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Taalstage
KAN EEN VRIJWILLIGER OOK IN JOUW 
ORGANISATIE TERECHT VOOR EEN TAALSTAGE? 
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Een taalstage? Wat is dat? 
De kans is groot dat je ooit een vreemde taal leerde. Misschien was dat Frans in de middelbare school of 
Italiaans in avondonderwijs. In ieder geval weet je dat klassikale lessen vaak niet volstaan om een taal 
onder de knie te krijgen. Als je goed wil leren spreken dan moet je veel spreekkansen krijgen in de ‘echte 
wereld’. Voor mensen die zich in Vlaanderen vestigen en cursussen Nederlands volgen, is dat niet anders. 

Tijdens een taalstage krijgen inburgeraars de kans om mee te draaien in je organisatie als vrijwilliger. Op 
die manier oefenen ze de taal en leren ze de maatschappij kennen.  

Rusthuizen,  lokale besturen,  bibliotheken, ziekenzorg, mutualiteiten, kringloopwinkels, jeugdhuizen, sociale 
restaurants, scholen, cultuurcentra, diensten voor toerisme, musea, zwembaden, … bieden nu al kansen aan 
inburgeraars om hun Nederlands te oefenen. Doe jij ook mee?

HET INBURGERINGSTRAJECT

De taalstage maakt deel uit van het inburgeringstraject. 

Het inburgeringstraject bestaat uit het leren van Nederlands, een cursus inburgering, loopbaanoriëntatie en 
een traject op maat van 40 uur in de vorm van een buddyproject, een kennismakingsstage of vrijwilligers-
werk. 
Voor sommige nieuwkomers is het inburgeringstraject verplicht.

Taal leren = participeren

Nederlands leer je niet alleen in de klas maar ook daarbuiten. Je leert de taal pas echt als je veel kan spreken 
en oefenen in een Nederlandstalige omgeving.

Uit de opleiding vakdidactiek NT2 KUL.
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Een taalstage binnen 
jouw organisatie 
WAT BETEKENT EEN TAALSTAGE VOOR JOUW ORGANISATIE?

• Je krijgt hulp van een vrijwilliger bij je werk.
• Je helpt mensen bij hun integratie en biedt hen kansen.
• Meer diversiteit brengt creativiteit en nieuwe inzichten met zich mee. 

WAT BETEKENT EEN TAALSTAGE VOOR DE VRIJWILLIGER?

• De inburgeraar oefent het Nederlands en verbetert zijn of haar kennis van de taal  buiten de lesuren.
• Hij of zij maakt kennis met vakjargon en met woorden die typisch zijn voor de werkvloer.
• Hij of zij leert de werkcultuur kennen.
• Hij of zij  leert nieuwe vaardigheden.
• De inburgeraar zet stappen in een Vlaamse professionele context. Dit is een belangrijke stap in het 

inburgeringstraject en kan deuren openen naar tewerkstelling en (ander) vrijwilligerswerk.

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN DE VRIJWILLIGER?

• Een vrijwilliger binnen een taalstage is heel gemotiveerd. Hij of zij kiest zelf voor dit engagement.
• Nederlands leren is een proces. Sommige vrijwilligers staan nog aan het begin van dit proces, anderen 

zijn al verder gevorderd. Sommigen zijn hoger geschoold, anderen lager geschoold. Wat het leerprofiel 
ook is, het staat vast dat een taalstage een positief effect heeft op het leerproces.

• Je vindt meer informatie over taalniveaus in bijlage 2. 

WAT WORDT ER VERWACHT VAN DE ORGANISATIE?

• Zorg voor een duidelijke functiebeschrijving 
Geef een duidelijke beschrijving van de taken. Zo kan er gezocht worden naar een vrijwilliger met een 
gepast taalniveau, en kan er ook rekening gehouden worden met  persoonlijkheid, interesses en oplei-
dingsniveau. 

• Voorzie taken met spreekkansen 
De vrijwilliger moet Nederlands kunnen horen en spreken. Zorg er daarom voor dat de vrijwilliger zo-
veel mogelijk in contact komt met klanten, bezoekers, collega’s. Uiteraard kan een opdracht zoals flyers 
plooien of post sorteren ook, maar dit mag zeker niet de hoofdtaak zijn.

• Werk een goede onthaalprocedure uit 
Stel een taalmentor aan en breng alle betrokken collega’s op de hoogte.
Je vindt meer informatie over het profiel van een taalmentor in bijlage 1.
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Praktisch 

WAT BIEDT HET AGENTSCHAP 
INTEGRATIE EN INBURGERING?

• We gaan samen met de inburgeraar op zoek 
naar een werkplek die hem of haar interes-
seert.

• We selecteren samen met jouw organisatie 
de vrijwilliger. Jouw organisatie neemt hierin 
de eindbeslissing.

• Je kan tijdens de stageperiode steeds bij ons 
terecht met vragen. We bieden je onder 
meer advies en vorming over duidelijke taal.

MINIMUMDUUR

• Er is een minimumduur van 40 uur. 
Op welk tijdstip de vrijwilliger precies komt 
en voor hoe lang, wordt in samenspraak met 
de organisatie en de inburgeraar bepaald.

VRIJWILLIGERSSTATUUT

• De vrijwilliger werkt in het statuut van ‘vrij-
williger’, volgens dezelfde voorwaarden als an-
dere vrijwilligers binnen de organisatie. 

• Voor meer info en ondersteuning rond vrijwil-
ligerswerk kan je terecht bij het Vlaams Steun-
punt Vrijwilligerswerk.

INTERESSE?

Heb je interesse om een taalstage aan te bieden? 
Wil je meer informatie?
Contacteer onze regionale integratieteams via onze  
website: www.integratie-inburgering.be/advies-en- 
begeleiding-door-het-agentschap-integratie-en-in-
burgering. 

Bijlage 1: 
profiel taalmentor
Een taalmentor is iemand binnen jouw organisatie bij wie de taalvrijwilliger steeds terecht kan met vra-
gen. Je duidt best één persoon aan als taalmentor. Het is een goed idee om ook een vervangpersoon aan 
te stellen voor momenten wanneer de taalmentor afwezig is. 

Licht ook alle andere medewerkers in over de taalstage, de komst van de vrijwilliger en het doel van dit 
vrijwilligerswerk, namelijk het oefenen van de Nederlandse taal.  

EEN TAALMENTOR:

• spreekt goed en duidelijk Nederlands 
Voor inburgeraars is het soms moeilijk om dialect te begrijpen. 
Stel best geen taalmentor aan die dezelfde vreemde taal spreekt als de vrijwilliger, want dan is de  
neiging groot om onderling de vreemde taal te spreken. 
Bekijk zeker ook onze tips voor mondeling taalgebruik! 

• is verbaal en sociaal sterk 
Het heeft geen nut om een taalvrijwilliger te koppelen aan een zwijgzaam type.

• staat open voor diversiteit

• heeft voldoende tijd om de taalvrijwilliger te begeleiden 

• werkt zo vaak mogelijk samen met de taalvrijwilliger

• is bereid tot gesprek met het Agentschap Integratie en Inburgering rond opvolging  
en evaluatie van de inspanningen van de inburgeraar

http://het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
http://het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
http://www.integratie-inburgering.be/advies-en-begeleiding-door-het-agentschap-integratie-en-inburgering
http://www.integratie-inburgering.be/advies-en-begeleiding-door-het-agentschap-integratie-en-inburgering
http://www.integratie-inburgering.be/advies-en-begeleiding-door-het-agentschap-integratie-en-inburgering
https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/AgII_poster_communiceren_met_anderstaligen.pdf
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Bijlage 2: 
taalniveau vrijwilliger
Je krijgt vooraf een zicht op het taalniveau en de mogelijkheden van de vrijwilliger die bij je start. Zorg 
voor taken die passen bij het niveau Nederlands van de vrijwilliger. 

Wat kan je verwachten van een taalvrijwilliger die het niveau A2 heeft behaald? En hoeveel taalniveaus 
zijn er in totaal? Het overzicht hieronder geeft je een idee van wat een inburgeraar al kent en kan na het 
behalen van een bepaald niveau.
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C1  Effectiveness

A1  Breakthrough

A2 Waystage

B1  Threshold

B2  Vantage

Nederlands leren:
mondeling

Alfabetiseringstraject
Centrum voorBasiseducatie

Centrum voor
Basiseducatie

Centrum voor
Volwassenenonderwijs

Universitair
Talencentrum

In het schema zie je hoelang een standaardtraject NT2* duurt. Er is grote variatie in 

NT2-trajecten. Wil je anderstaligen doorverwijzen naar een NT2-traject? Contacteer 

het Agentschap, Atlas, IN-Gent en Huis van het Nederlands Brussel.
* Standaardtraject NT2 = zie schema, gemiddeld 6 uur les per week

WAT KAN JE?
• groepsdiscussie of debat modereren

• kan adviseren over juridische of financiële zaken

1.1

WAT KAN JE?
• presentatie geven

• rondleiding geven

• jongeren begeleiden met huiswerk

• vormingen gaeven

4.1

3.1

2.42.3

2.1 2.2

1.2

WAT KAN JE?
• het onthaal verzorgen

• de telefoon aannemen en doorschakelen

• bezoekers informeren

• groepsactiviteiten begeleiden

• iets verkopen op de markt

• sociale gesprekken voeren met ouderen of jongeren

• een cafetaria openhouden

WAT KAN JE?
• aan de balie helpen

• uitstapjes/spelletjes meebegeleiden

• vestiaire bemannen

• ...

WAT KAN JE?
• een cafetaria mee openhouden

• helpen in de keuken/tuin

• boodschappen leveren
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AGENTSCHAP INTEGRATIE EN INBURGERING
Tour & Taxis – Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86C bus 212
1000 Brussel
T 02 205 00 50

www.integratie-inburgering.be


