solidair zijn?” en vraag dan door “Ken je iemand die solidair 

is?”, “Ben je zelf solidair?” “Is het belangrijk om solidair te zijn? Waarom (niet)?”, “Hoe 

zeg je solidair in je moedertaal ?”. 

Tip: om de discussie laagdrempeliger te maken focus je op concrete voorbeelden (men-

sen, situaties, ervaringen). 

2. Laat de deelnemers dit artikel lezen: https://www.nedbox.be/teaser/samen-sterk. 

Tip: als ‘huiswerk’ kunnen deelnemers enkele oefeningen doen op Nedbox. 

3. Bespreek het artikel met de deelnemers. “Welke acties vind je leuk/interessant? 

Waarom?”, “Zijn er dergelijke acties in je buurt/gemeente/stad?” 

4. Surf naar https://www.vlaanderenhelpt.be/de-gemeente-aan-zet een deel het 

scherm/venster met de deelnemers. Bekijk welke acties er zijn in de gemeenten waar ze 

wonen.  

5. Rond het gesprek af. 

 

 Koken, eten,… 

Oefening 1:  

1. Vraagronde: iedereen moet vertellen over een gerecht dat hij/zij de voorbije dagen 

heeft gemaakt maar zonder de naam van het gerecht te vertellen. De persoon die aan 

de beurt is mag alleen ingrediënten benoemen. De anderen proberen te raden over 

welk gerecht het gaat. Zij mogen wel vragen stellen.  

2. Discussie – stel aan de deelnemers deze vragen “Kook je graag?”, “Hoe heb je leren ko-

ken?”, “Wie kookt er bij jouw thuis?”, “Hoe vaak ga je dan winkelen?”, “Hebben men-

sen vandaag genoeg tijd om te koken?” 

3. Discussie “Ken je diensten zoals ‘Hello Fresh?” 

Tip: surf naar https://www.hellofresh.be/ en deel het scherm met de deelnemers. 

“Wat vind je hiervan?”, “Wat zijn de voor- en nadelen?”, “Zou je dat ooit proberen? 

Waarom wel/niet? 

4. Laat iedereen surfen naar: https://www.derand.be/files/taalpromotie/kookboek-cui-

sine-mundial_lr-1.pdf. 
Geef wat meer info over het kookboek: https://www.derand.be/nl/page/8577/kookboek-in-

eenvoudig-nederlands. 

Tip: Op p. 4 – 16 vind je beelden van ingrediënten alsook een handige woordenlijst. 

Vraag aan de deelnemers: “Ken je sommige gerechten uit het kookboek?”, “Heb je al iets zelf 

gemaakt”? “Wat zijn de typische gerechten uit je land?” 

5. Rond het gesprek af. 

https://www.nedbox.be/teaser/samen-sterk
https://www.vlaanderenhelpt.be/de-gemeente-aan-zet
https://www.hellofresh.be/
https://www.derand.be/files/taalpromotie/kookboek-cuisine-mundial_lr-1.pdf
https://www.derand.be/files/taalpromotie/kookboek-cuisine-mundial_lr-1.pdf
https://www.derand.be/nl/page/8577/kookboek-in-eenvoudig-nederlands
https://www.derand.be/nl/page/8577/kookboek-in-eenvoudig-nederlands
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 Werk/studie 

> Welke job doe je nu ?  

> Doe je je werk graag ?  

> Heb je leuke collega’s ? 

> Hoe geraak je op je werk ?  

> Zoek je werk ?  

> Welke job zou je graag willen doen ?  

> Wil je nog bijstuderen ? Wat zou je dan willen doen ?  

> Wat heb je gestudeerd ? Vond je dat een goede keuze ? Zou je nu nog dezelfde keuze maken ?  

> …. 

 Thuisland/België 

> Is er in jouw land een speciale manier van begroeten/omgaan met elkaar ?  

> Welke taal of talen spreken ze in jouw land ?  

> Wat vind je het grootste verschil tussen jouw land en België ? 

> Wat mis je het meest aan jouw land ? 

> Hoe ziet jouw land eruit ? Welk landschap komt er het meest voor ?  

> Wat zijn de belangrijkste feestdagen in jouw land ? Hoe vier je ze ? 

> Wat vind je het mooiste aan België ?  

> Wat vind je het mooiste aan jouw land ? 

> Wat vind je het lekkerste Belgische gerecht ? Wat lust je niet van de Belgische keuken ?  

> … 

 Je leefsituatie 

> Heb je een huisdier ? Welk ? + Hou je van dieren ? + Ben je bang voor bepaalde dieren ?  

> Wat is je belangrijkste bezit ? 

> Hoe ziet je familie/vriendenkring eruit ? 

> … 

 Vrije tijd, ontspanning en hobby’s 

> Welk spel speel je graag ? 

> Welk boek heb je gelezen en vond je mooi ?  

> Wat is je favoriete film ?  

> Wat is je favoriete TV-programma ?  

> Wat is je lievelingsmuziek ? 

> Op welk liedje dans je het liefst?  

> Dans je graag ?  

> … 

 Dagplanning 

> Wat deed je vorig weekend ? 

> Wat deed je vandaag al ?  

> Hoe zou je dag eruit gezien hebben moesten er geen maatregelen voor het coronavirus zijn?  

> Hoe ziet je perfecte weekend eruit?  

> … 

 Gezondheid en uiterlijk 
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> Leef je gezond ? Hoe doe je dat ?  

> Welke kleren draag je graag ?  

> … 

 Corona 

> Hoe is deze corona-tijd voor jou? Hoe voel je je hierbij? Wat mis je? 

> Wat doe je nu elke dag?  

> Wat is er anders tijdens deze lockdown in vergelijking met het normale leven?  

> … 

 Sport 

> Wat is je favoriete sport ? 

> Sport je zelf ? 

> Kijk je graag naar een bepaalde sport ? 

> Heb je een favoriete ploeg/club/sporter ? 

> … 

 Reizen  

> Wat is het mooiste land ?  

> Ga je graag op reis ? 

> Op welke manier reis je dan ? 

> … 

 Plannen, verwachtingen, dromen 

> Wat zijn je toekomstdromen ?  

> Heb je een specifieke droom ?  

> …. 

 Persoonlijk 

> Wat was je gelukkigste moment afgelopen jaar ?  

> Hoe ziet je ideale man of vrouw eruit ?  

> Wat doe je echt niet graag ?  

> Wat kan je zeer goed ?  

> Wat ben je echt niet goed in ?  

> Waar ben je trots op ?  

> Wat was je favoriete vak op school vroeger ?  

> Heb je ooit al iets verloren ? 

> Wat vind je gevaarlijk ? 

> Wat maakt je zenuwachtig ?  

> Omschrijf jezelf in 3 woorden ? 

> Welke app op je telefoon gebruik je het meest?  

> Wat is je meest nutteloze talent?  

> Heb je een lievelingsplek in je buurt waar je een prachtig landschap kunt zien?  

> Welke bijnamen heb je al gehad?  

> Wat is je sterrenbeeld ? Geloof je erin ?  

> Als je 30 seconden de aandacht kreeg van de hele wereld, wat zou je dan zeggen?  

> Als je de beste van de wereld kon zijn in iets, wat zou je dan kiezen?  
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> Ben je een ochtend- of een avondmens?  

> Wat staat er bovenaan je bucketlist?  

> Wat ligt er altijd naast je bed ? 

> Wat is een slechte gewoonte ? 

> Wat geeft je energie ?  

> Op welk lichaamsdeel ben je stiekem trots ? 

> Wat is je lievelingsgeur ? 

> Waarvan lig je ’s nachts wakker ? 

> Waarmee heb je voor het laatst hard gelachen ?  

> Wat is het beste advies dat je ooit gekregen hebt ? 

> Wat is je vroegste herinnering ? 

> Wat is je grootste angst ? 

> Wat is je favoriete zintuig ? 

> Wat wou je later worden als kind ? 

> Waar zou je nu het liefst willen zijn ?  

> Wat is jouw favoriete seizoen? (herfst – winter – lente – zomer) 

> Waarom heb je dit seizoen het liefste? 

> Heb je een mooie herinnering aan dat seizoen? 

> …. 

 Wonen 

> Wat is je ideale huis/appartement ?  

> Hoe ziet je huis/appartement eruit ?  

> Woon je er graag ? 

> … 

 De dag van …. 

Elke dag is het wel de dag van …. Zoek het op welke dag het is en zo heb je een nieuw gespreksonder-

werp 

 …. 


