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Taalverwerving Meerwaarde

Aanpak



Taalverwerving



Snel Nederlands leren? 

Ga naar www.integratie-inburgering.be/nl/hoe-leer-je-nederlands-als-tweede-taal
Kijk naar het filmpje vanaf de start tot en met 02:11.

http://www.integratie-inburgering.be/nl/hoe-leer-je-nederlands-als-tweede-taal


1: Bepaal vooraf wat en voor wie je wilt schrijven. 

Volgt geen les Volgt les bij CBE Volgt les bij CVO

Spreekt en oefent veel 
Nederlands met patiënten en 

collega’s.
Spreekt traag en leert langzaam. Leert snel Nederlands.

Gaat naar de praattafel op 
school. Praat Nederlands op het werk en 

met de buurman en zijn bakker. 

Spreekt Nederlands als 
vrijwilliger in het 
dienstencentrum





Oefenkansen

Ga naar www.integratie-inburgering.be/nl/hoe-leer-je-nederlands-als-tweede-taal
Kijk naar het filmpje vanaf 02:11 tot en met het einde.

http://www.integratie-inburgering.be/nl/hoe-leer-je-nederlands-als-tweede-taal


3 vormen van leren



www.integratie-inburgering.be

Kwaliteitsvolle 
oefenkansen

Veilig 
klimaat

InteractieTaalrijk 
aanbod



1: Bepaal vooraf wat en voor wie je wilt schrijven. 

Vrijwilliger op de school 
van haar kinderen:
• Is wekelijks 

leesouder bij de 
kinderen van het 
eerste leerjaar

Vrijwilliger op het 
jaarlijkse straatfeest:
• Helpt mee met 

bakker Jens bij de 
verkoop van de 
taarten

Vrijwilliger bij het 
dienstencentrum:
• Staat wekelijks 

achter de bar
• Helpt mee op de 

maandelijkse bingo-
avond



Meerwaarde



Voor de anderstalige

• Werkervaring opdoen

• Mensen leren kennen

• Inzetten voor iets

• Nederlands oefenen

• …



Voor de organisatie

• specifieke talenkennis 
in huis

• een unieke blik op je 
werking 

• verrijken en verjongen 
van je organisatie

• een divers team 
conform de 
maatschappij 

• …



Aanpak



Stap 1:
Je 

vrijwilligersprofiel

Stap 2: de 
vacature

Stap 3: 
communicatie

Stap 4: talige 
omgeving

Stap 5: taalpeter 
of taalmeter

Stap 6: evaluatie 
en opvolging



voorwaarden • Intensief voor de organisatie

• Iedereen aan boord krijgen

• Alle onderdelen zijn cruciaal



Welk taalniveau is vereist voor het uitvoeren van 
deze taak of taken?

• Hoe goed moet de anderstalige Nederlands 
kennen om deze taak uit te voeren?

• Hoe talig is deze taak / deeltaak?

Stap 1
Schat je vrijwilligersprofiel in qua taal



Gesproken taal 

https://www.integratie-
inburgering.be/nl/erk-berg

https://www.integratie-inburgering.be/nl/erk-berg


niveau Wat kan je ? Welke taak kan je?

A1 • Je stelt jezelf voor.
• Je begrijpt een kort, 

langzaam gesproken 
babbeltje met veel 
herhaling.

• Je spreekt langzaam en 
aarzelend.

• Een cafetaria mee open 
houden

• Helpen in de keuken of 
tuin

• Boodschappen leveren
• ...

A2 • Je voert korte, sociale 
gesprekjes.

• Je begrijpt een langzaam 
gesproken babbeltje over 
een vertrouwd onderwerp.

• Je spreekt langzaam.

• Aan de balie helpen
• Uitstapjes mee 

begeleiden
• Vestiaire bemannen
• ...



B1 • Je voert een eenvoudig 
gesprek.

• Je geeft je mening over een 
vertrouwd onderwerp.

• Het spreektempo is redelijk 
vlot.

• Onthaal verzorgen
• Gesprekjes voeren met

ouderen of jongeren
• Een cafetaria open houden
• ...

B2 • Je legt een probleem uit en 
kan een gesprek voeren om 
een oplossing te vinden.

• Je kan argumenten 
verwoorden.

• Je spreektempo is normaal.

• Rondleiding geven
• Jongeren begeleiden met

huisvesting en werk
• Workshop geven
• …

C1 • Je begrijpt een debat 
zonder duidelijke structuur.

• Je begrijpt teksten over 
een onbekend onderwerp.

• Je spreektempo is 
normaal.

• Debat modereren
• Teksten schrijven voor een 

ledenboekje
• …



1: Bepaal vooraf wat en voor wie je wilt schrijven. 

Leesouder school

B1
Geschreven en 

gesproken 
vaardigheden

Verkoop van taarten

A1
Gesproken 

vaardigheden

Dienstencentrum

A2 - B1
Vooral gesproken 

vaardigheden



https://www.atlas-antwerpen.be/nl/nederlands/bekijk-je-niveau-nederlands

https://www.atlas-antwerpen.be/nl/nederlands/bekijk-je-niveau-nederlands


Stap 2
Maak een toegankelijke en realistische vacature 

• Let op je woordgebruik
• Korte zinnen
• Beperk je tot de essentie
• Zet realistisch

beeldmateriaal in
• Inhoud en beeld is 

herkenbaar





Vacature Leesouder school

JOUW PROFIEL

• Je helpt de juf bij de leesgroepjes

• Je bent geduldig

TAAKOMSCHRIJVING

• Elke woensdag help je in het 1ste leerjaar bij de 
leesgroepjes

• Je zorgt dat elke leerling kan oefenen in lezen

• Je volgt hierbij de tips van de juf



Vacature verkoop taarten op straatfeest

Wil jij mij helpen bij de 
verkoop van de taarten op 
het straatfeest van 6 juni? 

Geef je naam door!

Bakker Jens



Vacature vrijwilliger dienstencentrum

JOUW PROFIEL

• We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons lokaal
dienstencentrum (LDC) mee willen uitbouwen en
ondersteunen.

TAAKOMSCHRIJVING

• Vriendelijk onthaal en een praatje maken met de 
bezoekers

• Serveren van een hapje en drankje

• Werking LDC bekendmaken



• Praat traag en duidelijk 
(geen dialect)

• Doseer de informatie
• Geef de anderstalige de tijd 

om je te begrijpen en 
vragen te stellen

• Ondersteun wat je zegt 
door het te tonen, 
met materiaal,…

• Moedig aan om te praten

Stap 3 Communicatie met je vrijwilliger







• Benoem voorwerpen 
met woord en beeld

• Bied woordenlijsten 
aan

• Gebruik foto's of ander 
beeldmateriaal

• Praat tijdens de taken
• Splits taken op
• Hertaal instructiefiches

Stap 4 Ontwikkel een talige omgeving



• Duidelijke taal gebruiken
• Feedback geven op een veilige 

manier
• Complimenten geven over het 

Nederlands
• Samen gesprekken voorbereiden
• Samen een document doornemen
• Benoemen wat je ziet en doet
• Taal uitlokken 

Stap 5 •Werk met een taalpeter of taalmeter



• Opvolging: contact blijven 
houden en ev. bijsturen

• Evaluatie: anderstalige 
vrijwilliger, collega, andere 
Nederlandstalige vrijwilliger en 
taalmeter/taalpeter

Stap 6 Opvolging en evaluatie 



• Stad Antwerpen: Atlas
• Gent: In-Gent
• Brussel: Huis van het Nederlands Brussel
• Vlaamse Rand: vzw De Rand
• Vlaanderen: Agentschap Integratie & Inburgering

• nederlandsoefenen@integratie-inburgering.be

Ondersteuning nodig?

mailto:nederlandsoefenen@integratie-inburgering.be


Ondersteuning AgII

• Vormingen Duidelijke taal: gesproken en geschreven duidelijke 
taal

• Communicatiewaaier: taaldrempels in hulp- en dienstverlening 
verkleinen

https://www.integratie-inburgering.be/nl/wat-kunnen-we-voor-jou-doen/ondersteuning-voor-je-organisatie-of-lokaal-bestuur/vormingen
https://www.integratie-inburgering.be/communicatiewaaier


Interessante weblinks
• Posters duidelijke taal

• Taalstage

• Diversiteitspraktijk: personeel en vrijwilligers ondersteunen

• Vlaanderen vrijwilligt: vacatures voor anderstaligen

• Toolkit, werken met anderstalige vrijwilligers – Stad Antwerpen

https://www.integratie-inburgering.be/10tips
https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/brochure_taalstage_lowres.pdf
https://www.diversiteitspraktijk.be/themas/personeel-en-vrijwilligers-ondersteunen
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/vacatures-voor-anderstaligen
https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/e4aae759-d276-4cb2-b43c-cf8056970eab/STAD%20APEN_TOOLKIT%20VRIJWILLIGERS%20FINAL%20ZS.pdf


www.integratie-inburgering.be

Agentschap Integratie en Inburgering |
private stichting
www.integratie-inburgering.be

http://www.integratie-inburgering.be/
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