
Taalmaat
een project voor en door studenten

Inspiratieparcours ‘Nederlands oefenen’
9 oktober 2018



Programma 

• Intro
• Kennismaking

• Studenten aan het woord (video)

• Taalmaat in grote lijnen

• Getuigenis student

• Struikelblokken & uitdagingen
A. Werving

B. Opstart

C. Matching

D. Ondersteuning studenten

E. Bijsturing 

2



Kennismaking 

Stefanie van Stee Polina Gerelchuk
Projectcoördinator jobstudente

Rondje deelnemers

• Naam + Organisatie

• Werk je reeds mee aan een project rond oefenkansen 
Nederlands?

• Op welke vragen wil je vandaag een antwoord? 
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Studenten aan het woord

Klik op de afbeelding om de video te openen.
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https://www.youtube.com/watch?v=aao8VBwA6D0&index=3&list=PLro8YyBmFpmUQ1jG-7T4hklIERCn313Ni&t=0s


Taalmaat in grote lijnen
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Een project voor en door studenten

- Wat?

- Wie?

- Waarom?



2018 2019

nov dec

2019 feb

mrt apr

Kick-off + workshop
11/12/2018

Speeddate
11/23/2018

(intervisie)
2/22/2019

12/21/2018Ankermoment 1

2/22/2019Ankermoment 2

4/24/2019Ankermoment 3

Taalmaat: wat?

Opstart
• Bekendmaking binnen lessen taaljaar
• Kick-off + workshop voor taalmaten
• speeddate
Traject
• 3 Ankermomenten 
• 3 afspraken in kleine groep
• Intervisie
Evaluatie
• Verslagen 
• Enquête taalmaten
• Focusgesprek taaljaar



Taalmaat: wie?

Een project voor en door studenten

• Studenten ‘Taaljaar Nederlands voor anderstaligen in 
een academische context’ (Linguapolis)

• Reguliere studenten (UAntwerpen)

Samenwerking tussen dienst ‘Diversiteit & Gelijke Kansen’ & 
Linguapolis, taalinstituut van de UAntwerpen

• 2016-2017: editie 1

• 2017-2018: editie 2

• 2018-2019: editie 3
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Taaljaar Nederlands: de studenten 2017-2018

- N = 36

- man = 15 // vrouw = 21

- 24 nationaliteiten

- leeftijd: van 17 tot 36

- 20 x visumplichtig // 16 x niet (7 vluchtelingen met beurs)
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Leerproces

9 atlas · integratie & inburgering Antwerpen



Taaljaar Nederlands: lessenpakket

Taalverwerving (11 uur): 

- grammatica, woordenschat, 4 vaardigheden, 5 niveaus 
met volgtijdelijkheid

Nederlandenkunde (1 uur): 

- cultuur van Vlaanderen, onderwijslandschap

Academische vaardigheden (2 uur): 

- voorbereiding op studies  hoger onderwijs

Uitspraak (1 uur): 

- oefeningen fonetiek
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Taalmaten: Nederlandstalige vrijwilligers

21 vrijwilligers (2017-2018)

Diverse mix 

• verschillende opleidingen

• Ba1 tot doctoraatstudent

Zowel studenten uit België als uit Nederland 
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Taalmaat: waarom?
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Taaljaarstudenten:

taal, taal, taal
nieuwe contacten, vrienden

bijleren over studeren in Vlaanderen

NL-talige studenten:

diversiteit

taalcomplexiteit

sociale & interculturele competenties

internationale contacten

nieuwe vrienden

getuigschrift



Getuigenis

Polina aan het woord:
Mijn ervaring als taaljaarstudent en als jobstudent binnen 
project Taalmaat
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Eerst was ik een taaljaarstudente
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Veel activiteiten samen gedaan
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Dan werd ik jobstudente van bij project Taalmaat

Ik hielp Stefanie een paar activiteiten te
organiseren binnen het project 
Taalmaat: 

- de quiz 

- het kerstfeest

- Facebookgroep

- het filmpje
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Quiz 
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Kerstfeestje
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Facebookgroep
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Verslagjes
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Taalmaten namen ook zelf initiatief op Facebook
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A. Werving

27 september: lancering oproep via blackboard, facebook, ex-
taalmaten

8 november: deadline kandidaatstelling

Uitdaging 2018-2019:

• doel méér taalmaten (1 taalmaat per taaljaarstudent)

• Vroegere start en dus kortere periode werving

Extra kanalen:

• Vb. Stageplaats MA Taal & Letterkunde

• Vb. Extra bekendmaking via bep. opleidingen

Momenteel: 5/30 kandidaten 
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Tips bij de communicatie & werving

1. Communiceer via verschillende kanalen

2. Houd rekening met uitval

3. Communiceer duidelijk je verwachtingen aan de vrijwilligers

4. Vraag op het inschrijvingsformulier een motivatie van de 
kandidaten

5. Betrek (ex-)deelnemers bij de communicatie en werving
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1. Communiceer via verschillende kanalen

Wervingsfase
• Blackboard

• Facebookpagina’s

• Via studentenverenigingen

• Poster

• Flyer

• Filmpje 
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Voor de werving maar ook tijdens het project

Tijdens het project
• Facebookgroep

• E-mail

• Whatsapp (studenten onderling)

• Sms

• Tijdens lessen taaljaar



2. Houd rekening met uitval
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3. Communiceer vooraf duidelijk je verwachtingen

• Wie neemt het initiatief voor de oefenmomenten?

• Hoe veel uur verwacht je dat een vrijwilliger zich inzet?

• Binnen welke periode en op welke data moet een vrijwilliger zich kunnen 
vrijmaken?

Herhaal je verwachtingen op de website en tijdens de kick-off. 

Geef ook aan wat de vrijwilliger in ruil krijgt.
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Project taalmaat zoekt: studenten als taalmaat voor anderstalige studenten
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4. Vraag een korte motivatie aan de deelnemers
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Motivatie bij inschrijving – Nederlandstalige 
student UAntwerpen

“Ik zou het geweldig vinden om een taalmaat te mogen zijn! In het 6de 
middelbaar hielp ik meerdere keren per week in de OKAN klas (onthaalklas 
voor anderstalige leerlingen) en ik heb in de zomervakantie een speelweek bij 
het rode kruis gegeven waarbij ik met enkele andere animatoren een week in 
een asielcentrum geleefd en vooral gespeeld heb met de kindjes om ook hun 
een echte vakantie te geven. Bovendien heb ik een grote interesse in andere 
culturen. Dit project lijkt me dan ook een ultieme ervaring waarbij ik eens niet 
als animator fungeer, maar gewoon als medestudent en samen leuke 
uitstappen en babbels kan doen! Ik kijk er alvast superhard naar uit!” (Lore 
Willaert, taalmaat)
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5. Betrek (ex-)deelnemers 
bij je communicatie en werving

Hulp bij bekendmaking 

• oproep taalmaten verspreiden: vb. Elvira, Sander

• Bekendmaking bij Taaljaar

• Neem getuigenissen op van deelnemers in video of flyer

Opnieuw deelnemen

• Extra deelnemers

• ervaring delen bij opstart + nieuwe deelnemers wegwijs 
maken
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B. Opstart

Bekendmaking binnen Taaljaar

• Info: ex-taalmaten getuigen (live + video)

• Enquête i.f.v. matching

Kick-off voor taalmaten

• Infosessie: info taaljaar - planning – verwachtingen

• Enquête i.f.v. matching

• Workshop ‘Succesvol communiceren met je taalmaat’ 
i.s.m. Atlas
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Speeddate 2017-2018

Twee cirkels

- Binnencirkel: Nederlandstalige taalmaten

- Buitencirkel: Taaljaarstudenten

Timing:

- 2 minuten per gesprek

- Na signaal doorschuiven naar rechts

Maak notities

- naam + info van personen die je interessant vindt

- Vul het strookje in met jouw top-3
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Matching obv interesse of speeddate?

Matching op basis van interesse
• Vragenlijst taaljaar:

Matching op basis van speeddate
 Vul dit strookje in na de speeddate (zie mapje)
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Tips matching

• 1ste fase: aandacht voor kennismaking tussen vrijwilligers

• Max. 6 deelnemers per taalteam

• Matching op basis van enquête ipv top-3

• Groepjes als vertrekpunt maar ook afspraken buiten 
eigen groep aanmoedigen
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C. Ondersteuning studenten

• Workshop ‘Succesvol communiceren met je taalmaat’

• Info leerproces NT2

• Ervaringsoefeningen

• 15 tips communicatie + feedback geven

• Via docent taaljaar vb. interview met taalmaat
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D. Bijsturing 

• Verslagen na elke bijeenkomst per taalteam

• Intervisie in de loop van traject

• Evaluatie einde

• NL vrijwilligers: online enquête

• Groep anderstaligen: focusgesprek werkt beter
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Wat hebben we geleerd uit Taalmaat? 

Terugblik op:
editie 2016-2017

editie 2017-2018

Vooruitblik op:
editie 2018-2019

Suggesties studenten:
- Vroeger starten, langere periode

- Kleinere teams

- Meer aandacht voor kennismaking tussen 
taalmaten

- Meer ankermomenten; ook afspreken 
buiten eigen taalteams

- Meer activiteiten op de campus
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Bijeenkomsten

3 ankermomenten

• 2017-2018: kerstfeestje, quiz, lezing

• 2018-2019: kerstfeestje, spelletjesavond, lezing

3 afspraken per taalteam

• activiteiten op de campus aanmoedigen

• Suggesties via facebook
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2017 2017feb mrt apr mei

Kick-off + speeddate
2/17/2017

4/30/2017 - 5/1/2017afspraken in taalteams

Taalmaat: editie 2016-2017



2017 2018dec 2018 feb mrt apr

kick-off + speeddate
12/1/2017

workshop voor vrijwilligers
2/19/2018

12/21/2017Ankermoment 1

3/9/2018Ankermoment 2

4/23/2018Ankermoment 3

Taalmaat: editie 2017-2018



2018 2019nov dec 2019 feb mrt apr

Kick-off + workshop
11/12/2018

Speeddate
11/23/2018

(intervisie)
2/22/2019

12/21/2018Ankermoment 1

2/22/2019Ankermoment 2

4/24/2019Ankermoment 3

Taalmaat: editie 2018-2019

• Vervroegde opstart
• Meer aandacht voor kennismaking tussen vrijwilligers

• Langere periode voor afspraken in taalteams

• Ankermomenten 
• vaste invulling 

• In samenwerking met collega’s taaljaar



Bedankt voor jullie aandacht

Vragen?

Blijf je graag op de hoogte?
We sturen je graag ons het draaiboek met tips & tricks voor je 
eigen buddywerking. 

stefanie.vanstee@uantwerpen.be
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