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Doe mee…
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Programma

> Welkom
> Oefenkansen Nederlands in Gent
> Ouder – Kind moment
> Hoe maak je van jouw activiteit 

een oefenkans?
> Methodieken
> Conclusies
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Welkom
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WIE is Wie

•VZW Jong en Stad Gent – Dienst Welzijn en Gelijke Kansen

> Winny & Sarah
> Emmy

i.s.m. IN-Gent vzw, Jan Strybol. Dictaal, Didactisch 
centrum voor taalonderwijs,  PCVO Perspectief, 
Leerpunt Gent.
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Oefenkansen Nederlands in Gent
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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.



Onze aanpak

•Kennis delen 
> Vorming 
> Intervisie

•Begeleiding op maat 
> Adviesgesprekken
> Opmaak eigen draaiboek

•

•Methodieken ontwikkelen
> Ism studenten lerarenopleiding NT2
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Ouder-Kind moment



Hoe het allemaal begon?

> In een zoektocht om ouders anders en beter te betrekken, gingen 
we een aantal jaren terug in op de vraag van ouders om ook eens 
iets voor hen te organiseren.

> Dit resulteerde in maandelijks, fijne laagdrempelige 
ontmoetingsmomenten waar uitwisseling van elkaars kennen en 
kunnen (bv samen koken, naaien) naast opvoedingsondersteuning
centraal staan.

> We merkten al snel op dat Nederlands oefenen een hot item is en 
meestappen in het ‘Tuupe veur Taal project’  is net daarom voor 
ons een evidente keuze.
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Noden van de ouders?

> Meer kansen krijgen om Nederlands te oefenen 

> Meer oefenkansen rond schooltaal: 

> Praten over opvoedingsproblematieken. 
Bv. Wat moet ik doen als mijn kinderen wild zijn?

•Buiten de scope van deze oefenkans
> Taalles

> Oefenkansen voor de kinderen.

16 mei 2019



Kenmerken van de ouders

•Anderstalige en native speakers

•Verschillende taalniveaus

•Al deze mensen zijn ouders/grootouders – opvoeders van de kinderen 
die naar onze vzwJONG kinderwerking komen op 
woensdag/donderdag/vrijdag en zaterdagen en tijdens de vakantie en 
speelpleinwerking!
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Draaiboek: Onze visie

EEN THUIS DIE VERSTERKT?
AANGEVUURD DOOR GASTEN.

VOLUIT PLEZIER,
VECHTEND VOOR KANSEN.
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Draaiboek: Jouw profiel

•Wat zijn de doelen van 
jouw oefenkans?

•Taalfocus
•Authenticiteit
•Activering
•Taaloutput
•Taalinput
•Maatschappelijke doelen
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Vooral belangrijk voor VZW 
JONG:

TAALFOCUS
AUTHENTICITEIT

MAATSCHAPPELIJKE 
DOELEN
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Draaiboek: Planning en opvolging
Samenwerking Winny en team kinderwerking
De kinderwerking voorziet in drankjes en knabbels + activiteit/speelprikkels voor de kinderen
Winny en Sarah maken voorbereiding ifv het aanbod voor de ouders.

Hoe kiezen jullie activiteiten
We verzamelen thema’s die spontaan aan bod komen om er op één van de volgende oefensessies  
mee aan de slag te gaan. Deze thema’s zijn al dan niet tijdsgebonden (bv terug naar school, …)
We gaan in op vragen van de doelgroep, anticiperen op wat leeft…

Interne afspraken 
Deze oefenplek is er om Nederlands informeel te oefenen,  
Het is voor iedereen duidelijk wanneer er wordt geoefend, dus wanneer we alleen Nederlands 
spreken en wanneer niet. 
Er wordt niet vertaald, wanneer er iemand iets niet begrepen heeft proberen we de opdracht te 
hertalen of de groep te betrekken om het anders uit te leggen… en/of de googlemens te raadplegen!
Last but not least’ willen we dat iedereen aan bod kan komen.

Hoe gebeurt de evaluatie?
We vinden het belangrijk dat de evaluatie grondig gebeurt.
Na elke activiteit wordt er aan de hand van een vooropgestelde vragenlijst geëvalueerd.
Bevindingen worden meegenomen om de volgende activiteit bij te sturen.
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Onze aanpak…

> We starten steeds om 16u 
> Trage inloop met drankje +  ijsbreker / kennismaking
> Om 16u45 starten we met de woordenboom - ABCmuur

> Ouders kunnen in alle rust in de oefensessie stappen want
voor de kinderen voorzien we in ander lokaal leuke speelprikkels 

> Om 17u30 staat de eigenlijke oefenkans op het programma

> We voorzien nog een knabbel en sluiten steeds om 19u af



Hoe maak je van jouw 
activiteit een oefenkans?

19



Vorming en intervisie

• Basisopleiding  - 03/2018
> Wat is NT2?
> Kenmerken van laaggeletterde leerders
> Taalverwerving

• Intervisie – 06/2018
> Kennis uitwisselen met focus op

– Organisatie van een oefenkans
– Methodieken ontwikkelen en verzamelen

• Intervisie/opleiding – 11/2018
> Een krachtige leeromgeving 
> Ervaringsoefeningen

• Intervisie/opleiding – 04/2019
> Motivatie
> Verankering
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Wat is blijven hangen?

> Een oefenkans is geen les. We kunnen taalfocus leggen, maar niets 
moet, er is geen woordenlijst.

> We vertalen zo weinig mogelijk tijdens het oefenmoment zelf.
– Valkuil=  we merkten op dat tegen het einde van de sessie sommige ouders 

gewoon op de vertaling van Songül wachten.  Ze deden dus geen moeite 
meer om Nederlands te begrijpen. 

– Je kan je uitleg eventueel nog eens herhalen in eenvoudiger Nederlands 
(korte enkelvoudige zinnen, eenvoudige woordenschat, traag spreektempo, 
duidelijke articulatie, gebaren).  

– Je kan ook eventueel anderstalige ouders laten parafraseren. Zij gebruiken 
immers vaak andere termen of constructies die toegankelijker kunnen zijn 
voor niet-moedertaalsprekers.

> gestructureerde autonomie= laat ouders steeds participeren/ keuzes 
maken ifv wat je wil doen 

> Het is goed dat je je eigen taalgebruik aanpast, maar blijf wel 
volzinnen gebruiken met vervoegde werkwoorden
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Samenwerking met studenten

•Taalfocus leggen

> Niet evident als je zelf geen leservaring hebt.
•Hoe pakten we de samenwerking aan? 

> Eerste kennismaking + afbakening opdracht
> Studenten observeren + nabespreking
> Studenten werken een methodiek uit
> Studenten testen de methodiek uit ism vzw Jong
> Vzw Jong integreert de methodiek in haar werking
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Samenwerking met studenten

•Duidelijke opdrachten
> Groep 1: Talig maken van de activiteit + feedback. En hoe betrekken we de 

Nederlandstalige ouders en ouders met verschillende taalniveaus.

> Groep 2: Ondersteun ons methodisch, hoe kunnen we de kennis nog meer 
consolideren.

> Groep 3: Hoe maak je een uitstap talig.

•Wat hebben we geleerd
> Samenwerking met de studenten is zeer succesvol.

> Een perfecte win-win waar de studenten van de NT2 opleiding  
de kans krijgen om voluit in een waardevolle praktijkervaring 
te stappen en wij, de begeleiding,  versterkt worden met allerlei 
taaltips.
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Methodieken
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Ijsbrekers
spinnenweb
1ste kennismaking 
opstart TVT

16 mei 2019

•

Ouders worden gevraagd om zichzelf voor  te stellen + hun verwachtingen te duiden

Materiaal: 
bol wol

Ijsbreker
Ga met alle deelnemers in een kring 
zitten. Eén persoon houdt het uiteinde 
van de bol wol vast en gooit de bol wol 
zelf naar een andere deelnemer en stelt 
die persoon volgende vraag: stel jezelf 
voor en wat wil jij hier doen. 
De ontvanger antwoordt op de vraag, 
houdt het touw vast en gooit de rest van 
de bol wol naar een andere deelnemer en 
stelt die een vraag, … 
Dit gebeurt tot de bol wol opgegooid is. 
Er is een spinnenweb aan draden ontstaan 
die de deelnemers
met elkaar verbinden.
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Ijsbrekers
praten rond 1ste

schooldag 

Insteek
– alles ok – kinderen goed gestart 

– nog hulpnodig? 

Materiaal: 
foto’s  onderwijs

Ijsbreker
elke deelnemer kiest een foto.
Elke deelnemer mag vertellen waarom 
hij/zij deze foto koos
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Ijsbrekers
verkiezingen
ook in TvT

Materiaal: 
formulier verkiezing

Ijsbreker
elke deelnemer mag de bolletje kleuren
…. En/of zelf nieuwe ideeën aanbrengen
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taalspelletjes
Ik kom terug van op 
reis en ik neem mee…

Materiaal 
Valies + Voorwerpen (sticker met naam op)

Spelreglement
Eerste ronde: ieder neemt een voorwerp 
van de tafel en zet het bij zich, zo gaan we 
rond.
Tweede ronde: met de valies. De valies is 
dicht, je krijgt de valies en  benoemt alles 
wat al in de valies zit en je vult aan met een 
voorwerp dat je zelf kiest. Je geeft de valies 
door… (zet je JOKER in=Hulplijnen voorzien: 
je buur mag spieken en het antwoord 
influisteren)
Derde ronde: bespreken van de 
voorwerpen, enkele vreemde voorwaarden 
op tafel zetten – zorgt voor commotie
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taalspelletjes
één minuut spreken 
over

Materiaal 
prentjes, foto’s, ,,

Aanpak
Ouders worden opgesplitst in groepjes van 
4 personen
Kiezen een prentje
Vertellen – gedurende 1 minuut- aan hun 
groepje waarom ze dit prentje gekozen 
hebben, wat dit bij hen oproept, wat ze er 
leuk aan vinden,,,enz
De spelleider geeft de tijd aan + 
de andere groepsleden helpen door vragen 
te stellen wanneer de spreker stilvalt
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taalspelletjes
terug naar school …

Materiaal 
Foto’s die je kan linken aan terug naar 

school gaan ((documenten, vervoer, duo 
baan, directrice, huiswerk, 
boterhamdoos, appel-snoep…)

Aanpak
Groep verdelen in kleine groepjes, Jan, 
Leen, Emmy begeleiden elk een groep
Elke deelnemer kiest een foto
Elke deelnemer spreekt 1 minuut over 
de foto, hij moet blijven praten, 
groepsleden stellen vragen zodat er 
geen stiltes vallen. 
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Taalspelletjes
Ik ben een banaan…

Materiaal 
dikke rekker/haarband
kaartjes met afbeeldingen van voorwerpen 
beroepen - Deze kaartjes kunnen gemakkelijk 
aangepast worden aan eender welk thema 

Aanpak
Bij het spel 'Ben ik een banaan?' moeten de 
deelnemers proberen raden wat ze zijn door 
het stellen van ja-nee vragen.
trekt met gesloten ogen een kaartje uit de doos. 
Het kaartje met de afbeelding en de naam van 
wat ze zijn wordt achter de elastiek gestoken. 
Zo kunnen de andere deelnemers altijd zien wat 
de persoon is, maar weet deze persoon dat zelf 
niet. om het makkelijker te maken kan je er 
een kaart bijleggen met voorbeeldjes van 
vragen die gesteld kunnen worden en eventueel 
foto's van alle kaartjes die in het spel zitten. Zo 
wordt de keuze beperkt.
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Taalspelletjes
1ste lijns psychologen
…praten over emoties
…gezonde tandenmaand

Materiaal 
grote dobbelsteen/ verteldobbelstenen
Prenten
Emoji -pictogrammen

Aanpak
Uitbeelden van emoji
vorm/breng een verhaal aan de hand 
van verteldobbelstenen,
Tips en tandweetjes met pictogrammen



Trefdag Oefenkansen Nederlands 3316 mei 2019

Taalspelletjes
…Waarheid, 
durven of doen

Materiaal
dobbelsteen – boekje met korte tekstjes 

– foto’s met situatie mbt opvoeding

Aanpak
gooit met een grote dobbelsteen. 
1 of 6, dan is het tijd om de waarheid te spreken. 
De ouders proberen te verwoorden hoe ze reageren op deze situaties, 
waarmee ze bij de opvoeding van hun kinderen zeker en vast 
geconfronteerd worden.

2 of 5, dan moet die persoon bewijzen dat hij of zij durft
De ouders worden uitgedaagd een deel van een verhaal voor te lezen. 
Voorlezen hoort voor ons zeker ook bij opvoeden.

3 of 4 ogen op tafel, dan moet die persoon een opdracht Doen
We verzinnen kleine opdrachtjes die de ouders moeten 
uitvoeren.
Kijk naar het raam - Ga naar de deur - Open de deur - Neem de knuffel -
Zing een liedje – Klap in je handen - Spring drie keer op en neer.
JOKER:
Bij dit spel moeten we zeker ook rekening houden mensen die 
niet kunnen lezen, met spreekangst, mensen die verlegen zijn, ... 
Daarom krijgt iedereen bij het begin een joker. 
Die kunnen ze één keer inzetten als ze een opdracht niet willen doen. 
Dan geven ze de joker door aan een andere persoon aan de tafel die 
de opdracht in zijn of haar plaats doet.
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Taalspelletjes
…Reconstructie 
van een sprookje 
aan de hand van 
voorwerpen

Materiaal 
kort sprookje + voorwerpen
Aanpak
De studenten expliciteerden de link tussen sprookjes en opvoeding: 
sprookjes zijn namelijk verhalen die worden voorgelezen door ouders aan 
hun kinderen bij het slapengaan. Ze bevatten vaak een moraal, een les 
waaruit kinderen iets kunnen leren.
Voorwerpen uitdelen (sprookje Sneeuwwitje =beeldje van een dwerg, een 
kroon of een appel) . Ook gaven we aan hoe de voorwerpen heten in het 
Nederlands.
Opdracht: Stel de voorwerpen in de juiste volgorde  door goed te luisteren 
naar een vereenvoudigde sprookje dat wordt voorgelezen. 
Na het voorlezen van het sprookje, discussieerden de ouders over de juiste 
volgorde van de voorwerpen. 
De gekozen volgorde werd gecontroleerd door de ouders om de beurt een 
zin van het sprookje te laten voorlezen.
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Taalspelletjes

Talig ganzenbord

Materiaal
kleurrijk Ganzenbord 

Aanpak
Blauw-= Let's draw. Teken wat op je kaartje 
afgebeeld staat en laat de andere deelnemers 
raden!
nodig stift + whiteboard 
Groen= Let's talk: praat of beeld uit, de 
deelnemers raden het juiste woord. (kaartjes 
time’s up/GSM spelletje)
Woord of tekening omschrijven + rest van de groep 
moet raden wat op je kaartje staat
Geel= lees een stukje tekst uit boekje 
– (wablieftkrantje) 
Rood= geef het juiste antwoord/vul 
aan
Zwart/wit= zie speciale nummer’s
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EN WA NOG
Woordenboom
GOOGLEmens
& ABC muur…

Materiaal 
woordenboom : boom bladjes stylo
ACB muur: post –it
+ Een beetje creativiteit
GOOGLEMENS= Tablet of smartphone

Aanpak
woordenboom : moeilijke 
woorden/struikels
ACB muur: herhalen leert
GOOGLEMENS: opzoekwerk

M

N
S



Meer methodieken

www.oefenkansen-nederlands-gent.be - databank
•www.nederlandsoefenen.be – inspiratiedatabank
> Babbeldoos (2016, Vormingplus Regio Antwerpen) met o.a. 50 

werkvormen voor oefenkansen. Op de site kan je ook de bijlagen (o.a. 
audiobestanden) downloaden.

> Gebruik babbel en.... (Nederlandsoefenen.be/antwerpen) met 
uitgewerkte activiteiten met stappenplan en instrumenten om 
Nederlands te oefenen met anderstaligen. Vernieuwend aan dit 
materiaal is dat het Nederlands oefenen in de meeste gevallen 
gecombineerd wordt met een activiteit (bv. koken, film kijken, 
knutselen, wandelen, ...).

> Leerrijk & gezellig (2014, Babbelonië) presenteert 39 thema’s 
voor groepsactiviteiten en groepsgesprekken in het Nederlands. 
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Tips voor ouders

• Je kan ouders die thuis willen oefenen wegwijs maken in apps 
en gratis online cursusmateriaal (bv. Melkweg+, Spreektaal) en 
oefensites (Nedbox, Nieuw Leven, Feest!), waarmee ze 
zelfstandig Nederlands kunnen leren (veel ouders gaven aan 
dat een cursus NT2 volgen geen optie is). 

▶ Nederlandsoefenen.be geeft een overzicht van oefenkansen in 
Vlaanderen en verzamelt heel wat websites waar ouders 
zelfstandig Nederlands kunnen oefenen.

▶ Informatie meegeven over cursusaanbod NT2 via een 
doorverwijzing naar IN-Gent vzw. Zij verwijzen door naar NT2-
cursussen in CVO’s en Centra voor basiseducatie.
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Conclusies

39



Uitdagingen
• De match met de kinderen?
> Hoe kunnen de oefenmomenten de ouders versterken om thuis samen met hun kinderen te oefenen?
> Hoe kunnen we de kinderen betrekken bij bepaalde taalactiviteiten?
Opm: Een moeilijkheid hierbij is dat kinderen soms de neiging hebben hun ouders uit te lachen met hun 
Nederlands. En dan vermindert de spreekdurf van de ouders. Misschien moeten we kinderen bewust maken 
dat ze niet mogen lachen met het Nederlands van hun ouders. De vraag is of dat wel effect heeft. 

• Omgaan met grote groepen
> Soms zijn er heel veel deelnemers, dit is niet evident voor 1 of 2 begeleiders.
> De niveauverschillen tussen de deelnemers zijn groot: native speakers – beginners…
> Deelnemers sijpelen binnen op verschillende momenten. Hoe zorg je ervoor dat dit niet storend is.

• Op Stap gaan
> Authenticiteit is belangrijk voor ons. We zouden dan ook graag eens op stap gaan met de groep, zodat ze 

hun Nederlands ook buiten de muren van Jong durven gebruiken. Hoe pakken we dat aan?

• Inspriratie
> Grote meerwaarde van de onderzoeksgroepjes is dat studenten kwaliteitsvolle methodieken ontwikkelen 

en uittesten. We willen dat het boeiend blijft voor de mensen en hebben daarvoor veel inspiratie nodig. 
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Vragen?
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Bedankt voor jullie 
aandacht!

• Trefdag Oefenkansen Nederlands – presentatie vzw JONG


