
De sociale kruidenier: 
winkelen met taal



Welkom
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Welkom in de 
sociale kruidenier!

Programma

> Welkom

> Inleef- oefening

> “Tuupe veur Taal”: 4 projecten in 
Gent

> Samenlevingsopbouw: de weg 
naar de oefenkans

> De Lange Tafel in de praktijk
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Doe mee…
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Oefenkansen Nederlands in Gent
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Wat vooraf ging… 

> Projectoproep 
oefenkansen Minister 
Homans 2017

> Onderzoek 
oefenkansen in de 
Gentse wijken 2015
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Wat hebben we nodig?

Nood aan kwaliteitsvolle 
oefenkansen

•Ook voor de zwakste 
taalleerders



Wat hebben we nodig?

•Nood aan wijkgerichte 
oefenkansen

•Tuupe veur Taal



Sociale Kruidenier
• Samenlevingsopbouw 

Gent

• Rabot

• Vrijwilligers en klanten 
van de sociale 
kruidenier krijgen 
oefenkansen tijdens de 
winkelmomenten.

Ouder-Kind 
moment
• Vzw Jong

• Kinderwerking 
Ledeberg

• De kinderen spelen, 
ondertussen  krijgen 
de ouders de kans om 
vragen over school, 
opvoeden,… te stellen 
en oefenen ze 
Nederlands.

Taalbar
• VOEM vzw

• Brugse Poort

• Wekelijks 
oefenmoment in de 
Brugse Poort. De buurt 
ontdekken en elkaar 
leren kennen staat 
centraal.

Op Stap met 
Nederlands in je 
Buurt
• 10 Lokale 

Dienstencentra van het 
OCMW Gent

• Heel laagdrempelige 
activiteiten voor ex-
cursisten van het CBE 
met als doel  hun 
zelfredzaamheid te 
versterken en het 
Nederlands te blijven 
gebruiken.



Tuupe veur taal

•Intensieve samenwerking

> Stad Gent

> Lerarenopleiding het 
Perspectief

> IN-Gent

> CBE
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Onze aanpak

•Kennis delen 

> Vorming 

> Intervisie

•Begeleiding op maat 

> Adviesgesprekken

> Opmaak eigen draaiboek

•

•Methodieken ontwikkelen

> Ism studenten lerarenopleiding NT2
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Samenlevingsopbouw 
Gent: de sociale kruidenier
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Hoe het allemaal begon

> Start: project De Site – tijdelijke invulling, 
met stadsakker, moestuintjes, 
kippenboerderij, fietsatelier, 
voetbalproject, …

> Ploeg van ruim 100 vrijwilligers, divers 
samengesteld: leeftijd, profiel, afkomst, 
competenties, …

> Kennis van Nederlands heel verschillend: 
van moedertaal tot zeer beperkte kennis 
van het Nederlands; sterke verschillen in 
geletterdheid (vrij groot aantal 
analfabeten)
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Hoe het allemaal begon

> Door te werken op de Site kregen 
vrijwilligers inzicht in de eigen talenten 
en vaardigheden, konden ze deze 
aanscherpen en nieuwe competenties 
aanleren

> Veel signalen over moeizame 
zoektocht naar werk, vaak omwille van 
taalproblemen
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En toen kwam er Tuupe veur taal

> Kans om mensen Nederlands te laten oefenen 
tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk (win-
win)

> Aanscherpen van specifieke woordenschat 
en taalregister, focus op tuinieren/groenwerk

> Al doende leren, op een informele, niet 
schoolse manier

> 2 keer per maand

> Extra motivatie: Deelnemen aan oefenkans = 
verdienen van Torekes
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Een strak plan? Eerder een weg met kronkels.

> Personeelswissels: 3 x overdragen van project, wissels in 
vertegenwoordiging op stuurgroep en intervisie

> Wijziging van de oorspronkelijke plekken voor 
oefenkansen: van De Site naar LaboRabot naar Rabot
op je bord naar tweedehandskledijwinkel naar de 
sociale kruidenier

> Wijziging van de doelgroep: van de vrijwilligers naar de 
klanten van de sociale kruidenier

> Wijziging van locatie: van de winkel naar de 
ontmoetingsruimte

> Zoektocht naar vrijwilligers om oefenkansen te 
begeleiden

> Wisselend succes in samenwerking met studenten

16 mei 2019



Mogelijke plaatsen voor oefenkansen
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Hoe een oefenkans organiseren? 12 stappen –
draaiboek

> Kerngroep oprichten
> Missie
> Visie --> Laboplaatsen
> Methodevisie ontwikkelen --> Zelftest
> Planning
> Begeleiders informeren
> Materialen en methodieken selecteren --> 

website
> Deelnemers benaderen
> Eerste sessie organiseren
> Evalueren, bijsturen en ondersteunen
> Vervolgsessies
> Evalueren en cyclus afsluiten
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Visie bepalen – oefenkansen vanuit visie op 
laboplaatsen

= Inzoemen op arbeid

= focus op het versterken van de 
arbeidskansen van mensen die veraf 
staan van de arbeidsmarkt

= focus op individu, context, 
(lokale) jobaanbod, maatschappelijke 
structuren
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Zelftest

> Lijst met 30 vragen, opgedeeld in 
verschillende rubrieken 

> Invullen met oog op 'ideale oefenkans'

> Per rubriek scores optellen = score geeft 
jouw positie aan

> Op basis van positie --> advies over 
types van activiteiten die je kan 
organiseren
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Zelftest – Samenlevingsopbouw Gent

> Niet-talige doelen: hoge score

> Taalinput: gemiddelde score
> Taaloutput: gemiddelde score
> Taalfocus: gemiddelde score

> Authenticiteit: lage score
> Activering: lage score
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Niet-talige doelen: hoge score

> Deelnemers moeten zich vooral goed 
voelen in de groep

> Focus ligt op bruikbare informatie voor 
de deelnemers

> We bevorderen de integratie in de 
nabije samenleving

Activiteiten: ervaren, ontmoeten, samen 
doen, spreken over
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Taalinput, taaloutput, taalfocus: gemiddelde 
score

Taalinput:
> Verschillende modelsprekers
> Verbinden van beelden en ervaringen met 

woorden in het Nederlands
> Gebruik van eenvoudige Nederlandse tekstjes 

of filmpjes
Activiteiten: ontmoeten, bekijken, luisteren, 
lezen

Taaloutput:
> Deelnemers veel onder elkaar laten spreken
> Deelnemers spreken over zichzelf
> We zetten iedereen aan tot spreken
Activiteiten: zelf doen, samen doen, spreken 
over
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Taalinput, taaloutput, taalfocus: gemiddelde 
score

Taalfocus:
> Aandacht voor relevante taal van de 

vorige sessie(s)
> Zorgen voor herhaling
> We geven bewust feedback tijdens de 

oefenkans
Activiteiten: focussen op taal, inprenten
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Authenticiteit en activering: lage score

Authenticiteit:
> Wat we doen sluit onmiddellijk aan bij wat 

de deelnemers het meeste nodig hebben
> Als we het over iets hebben, gebeurt dat 

in de echte context
> We focussen op de actualiteit

Activering:
> Zoveel mogelijk echt doen en niet praten 

over
> Werken in groepjes
> Deelnemers moeten zelf op zoek gaan 

naar vragen en antwoorden
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Conclusies van zelftest

> Binnen non-formele oefenkans toch 
focus op taal verankeren
– Bereidheid om planmatig te werken
– Bereidheid om feedback te geven
– Bereidheid om te herhalen (= doet 

leren)
– Taal, woorden vangen en benoemen
– Bewust benoemen van zaken die we 

tegenkoen
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Materialen – en methodiekenbank
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www.oefenkansen-nederlands-gent.be

http://www.oefenkansen-nederlands-gent.be/


Naar de praktijk:
De lange tafel

29



Lange Tafel: wat?

> 2 tafels gereserveerd in de ontmoetingsruimte, 
eenvoudig concept, laagdrempeling (klanten 
wachten in de ontmoetingsruimte vooraleer 
ze kunnen gaan winkelen en/of afrekenen)

> Iedereen welkom (openbare ruimte), met 
focus op de anderstalige klanten van de 
sociale kruidenier

> 1 x maand

> Onder begeleiding van verantwoordelijke van 
de sociale kruidenier en vrijwilligster
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Lange Tafel: werkwijze

> Plan vaste momenten
> Zorg voor veilige en vertrouwde omgeving 

voor anderstaligen
> Spreek mensen zelf aan en/of nodig ze uit aan 

lange tafel
> Vertrek van wat mensen zelf willen of 

aanreiken
> Herhaal telkens het laatste lange tafel 

moment
> Gebruik gesloten FB voor betrokkenheid van 

de vrijwilligers
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Lange Tafel: eerste resultaten – reacties van de 
deelnemers

> Veel inspanningen om mensen tot aan de tafel te 
krijgen (zij hebben andere focus, namelijk 
winkelen)

> Groepjes van mensen die dezelfde taal spreken --
> moeilijk om op in te breken

> Voordeel: Turkstalige begeleidster (Gülcan), zorgt 
voor vertrouwdheid en ijsbreker 

> Evolutie merkbaar: meer en meer nieuwe 
contacten tussen de klanten onderling Plan vaste 
momenten

> Interesse van partners in BC (politie) --> mogelijke 
inspiratie voor nieuwe contacten of oefenkansen?

> Geen dode momenten in de ontmoetingsruimte
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Toekomst?

> Verder inzetten op oefenkansen 
Nederlands in de sociale kruidenier

> Verfijnen van concept Lange Tafel

> Op zoek naar extra vrijwilligers die 
oefenkansen kunnen begeleiden (er is al 
interesse)

> Uitbreiden naar andere projecten van 
Samenlevingsopbouw Gent, eerste focus: 
labo's van LaboRabot
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Vragen?
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Info en contact

> www.oefenkansen-nederlands-gent.be

> Leen Gaublomme, IN-Gent
Leen.gaublomme@in-gent.be

> Gülcan Sari, Samenlevingsopbouw Gent
Gulcan.sari@samenlevingsopbouw.be

> Ann-Sophie Hofman, 
Samenlevingsopbouw Gent
Ann-sophie.hofman@samenlevingsopbouw.be
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Bedankt voor jullie 
aandacht, we wensen 
jullie nog een boeiende 
namiddag

•Trefdag Oefenkansen Nederlands – presentatie plenair gedeelte



Programma namiddag

Workshop Zaal

Samen theater maken – CBE en Victoria 
Deluxe

De blauwe vogel

Een oefenkans? Dat organiseer je niet 
zomaar – Jan Strybol

Vos

Conversatie op school Haas

Materialenmarkt Twistappel

Daarna iedereen welkom op de receptie 


