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Vorming 
op maat
Aanbod LimburgHeb je interesse voor onze vormingen?

Vind je misschien niet wat je zoekt?
Heb je nog vragen? 
Neem dan zeker contact met ons op:
vorminglimburg@integratie-inburgering.be
0483 72 40 65

Vormingsaanbod
Het Agentschap Integratie en Inburgering 
ondersteunt lokale besturen, scholen, 
werkgevers en alle andere organisaties die 
met diversiteit in aanraking komen. Om aan 
de slag te gaan met de uitdagingen van de 
diverse samenleving kan je deelnemen aan 
ons uitgebreid vormingsaanbod.

Open aanbod
Je kan individueel inschrijven op ons open aanbod 
via de kalender op www.agii.be/vormingen.

Vorming op maat in Limburg
Je kan ook kiezen voor een vorming op maat van 
jouw organisatie. In deze folder geven we een 
overzicht van de thema’s en inhouden. We bekijken 
graag met jou hoe we kunnen samenwerken. De 
afspraken leggen we vast in een overeenkomst.

Prijs per dagdeel: €250
Aantal deelnemers: minimum 8 en maximum 18

Je kan ook kiezen voor een combinatie van meer-
dere vormingen of begeleidingssessies tijdens 
een langdurig traject. De kostprijs bedraagt dan 
€125 per bouwsteen.
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 TAAL
Samenleven in diversiteit

In deze vorming krijg je handvaten mee voor het 
omgaan met diversiteit. We proberen je bewust te 
maken van je referentiekader, de vooroordelen die we 
allemaal hebben en kijken hoe je ermee kan werken. 
Tot slot geven we je enkele tips mee om drempels te 
verlagen in jouw omgeving.

Tien tips om actief met diversiteit aan de slag te 
gaan in je sport- , cultuur- of jeugdvereniging

Hoe ga je om met diversiteitskwesties en nieuwe 
vragen in jouw vereniging of sportclub? Wat doe je met 
anderstaligheid? Welke drempels ervaren nieuwkomers 
om deel te nemen en hoe kan je hierop inspelen? Wat 
kan je doen rond het onthaal van nieuwe leden en hun 
ouders? Deze vorming is interactief opgebouwd rond 
tien thema’s. Deze zijn telkens een invalshoek voor de 
deelnemers om samen over diversiteit te reflecteren.

 INFOSESSIES OVER ONZE WERKING

Traject nieuwkomers inburgering

Wil je graag meer weten over het inburgeringstraject 
voor nieuwkomers? Dan is deze vorming wat je zoekt. 
Vanuit het perspectief van inburgeraars maak je 
kennis met het inburgeringstraject en alles wat hierbij 
komt kijken. Je ervaart hoe ze het traject doorlopen. 
Oefeningen en uitwisseling staan hierbij centraal.

Meertaligheid
Doelgroep: leerkrachten, jeugdwerkbegeleiders, ...

Hoe reageer je als leerkracht of begeleider als een kind 
zijn moedertaal spreekt met leeftijdsgenoten? Welke 
strategie gebruik je in je communicatie met anderstalige 
ouders? We bekijken hoe meertaligheid in elkaar zit en 
hoe je het kan inzetten om Nederlands te leren. Verder 
reiken we ook verschillende methodieken aan die je kan 
inzetten in de klas, op het speelplein, in de sportclub, …

Taaliconen: hoe gebruik je ze?

Werk je voor een vrijetijdsorganisatie 
en zie je weinig anderstaligen in het 
publiek? Dat komt misschien wel 
omdat veel anderstaligen twijfelen 
of hun kennis van het Nederlands 
voldoende is om te kunnen deel-
nemen: hoe moeilijk zal het Nederlands zijn? Zal ik de 
begeleider begrijpen? Moet ik veel praten? Taaliconen zijn 
symbolen om bij Nederlandstalige vrijetijdsactiviteiten te 
plaatsen. Met aandacht voor duidelijke taal en taaliconen 
kan je anderstaligen zo een toffe oefenkans Nederlands 
bieden in hun vrije tijd. Deze sessies zijn gratis.

 OMGAAN MET DIVERSITEIT

Omgaan met discriminerende uitspraken

Hoe reageer je best op discriminerende uitspraken in 
specifieke situaties? In deze vorming staan we stil bij een 
aantal begrippen en houden we onszelf een spiegel voor. 
We zoeken naar de motieven die kunnen schuilen achter 
een discriminerende uitspraak en gaan na wat mogelijke 
reactiestrategieën zijn.

Duidelijk gesproken taal

Bij deze vorming ga je op een interactieve manier na hoe 
je conversaties met anderstaligen vlotter laat verlopen. 
Je krijgt inzicht in taalverwerving en de ERK-taalniveaus 
in functie van je dienstverlening naar anderstaligen. Je 
wordt je bewust van het belang van duidelijke taal om 
laagdrempelig te communiceren en tegelijk voldoende 
oefenkansen Nederlands te bieden.

Duidelijk geschreven taal

In deze vorming leer je documenten om te zetten in een 
duidelijke en eenvoudige taal. Je leert bewust omgaan 
met je taalgebruik in geschreven communicatie met an-
derstaligen. Je krijgt tips en tools om in de toekomst een 
duidelijke taal te gebruiken in brieven, vacatures, for-
mulieren, brochures, reglementen, veiligheidsinstructies, 
personeelsdocumenten, nieuwsbrieven, website, e-mails, 
...

Communicatiewaaier
Doeltreffend communiceren met anderstaligen

Welke manieren zijn er om taaldrempels weg te werken 
en communicatiemiddelen in te zetten? We gaan onder 
meer in op het inschakelen van sociaal tolken, het 
gebruik van duidelijk gesproken Nederlands, contacttaal 
en ondersteunend materiaal zoals pictogrammen, apps,… 
Je leert hoe je gesprekken met anderstaligen vlotter 
kan laten verlopen aan de hand van een waaier van 
communicatiemiddelen.
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www.integratie-inburgering.be/limburg

De meeste vormingen kunnen digitaal gegeven worden. Zolang de 
coronamaatregelen van kracht zijn, bekijken we samen of we een 
digitale of live sessie organiseren.


