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Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. 
 
 

De verantwoordelijkheid voor deze site ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie 
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin 

is vervat. 
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In het kader van het VoLANGteersproject zijn er diverse materialen ontwikkeld om 
streekgebonden talen te leren en om mensen daar bewuster mee om te laten gaan. 
Ze kunnen worden gebruikt voor de bevordering en ontwikkeling van die talen (zie 
het activiteitenboek). In dit handboek worden alle materialen in een context 
geplaatst en worden de grondbeginselen toegelicht, zodat het mogelijk is om in de 
toekomst vergelijkbare projecten te organiseren met gebruikmaking van de 
ervaringen en materialen van het VoLANGteersproject. 
 
Dit handboek is bedoeld voor: 
 
o overheden en andere organisaties die zich bezighouden met de bevordering 

van Europese streektalen; 
o personen die verantwoordelijk zijn voor het trainen van vrijwilligers; 
o vrijwilligers; 
o leerders - uiteindelijk degenen voor wie dit project bedoeld is. 

 
Overheden en andere organisaties vinden in dit handboek een lijst met tips voor het 
bepalen van de mogelijkheden binnen taalprojecten, de haalbaarheid van zulke 
projecten en mogelijkheden voor proefprojecten. 
 
Vrijwilligerstrainers vinden een rijke bron aan inspirerende materialen, die ze naar 
hun eigen behoeften kunnen aanpassen. Het doel is om vrijwilligers te leren hoe ze 
een goede begeleider kunnen worden. Dat gebeurt door hen bewust te maken van 
de interculturele verschillen tussen henzelf en de buitenlandse deelnemers. De 
vrijwilligers worden voorbereid op hun taak als bron van (talige en culturele) kennis 
en ze maken kennis met mogelijke materialen die ze tijdens hun vrijwilligerswerk 
kunnen gebruiken. 
 
Vrijwilligers vinden hier allerlei materiaal dat ze kunnen gebruiken voor taallessen 
en activiteiten op het gebied van interculturele communicatie. Ze kunnen het 
materiaal ongewijzigd gebruiken, maar het ook aanpassen aan hun eigen behoeften 
en die van degenen die ze begeleiden. 
 
Leerders vinden in dit handboek ideeën voor het leren kennen van een 
cultuurgemeenschap en mogelijkheden om daarin thuis te raken. Tevens treffen ze 
hier een instrument om meer inzicht te krijgen in hun eigen leerprocessen. 
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Voor het gemak van de lezer worden er in dit handboek een aantal pictogrammen 
gebruikt om aan te geven voor wie een passage in eerste instantie bedoeld is. 
 
De pictogrammen aan het begin van alle paragrafen en hoofdstukken verwijzen naar 
de volgende doelgroepen: 
 

   O    Overheden, organisaties en vrijwilligerstrainers; 

 

   V    Vrijwilligers 

 

   L    Leerders. 

 
 
Uiteraard is er niets op tegen als lezers ook passages raadplegen die niet 
uitdrukkelijk voor hen zijn bedoeld! 
 
Dan nog een afsluitende opmerking: de schrijvers hebben geprobeerd materiaal te 
ontwikkelen dat voor alle streektalen te gebruiken is. Dat wil niet zeggen dat het 
materiaal altijd meteen te gebruiken is. Soms was het onontkoombaar om het toe te 
spitsen op de situatie in een bepaald gebied, bijvoorbeeld Friesland. In zulke gevallen 
moet het natuurlijk worden aangepast aan de regio en de taal van de gebruiker. Het 
onderstaande pictogram geeft aan dat een aanpassing aan de eigen situatie 
noodzakelijk is: 
 

R    Regionaal bepaald 
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DEEL EEN: 
 
 
 
 
 
 
 

HOE ORGANISEER IK EEN PROJECT ZOALS VOLANGTEER? 
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HOOFDSTUK 1: HET VOLANGTEERSPROJECT                                                           O   v      

 
VoLANGteer is een project uit het Europese Leonardo-project voor levenslang leren. 
Het is begonnen in december 2008 en had een looptijd van 24 maanden 
(projectnummer 143351-LLP-1-2008-1-ES-KA2-KA2MP). 
 
De voornaamste doelen van dit project zijn om op basis van praktijkervaring nuttige 
tips te geven en om materiaal te presenteren waarmee vrijwillige begeleiders uit de 
voeten kunnen bij het leren van streektalen aan mensen van elders. 
 
Een aantal bijkomende doelen zijn: 
- het bevorderen en ontwikkelen van streekgebonden talen; 
- het vereenvoudigen van het leren van streekgebonden talen; 
- het helpen van inwijkelingen om zich sneller thuis te voelen in hun nieuwe 
woonstreek, in het bijzonder in Europese regio's met een eigen taal; 
- het bevorderen van contact tussen de autochtone bewoners van een streek en 
inwijkelingen; 
- het stimuleren van een interculturele dialoog. 
 
Het VoLANGteersproject is erop gericht een methode te ontwikkelen waarmee 
enerzijds een basiskennis van de streektaal wordt verworven en anderzijds de 
cultuur van de streek wordt ontdekt. Een sleutelrol daarin hebben de begeleiders: de 
buitenlanders krijgen begeleiding van een vrijwilliger uit de streek. Ze proberen 
samen om de buitenlander zich zo spoedig mogelijk thuis te laten voelen in de 
streek, onder andere door een basiskennis van de streektaal te verwerven. 
 
Bij de uitvoering van het VoLANGteersproject zijn de volgende organisaties 
betrokken: 
 
 
- Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado (DXXV), Galicië - Spanje 
(projectcoördinator); 
- Universidad de Santiago (USC), Spanje; 
-  Algemiene Fryske Underrjochtskommisje (Afûk), Friesland - Nederland; 
- GIP Formation tout au long de la vie, Frankrijk; 
- IDEC AE, Griekenland; 
- A Mesa pola Normalización Lingüística, Galicië - Spanje; 
- The Welsh Language Board, Wales - Verenigd Koninkrijk (adviseur). 
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HOOFDSTUK 2: ORGANISATIE                                                                                             O  

 
Voor het opzetten van een project zoals VoLANGteer is het nodig dat een aantal 
zaken goed geregeld zijn. Hieronder staat een aantal controlelijsten. Voordat met 
het project begonnen kan worden, is het belangrijk dat alle vragen op deze lijsten 
beantwoord zijn. De lijsten zijn gebaseerd op de inhoud van het activiteitenboek (WP 
2.1). Uiteraard dienen ze als leidraad en is het nodig ze hier en daar aan te passen 
aan de situatie ter plaatse. 
 
 

1. Het kader                                                                                                                    O                                                                                   

 
 

Controlelijst 1 
Projectomschrijving 
 

. Hoe ziet de taalsituatie ter plaatse eruit? 

................ 

.  Hoe realistisch is het project? 

................ 

. Wat zijn de doelstellingen? 

................ 

.  Wat is de geschatte duur van het project? 

................ 

.  Welkde personen/organisaties nemen deel in het project? 

. ................ 

  Wat is het geschatte aantal buitenlandse deelnemers? 
................ 

.  Op welke buitenlanders of inwijkelingen richt zich het project? 

. ................ 

  Wat is het geschatte aantal vrijwilligers? 

.  ................ 

Wie zitten er in het team van projectcoördinatoren? 
................ 

.  Welk startkapitaal is benodigd? 

................ 
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Controlelijst 2 
Taken en verantwoordelijkheden van de projectcoördinatoren 
 

. Welke taken hebben de coördinatoren? 

............ 

. Wat zijn de namen en adressen van de coördinatoren? 

........... 

. Op welke wijze communiceren de coördinatoren met vrijwilligers en inwijkelingen? 

........... 

. Hoe communiceren de coördinatoren met anderen? (projectleider, politiek, 

anderen) 
........... 

. Hoe vaak vergaderen de coördinatoren? 

.......... 
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Controlelijst 3 
Taken en verantwoordelijkheden van de projectleider 
 

. Welke taken heeft de projectleider? 

............. 

. Welke hiërarchische verhouding is er tussen de projectleider en de coördinatoren? 

............. 

. Welke rol speelt de projectleider ten opzichte van politici? 

........... 

. Welke rol speelt de projectleider ten opzichte van de vrijwilligers? 

............ 

. Welke rol speelt de projectleider ten opzichte van de inwijkelingen? 

........... 

.Wat verdient de projectleider? 

........... 

. Wie moeten er verder worden ingehuurd om het project mogelijk te maken? 

.......... 
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Controlelijst 4 
Taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers 
 

. Welke taken heeft een vrijwilliger? 

............ 
 

. Hoe ziet het profiel van een geschikte vrijwilliger eruit? 

............ 
 

. Hoe veel vrijwilligers zijn er nodig? 
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2. De organisatie              O  

 
 
 
 
 
 
Controlelijst 5 
De werving van vrijwilligers 
 

. Hoe worden de vrijwilligers geworven? (advertenties in kranten, op de radio enz.) 

............ 
 

.Wanneer worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd? 

............ 
 

.Welke gegevens worden er van de vrijwilligers gevraagd? 

............ 
 

. Hoe wordt het contact met de vrijwilligers onderhouden? (telefoon, e-mail, post 

enz.) 
............ 
 

. Hoe veel geld is er nodig voor de vrijwilligers?  

............ 
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Controlelijst 6 
Het instrueren van de vrijwilligers 
 

. Hoe verloopt de eerste bijeenkomst met de vrijwilligers? 

............ 
 

.Hoe verlopen de trainingssessies? 

............ 
 

. Hoe worden de vrijwilligers als groep geïnstrueerd? 

............ 
 

.Wat wordt er nog aan individuele instructie gedaan? 

............ 
 

. Aan welke regels moeten vrijwilligers zich houden? 

............ 
 

. Wie houdt zich bezig met het instrueren van de vrijwilligers? 

............ 
 

.Welk budget is nodig voor het instrueren van de vrijwilligers? 

............ 
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Controlelijst 7 
Informatie over de inwijkelingen 
 

. Op welke groepen richt het project zich vooral? 

............ 
 

.Hoe veel mensen willen we bedienen? 

............ 
 

. Wat maken we bekend over het project? 

............ 
 

.Hoe geven we bekendheid aan het project? (radio, televisie, kranten enz.) 

............ 
 

.Hoe vaak en hoe lang adverteren we? 

............ 
 

. Wat willen we van de deelnemers weten en hoe verzamelen we hun gegevens? 

............ 
 

.Wie houdt zich bezig met het werven van de deelnemers? 

............ 
 

.Welk bedrag is nodig voor het werven van de deelnemers en het verwerken van 
hun gegevens? 
............ 
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Controlelijst 8 
Het koppelen van de vrijwilligers aan de inwijkelingen 
 

. Wie koppelt de vrijwilligers aan de deelnemende inwijkelingen? 

............ 
 

. Hoe onderhoudt het duo contact en hoe vaak? 

............ 
 

. Hoe worden ze aan elkaar gekoppeld en welke rol hebben de projectcoördinatoren 

daarna nog? 
............ 
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3. De evaluatie van het project                                                                     O  
                                                                 
 
 
 

Controlelijst 9 
De evaluatie van het project 
 

. Welke doelen willen we bereiken? 

............ 
 

. Hoe wurdt gecontroleerd of die doelen bereikt worden? 

............ 
 

.Wie coördineert de evaluatie? 

............ 
 

. Hoe wordt er gedurende het project geëvalueerd? 

............ 
 

.En hoe na afloop? 

............ 
 

. Hoe wordt informatie over het project verzameld? (vragenlijsten, gesprekken enz.) 

............ 
 

.Wie houdt zich bezig met de evaluatie? 

............ 
 

. Hoe veel geld is er nodig voor de evaluatie? 

............ 
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4. De vrijwilliger - de hoofdrolspeler in het VoLANGteersproject    O   V  

 
 
In een project zoals VoLANGteer spelen vrijwilligers de hoofdrol. Zij zorgen ervoor 
dat de inwijkeling zich thuis kan voelen in zijn nieuwe woonstreek. De vrijwilliger 
heeft de volgende taken: 
 
o Hij is een gids voor de stad of streek. 
o  Hij helpt de inwijkeling bij het leren van de taal. 
o Hij helpt de inwijkeling bij het ontdekken van interessante of voor 

buitenstaanders onbekende aspecten van de stad of de streek. 
o Hij brengt de inwijkeling in contact met andere mensen, zodat die sneller een 

sociaal netwerk opbouwt. 
o  Hij helpt de inwijkeling bij het begrijpen van culturele verschillen in het 

dagelijks leven. 
o Hij helpt de inwijkeling met bureaucratische verplichtingen (formulieren 

invullen, aangifte doen enz.) 
o  Enz. enz. 

 
Voor het slagen van het project is het belangrijk dat het werven, enthousiasmeren 
en instrueren van de vrijwilligers goed verloopt. Deel 3 van dit handboek gaat over 
de het trainen van de vrijwilligers. Hier willen we echter alvast wijzen op een paar 
belangrijke eigenschappen waarop vrijwilligers moeten worden geselecteerd om 
succesvolle duo's te krijgen. Uiteraard is het geen poging om de perfecte vrijwilliger 
te schetsen, maar vooraleer een goed advies voor de werving. 
 
Belangrijke eigenschappen die vrijwilligers (zouden) moeten bezitten: 
 
Talenkennis: het spreken van meer dan alleen de moedertaal, zodat de vrijwilliger 
zich kan voorstellen hoe het is om met meer dan één taal en/of cultuur te maken te 
hebben. 
 
Reiservaring: iemand die ervaring heeft met het verblijven in een andere cultuur kan 
zich makkelijker inleven in de positie van de inwijkeling en van de problemen waar 
die tegen aanloopt. 
 
Contact met buitenlanders: iemand die ervaring heeft in het omgaan met mensen uit 
een andere cultuur kan zich makkelijker inleven in de positie van de inwijkeling. 
 
Kennis van de stad/streek: de vrijwilliger moet de inwijkeling ook wat te bieden 
hebben en hem kunnen helpen de omgeving en haar bijzonderheden te ontdekken. 
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Controlelijst 10 
Concept-vragenlijst voor de vrijwilliger 
 

. Voornaam: 

............ 
 

.Achternaam: 

............ 
 

. Leeftijd: 

............ 
 

. Welke talen spreek je op moedertaalniveau? 

............ 
 

. Welke andere talen beheers je? 

............ 
 

. In welke landen/streken ben je geweest, hoe lang en waarom? 

............ 
 

.Hoe vind je het om in een ander land te zijn? 

............ 
 

.Wat lijkt je leuk aan het VoLANGteersproject? 

............ 
 

. Heb je eerder deelgenomen aan vrijwilligersprojecten? Zo ja, aan welke? 

............ 
 

. Hoe veel tijd kun je besteden aan je VoLANGteer-maatje? 

............ 
 

.  Wat zijn activiteiten die je met je VoLANGteer-maatje zou willen ondernemen? 

............ 
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DEEL TWEE: 
 
 
 
 
 
 

HET TRAINEN VAN DE VRIJWILLIGERS 
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In dit deel wordt beschreven hoe de vrijwilligers kunnen leren hoe ze een 
waardevolle rol voor hun VoLANGteer-maatje kunnen spelen. Daarbij gaat het met 
name om hun rol bij het leren van de taal. 
 
 
 

HOOFDSTUK 1: INTERCULTURALITEIT IN HET VOLANGTEERSPROJECT             O    V  

 
 
 

1. Waarom verdient interculturaliteit extra aandacht?                                         O    V    

 
 
Het draait er in het VoLANGteersproject vooral om dat een inwijkeling die zich wat 
beter thuis wil voelen in zijn nieuwe woonstreek wordt begeleid door een 
vrijwilliger. Die vrijwilliger is geen professioneel docent, maar doet toch zijn best om 
de nieuwkomer te helpen bij het ontdekken van de taal en cultuur van de streek. 
 
 
Omdat de vrijwilliger geen professional is, is het nodig dat hij vooraf leert om met de 
blik van een buitenstaander naar zijn eigen taal en cultuur te kijken. Daarbij moet hij 
zich van minimaal drie zaken bewust worden: 
 

. Hoe kijkt de vrijwilliger tegen zijn eigen regionale taal en cultuur aan? 

. Hoe kijkt de vrijwilliger tegen mensen van buiten aan? 

. Hoe gedraagt de vrijwilliger zich in een groep van mensen die heel anders zijn dan 

hijzelf? 
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2. Een stukje theorie                                                                                O    V  
 
In deze paragraaf staan drie begrippen centraal: communicatie, cultuur en de 
combinatie van die twee in interculturele communicatie. 
 
Communicatie 
 
Er is sprake van communicatie als een zender een boodschap overbrengt aan een 
ontvanger. Hij kan daarvoor verschillende middelen gebruiken. 
 
De bekende Amerikaanse communicatiekundige Harold Dwight Lasswell heeft 
communicatie als volgt omschreven: "Wie (zeg) wat (tegen) wie (met) welk middel 
(en) welk effect?" 
 
Die omschrijving heeft in de loop van de tijd kritiek gekregen omdat de interactie 
tussen de zender en de ontvanger en de context er niet in worden genoemd, terwijl 
die wel belangrijk zijn voor het slagen van de communicatie. 
 
Een veelgebruikt model van de invloedrijke 20e-eeuwse taalkundige Roman 
Jakobson wijst op het belang van context, taal en contact. Hij onderscheidt zes 
belangrijke onderdelen van communicatie, die allemaal bijdragen aan de functie van 
de boodschap: 
 
  de zender - drukt zijn gevoelens uit en geeft de boodschap een "expressieve 

functie"; 
 de boodschap - heeft een bepaalde vorm en daarmee een "poëtische functie"; 
  de ontvanger - vertoont dankzij de boodschap een bepaald gedrag en geeft de 

boodschap daarmee een "sturende functie" 
 de context - bestaat uit (economische, sociale, omgevingsgebonden enz.) 

omstandigheden die geen deel uitmaken van de boodschap maar haar wel een 
betekenis ("referentiële functie") geven 

 de taal - geeft de boodschap een "metalinguïstische functie"; 
 het contact tussen zender en ontvanger - wordt afhankelijk van de lichamelijke, 

psychologische en sociologische afstand voortgezet of afgebroken en geeft de 
boodschap daarmee een rol in de relatie tussen mensen oftewel een "fatische 
functie". 

 
Als er met een van de genoemde onderdelen wat mis is, verloopt de communicatie 
niet goed. Dat kan de taal zijn, maar ook bijvoorbeeld de context of de boodschap 
zelf. 
Het model van Jakobson is verder uitgewerkt door de communicatiekundige Paul 
Watzlawick uit Palo Alto. Volgens hem is al het menselijk gedrag communicatie. Dat 
betekent dat er zoiets bestaat als non-verbale communicatie, bestaande uit alle 
gebaren, gedragingen en lichaamshoudingen die niet als deel van de boodschap 
zijn bedoeld maar wel van belang zijn voor de communicatie. 
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De stroming in de communicatietheorie die Watzlawick volgt, gaat ervan uit dat het 
"onmogelijk is om niet te communiceren" aangezien elk gedrag ook communicatie is. 
Het is onmogelijk om je niet op een bepaalde manier te gedragen (zwijgen en 
stilzitten zijn ook gedrag), zodat je altijd communiceert. 
 
 
Cultuur 
 
Het begrip "cultuur" is breed en kan op veel verschillende manieren worden 
gedefinieerd. 
 
Volgens de UNESCO is cultuur in de breedste zin "de som van alle onderscheidende 
gedragskenmerken, in spirituele, materiële, intellectuele en affectieve zin, die een 
samenleving of een sociale groep kenmerken. Cultuur omvat kunst, literatuur, 
manieren van leven, fundamentele mensenrechten, waarden en normen, tradities 
en geloof."  
 
Antropologen gebruiken de term "cultuur" voor alles wat door de menselijke geest 
wordt gevormd - tastbaar en niet-tastbaar - dat ervoor zorgt dat we onszelf als 
menselijk beschouwen. 
 
Het woord "cultuur" kan ook worden gebruikt om te beschrijven hoe een sociale 
groep zich voelt, zich gedraagt of denkt. 
 
De Franstalige Canadees Guy Rocher heeft al deze definities samengevat in één zin: 
"Cultuur is een optelsom van min of meer vaststaande manieren van denken, 
voelen en handelen, die door een groep mensen worden aangeleerd en gedeeld en 
de functie hebben mensen binnen een bepaalde gemeenschap objectief en 
symbolisch te binden." 
 
De begrippen "communicatie" en "cultuur" lijken eniszins op elkaar: 
 
- Het doel van communicatie is het overbrengen van een boodschap tussen 
mensen, terwijl cultuur een manier is om mensen bij elkaar te brengen. 
 
- Het besef tot een sociale groep te behoren en een bepaalde identiteit te bezitten 
is belangrijk voor iemands cultuur. Die groepen en identiteiten hangen nauw 
samen met kennis en tradities die in de loop van de tijd door mensen aan anderen 
zijn gecommuniceerd. 



Proyect Zahl 143351-LLP-1-2008-1-ES-KA2-KA2MP-VOLANGTEER                                                       24/ 78 
Handboek- MÄRZ-2010. www.volangteer.info 

Interculturele communicatie 
 
In hun boek 'Interculturele communicatie' (Armand Colin, 1985) stellen Jean-René 
Ladmiral en Edmond-Marc Lipiansky de volgende vraag: "Hoe kunnen we elkaar 
'begrijpen' als we verschillende talen spreken? Draagt de spreker van een taal niet 
altijd als een gevangene het gewicht van de daaraan verbonden cultuur met zich 
mee?" 
 
Vervolgens geven ze deze definitie: "Met interculturele communicatie worden de 
relaties tussen mensen of groepen mensen uit verschillende culturen bedoeld. Die 
relaties zijn datgene waar het om draait, al moeten we natuurlijk rekening houden 
met het wereldbeeld, de waarden en normen, levenswijzen en denkwijzen van 
individuele culturen." 
 
Interculturele communicatie is in de opvatting van Ladmiral en Lipiansky "in de 
eerste plaats een probleem met de communicatie en in het bijzonder met de talige 
communicatie. Heel algemeen gezegd vormt de taal de toegang tot cultuur en dan 
met name tot andere culturen dan onze eigen. Taal vormt in onze relatie met de 
cultuur van een ander de eerste hindernis. Het is het eerste waar we tegenaan 
lopen. Het is zelfs zo dat we bij interculturele communicatie vaak alleen maar aan 
taalverschillen denken en vergeten dat er ook andere culturele verschillen 
meespelen. Natuurlijk is het wel zo dat het taalprobleem de eerste hindernis is die 
we moeten overwinnen." 
 
Taal als hindernis, dat is waar het VoLANGteersproject zich in eerste instantie op 
richtte. Het project richt zich echter op meer zaken, aangezien nieuwkomers in een 
bepaald gebied meer dan alleen talige problemen tegenkomt. Hij belandt namelijk in 
een ander cultuurgebied, met talige (en andere) gewoonten die hem kunnen 
verwarren en er zelfs toe kunnen leiden dat hij wordt uitgesloten als hij ze niet 
begrijpt. 
 
In de omgang met mensen uit een andere cultuur moet iedereen zich wat aanpassen 
om te voorkomen dat men een onfatsoenlijke indruk maakt. Aanpassingen kunnen 
nodig zijn in gedrag, de manier van spreken, het wereldbeeld (inclusief wat voor ons 
volkomen logisch is), vooroordelen, meningen enz. 
 
Hoe men tegen de gesprekspartner aankijkt, wordt ook beïnvloed door door allerlei 
(psychologische en culturele) factoren, zoals stereotypen, vooroordelen, racisme, de 
geschiedenis van de culturele groep, de gelegenheid waarbij men de 
gesprekspartner tegenkomt enz. 
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3. Het interculturele aspect van het VoLANGteersproject               O    V  
 
Zoals hiervoor al is aangegeven, is een van de belangrijkste doelen van het 
VoLANGteersproject om de interculturele communicatie te bevorderen tussen de 
oorspronkelijke bewoners van een gebied en inwijkelingen. Het project is erop 
gericht ze ideeën te laten uitwisselen en stereotypen en vooroordelen over de 
bewoners van een land of regio te bestrijden. 
 
De vrijwilligers die deelnemen aan het VoLANGteersproject zijn over het algemeen 
geen specialisten op het gebied van lesgeven, taalkunde of interculturele 
communicatie. De buitenlandse deelnemers zijn dat evenmin. Daarom hebben de 
projectcoördinatoren besloten om deze complexe onderwerpen beter niet in een 
abstracte, "schoolse" leeromgeving te behandelen, maar ze via groepsactiviteiten 
aan de orde te laten komen. Zowel bij het instrueren van de vrijwilligers als in het 
contact tussen vrijwilligers en inwijkelingen wordt de leuke kant van interculturele 
communicatie benadrukt. Daardoor kan het vaak terugkomen en toch een luchtig 
onderwerp blijven. 
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HOOFDSTUK 2: HET LEREN VAN DE TAAL IN HET VOLANGTEERSPROJECT      O    V                                                   

 

1. De grondgedachte                                                                                      O    V  

  
VoLANGteers is er niet voor bedoeld om de inwijkelingen vloeiend tweetalig te 
maken. De talige doelstellingen zijn bescheiden: de inwijkeling leert zich te redden 
met een beperkte woordenschat die nodig of handig is in allerlei situaties die hij in 
het leven van alledag kan tegenkomen. Het streefniveau is A1 voor een deel van de 
vaardigheden van het Europees ReferentieKader voor taalvaardigheid (ERK). Dat wil 
niet zeggen dat de inwijkeling nooit verder komt dan A1, sommige vaardigheden 
kunnen ook op A2 worden geleerd. Zie voor meer informatie over de niveaus A1 en 
A2 paragraaf 2 van dit hoofdstuk. 
 
Het is belangrijk om in het oog te houden wat het belangrijkste doel van het project 
is: buitenlanders helpen zich thuis te voelen in hun nieuwe woonomgeving. Een 
basiskennis van de talen van de streek kan daar veel aan bijdragen, maar het leren 
van een nieuwe taal vraagt veel tijd en inspanningen. Vaak zullen ze zich willen 
concentreren op het leren van de staatstaal en de streektaal er een beetje naast 
doen. Om twee talen goed te leren hebben ze het vaak te druk. 
 
 
 

2. Het Europees ReferentieKader voor taalvaardigheid (ERK)                     O    V  

 
Het ERK kan voor verschillende doelen worden gebruikt: 
 
o het vaststellen van leerdoelen voor vreemde-taalleerders; 
o laten zien dat het onderwijs in vreemde talen een Europese/internationale 

aangelegenheid is; 
o het voor de leerder makkelijker maken om zijn eigen taalvaardigheid met die 

van anderen te vergelijken en uit te maken waar hij daarmee terecht kan; 
o  het makkelijker maken om taalcursussen en -opleidingen met elkaar te 

vergelijken. 
 
In het ERK wordt het beheersen van een taal bepaald door te kijken naar de 
mogelijkheden die de leerder heeft om in die taal te communiceren. 
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Niveau 1: Beginnend taalgebruiker 
 
"Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en 
directe omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. 
 
Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de 
mensen die ik ken te beschrijven. 
 
Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is 
om zaken in een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en 
mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen 
stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen 
betreffen." 
 
Niveau A2: beginnend taalgebruiker 
 
"Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op 
gebieden die van persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf 
en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste 
punten in korte, duidelijke eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen. 
 
Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen 
mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige 
of meest recente baan te beschrijven. 
 
Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en 
directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten 
betreffen. Ik kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel ik gewoonlijk niet 
voldoende begrijp om het gesprek zelfstandig gaande te houden." 
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HOOFDSTUK 3: LEERMETHODEN                                                                                O    V  

 

1. Het lesgeven aan volwassenen                                                                               O    V  

 
Het ligt misschien voor de hand, maar niet iedereen beseft dat volwassenen op 
een andere manier leren dan kinderen. 
 
Een belangrijke consequentie daarvan is dat men de traditionele leermethoden die 
op school worden gebruikt niet zomaar voor volwassenen kan gebruiken. Een 
volwassene heeft al de nodige voorkennis, is niet altijd beschikbaar, heeft minder 
tijd enz. waardoor het onderwijs noodzakelijkerwijs minder schools is dan bij 
kinderen en pubers. Daar komt bij dat volwassenen soms een grote weerstand 
voelen tegen de traditionele onderwijsvormen. Dat heeft onder andere de 
volgende oorzaken: 

. Een volwassenen aanvaardt niet zonder meer de autoriteit van een andere 

volwassene, zelfs niet van een professionele docent. De relatie tussen de docent en 
de leerder is gebaseerd op gelijkwaardigheid, dit in tegenstelling tot de relatie tussen 
de meester of juf en het kind in de klas. 

. Een volwassene weet van tevoren wat hij in een cursus wil leren en gaat ervan uit 

dat die verwachting uitkomt. 

. Een volwassene heeft al de nodige voorkennis, ervaring en vaardigheden 

(bijvoorbeeld kennis van andere vreemde talen dan degene die in de cursus wordt 
geleerd) en gaat ervan uit dat de docent daar rekening mee houdt bij het leren. 
 

2. Voorwaarden voor succesvol leren door volwassenen                            O    V  

  
Anders dan vaak wordt gedacht, is wat een docent doet niet het overbrengen van 
zijn kennis op een andere persoon. Hij begeleidt die ander tijdens diens eigen leren, 
helpt hem zaken te begrijpen en deelt zijn kennis zo goed mogelijk. Bij het lesgeven 
aan volwassenen moet men met een aantal zaken rekening houden: 

. volwassenen leren pas als ze begrijpen waar ze mee bezig zijn; 

. volwassenen leren pas als ze het nut inzien van de opdrachten die ze uitvoeren; 

. volwassenen leren pas als ze zeker weten dat de onderwijsvorm zinvol is; 

. volwassenen leren pas als ze vertrouwen in de docent hebben en voor vol worden 

aangezien; 

. volwassenen leren pas als ze het leerproces leuk vinden; 

. volwassenen leren door actief wat te ondernemen. 
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3. Een aantal gulden regels voor een goede verstandhouding tussen vrijwilliger en 

inwijkeling                                                                                                                      O    V  

 

. De vrijwilliger is geen professioneel docent, vergeet dat niet. 

. In het VoLANGteersproject vervult de vrijwilliger de functie van maatje, dat de 

inwijkeling bij diens leren ondersteunt. Hij beantwoordt de vragen van de inwijkeling 
over de taal en cultuur ter plaatse, brengt hem met andere mensen in contact, 
nodigt hem uit om samen dingen te ondernemen, maar heeft zeer beslist niet de 
taak als een deskundige het leerproces van de inwijkeling te beoordelen. 

. Het leren van een taal is altijd een proces dat veel tijd en inspanning vraagt. Als 

een docent iets een keer zegt, betekent dat nog niet dat de leerder het ook 
onthoudt. Een stelregel is dat je iets eerst zeven keer moet vergeten voor je het 
onthoudt. Het is ook heel goed mogelijk om iets te begrijpen zonder het zelf te 
kunnen formuleren. Bij het VoLANGteersproject ligt de nadruk op het begrijpen. 

. Fouten maken hoort ook bij het leren. Door iets fout te doen en dan na te gaan 

waarom dat fout is, kom je vooruit. Een kind dat leert lopen, valt ook voortdurend en 
niemand is op zo'n moment bang dat het kind nooit zal leren lopen! Dat geldt voor 
alle vormen van leren, zowel bij kinderen als bij volwassenen. 

. Een taal bestaat uit een woordenschat en een grammatica (regels voor het 

ordenen van die woorden tot goedgevormde zinnen). Taalbeheersing is echter meer 
dat het kennen van woorden en grammaticaregels. Wie een taal beheerst, kan ook 
naar andere mensen luisteren en begrijpen wat zij zeggen. Hij kan ook lezen en 
vooral: wie een taal beheerst, kan wat hij weet gebruiken om met anderen te 
communiceren. Zelfs als je een taal op een heel laag niveau beheerst, kun je met je 
eigen woorden en gebaren dingen duidelijke maken en het een en ander begrijpen 
van wat andere mensen zeggen. 

. Hoogstwaarschijnlijk leren de inwijkelingen door het VoLANGteersproject niet zo 

veel van de regionale taal dat ze zich in alle situaties makkelijk kunnen redden. 
Daarom is het nodig dat de vrijwilliger en de inwijkeling een of meer andere talen 
gemeenschappelijk hebben. Dat kan het Nederlands zijn, maar ook een buitenlandse 
taal zoals Frans, Duits of Engels. 
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4. Praktische handreikingen voor de vrijwilligers                                                           V  

 
 
Je hebt je als vrijwilliger aangemeld voor het VoLANGteersproject Voordat je kunt 
beginnen aan spannende, meertalige, interculturele contacten, heb je wat 
informatie nodig over het project, je rol daarin en die van je buitenlandse maatje. 
 
a) Ga als eerste eens na wat je weet over het project VoLANGteer. Schrijf het 
eventueel hieronder op. Kijk zonodig nog eens wat je in deel 1 van dit handboek 
hebt opgeschreven, zoek informatie op www.volangteers.nl of vraag een van de 
projectcoördinatoren om uitleg. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
b) Wat zou je als vrijwilliger leuk vinden om samen met je buitenlandse maatje te 
gaan doen? Wat lijkt je daar leuk aan? 
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c) Voordat je je buitenlandse maatje in het echt ziet, krijg je van de 
projectcoördinatoren wat informatie over hem of haar. Zorg ervoor dat je de 
belangrijkste informatie uit je hoofd leert. Als geheugensteuntje kun je hieronder 
een aantal gegevens noteren: 
 
 
Voornaam  
Achternaam  
Afkomstig uit welk land  
Afkomstig uit welk gebied  
Leeftijd  
Geslacht  
Studie of beroep  
Evt. naam partner  
Hobby's  
Overige informatie  
 
 
 
d) Voor je maatje is het leuk als jij ook wat belangstelling toont voor zijn of haar 
land/gebied van herkomst. Probeer eens wat informatie daarover te vinden. Een 
paar tips: 
 
* zoek informatie op de websites van reisbureaus; 
* kijk eens op de website van de ambassade van het land; 
* ga in de bioscoop of op internet een film bekijken uit of over het betreffende 
land/gebied; 
* koop of leen eens een (vertaald) boek van een schrijver uit het land/gebied; 
* enz. 
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e) Niet alleen "droge" feitjes zoals bij punt d) zijn van belang. Het is ook altijd 
verstandig om wat recente informatie op te zoeken over de omgangsvormen in het 
land of gebied waar je maatje vandaan komt. Op die manier voorkom je dat je 
hem/haar onbewust choqueert of dat je aanstoot neemt aan bijvoorbeeld zijn/haar 
manier van vragen stellen of tafelmanieren. Ook kun je voorkomen dat je de ander 
in verlegenheid brengt door onderwerpen aan te roeren die in zijn/haar cultuur als 
een taboe worden beschouwd. 
 
f) We kunnen je hier geen volledige lijst geven van alle landen van de wereld en hun 
culturele eigenaardigheden. Wel noemen we hieronder een paar zaken die bij 
interculturele contacten tot verstoorde verhoudingen kunnen leiden. Lees ze goed 
door en bedenk van tevoren hoe jij in de gegeven omstandigheden zou handelen. 
 
o De eerste ontmoeting: wat doe je en wat zeg je als je je aan iemand voorstelt? 

Over welke onderwerpen spreek je en over welke beslist niet? 
o Afstand: hoe ver sta je van je gesprekspartner af als je hem nog niet zo goed kent? 

Hoe ver als je hem wel goed kent? Maakt het uit of die ander een man of een 
vrouw is? Komt er een moment waarop je de ander dichterbij laat komen? 

o Wat zeg je of doe je om iemand te begroeten die je vrijwel dagelijks tegenkomt? 
Tegen wat voor soort mensen zeg je "hallo" of "goedenmorgen"? Wie geef je een 
hand? Wie geef je een kus? En wie drie?  

o  Er bestaan grote verschillen in tafelmanieren in verschillende culturen. Ken jij de 
etiquetteregels? Hou je je eraan? Vind je het erg of vervelend als mensen dat niet 
doen? Welk gedrag stoort je aan de etenstafel? 

o  Punctualiteit: als je om een bepaalde tijd ergens afspreekt, hoe veel mag je dan te 
vroeg of te laat zijn? Hoe lang ben je bereid in een wachtkamer op het 
gemeentehuis te wachten? 

o Taboe of niet taboe? Over welke onderwerpen zou je nooit met een vreemdeling 
spreken? En met collega's? En met goede vrienden? 

o  Kun je nog meer zaken bedenken die in andere landen zo anders worden gedaan 
dat mensen elkaar kunnen choqueren? 
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g) Hieronder staan een paar voorbeelden van situaties waarin cultuurverschillen tot 
negatieve reacties kunnen leiden. 
 
o Je zit in de trein je krantje te lezen. Er zijn genoeg vrije zitplaatsen, maar een 

buitenlander gaat naast je zitten en begint tegen je aan te praten. 
o Je staat netjes in de rij voor het loket in het postkantoor. Voor je staan vijf andere 

mensen. Plotseling komt er een buitenlander het postkantoor binnen lopen en hij 
probeert zich tussen jou en je voorganger in te wurmen. 

o  Je stelt je voor aan een buitenlander en diens eerste vraag is wat je jaarsalaris is. 
o Je kent de buitenlander nu een paar maanden. Hij vraagt of hij geld van je kan 

lenen. 
o Je kent de buitenlander nu een paar maanden en hij vraagt je wat wrevelig 

waarom je hem nog niet aan je gezinsleden hebt voorgesteld. 
o Je nodigt de buitenlander uit voor je verjaardagsfeest. Hij komt, maar neemt als 

enige geen cadeautje mee. 
o Je nodigt de buitenlander uit om mee te eten. Hij komt, maar weigert steeds 

vriendelijk zichzelf op te scheppen. 
 
In hoeverre spelen culturele verschillen in de bovengenoemde situaties een rol? En 
in hoeverre is het karakter van de buitenlander bepalend? 
 
Wat zou jij in de bovenstaande situaties doen? Welke conclusies over 
cultuurverschillen kun je eruit trekken? 
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HOOFDSTUK 4: HET INSTRUEREN VAN DE VRIJWILLIGERS                                   O    V  

 
Beschrijving:  
het is mogelijk om de vrijwilligers gedurende een dagdeel een intensieve training te 
geven.  
 
Doelen: 
 het scheppen van een teamgeest onder de vrijwilligers; 
 de vrijwilligers bewust maken van de interculturele kant van het project; 
 de vrijwilligers instrueren over het leren van een taal. 

 
Een voorbeeld van een dagindeling: 
 
Hieronder vind je een voorbeeld van een dagindeling. De namen tussen "dubbele 
aanhalingstekens" verwijzen naar activiteiten uit het activiteitenboek. 
 
Onderwerp Doel Inhoud 
Welkom 
(10 à 15 min.) 

. Introductie . De instructeur stelt zich voor. 
. Presentatie van het project (bijv. met 
PowerPoint) 

Kennismaking 
(30 min.) 

. Het ijs breken 

. Bewustwording van 
verschillen en 
overeenkomsten tussen 
mensen 

. "Mijn wapen" of "Zoek iemand die" 

. Iedereen stelt zich kort voor 

Interculturele 
contacten 
(30 min.) 

. Nadenken over culturele 
identiteit en over wat 
mensen van anderen 
denken 

. "Mijn taal, mijn streek" 

. Discussie over de antwoorden 

. Discussie over wie wel en niet bij een 
samenleving/groep hoort enz. 

De eerste 
stappen in 
een vreemde 
taal 
(30 min.) 

. De vrijwilligers zich laten 
inleven in de situatie van 
de inwijkeling 
. Bewustwording van 
stereotypen van de taal 
en van taalleren 

. "Beeldtaal" met buitenlandse 
voorbeelden, in twee groepen 
. Discussie: welke taal, wat begrijp je 
ervan, hoe is het om de taal van het 
straatbeeld niet te begrijpen 
. Discussie: overeenkomsten/verschillen 
tussen talen, gebruik maken van 
kennis/ervaring bij het begrijpen van 
talen 

De eerste 
stappen in 
een vreemde 
taal 
(30 à 45 min.) 

. Begrijpen hoe mensen 
een taal leren 

. Samenvatting "Mijn taal, mijn streek" 

. Lezing: wat is taal wel/niet, wat is het 
leren van een vreemde taal wel/niet 
(bijv. met PowerPoint) 
. Lezing over het ERK en A1 als 
streefniveau bij VoLANGteer 

Non-verbale 
communicatie 

. Bewustwording van de 
relatie taal-identiteit 

. "Lichaamstaal" 

. Discussie: het belang van taal voor de 
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(15 min.) culturele identiteit 
Interculturele 
contacten 
(30 à 45 min.) 

. Bewustwording van de 
valkuilen van 
interculturele 
communicatie 

. Lezing over interculturele 
communicatie (bijv. met PowerPoint) 
. Discussie 
. Afhankelijk van de belangstelling van 
de deelnemers keuze uit een van de 
activiteiten op de volgende bladzijde 

 
 
Onderwerp Doel Inhoud 
Activiteit 1 
(15 min.) 

. Bewustwording van wat 
mensen een groepsgevoel 
geeft 
. Trainen in het luisteren 
naar anderen 

. Iedereen noteert vijf 
dingen die nodig zijn om 
mensen het gevoel te 
geven dat ze samen een 
groep vormen (bijv. taal, 
vlag enz.) 

Activiteit 2 
(15 min.) 

. Begrijpen wat onrecht en 
discriminatie met iemand 
doen 

. "De verstotelingen" 

. Discussie 

Activiteit 3 
(15 min.) 

. Bewustwording van de 
moeite die het kost om 
andere mensen en 
gewoonten te aanvaarden 

. "Lekkere snoepjes" 

. Discussie: hoe was het en 
zijn meningen veranderd 
door het spel? 

Activiteit 4 
(15 min.) 

. Aandacht verleggen naar 
het algemene 
. Nadenken over eigen 
waarden en normen 

. "Een gedicht" 

. Mening laten opschrijven 

. Discussie 

Afsluiting 
(30 min.) 

. Verwerking van het 
geleerde 
. Spelregels VoLANGteer 
duidelijk maken 

. Evaluatie 

. Discussie en afspraken 
over volgende 
bijeenkomst 
. Iedereen verklaart 
uitdrukkelijk in te 
stemmen met de 
spelregels van het 
VoLANGteersproject 

 
Opmerking: De tijdsduur is een richtlijn waarvan bij grote of kleine groepen 
betervan afgeweken kan worden. Slaat een activiteit niet of juist zeer goed aan, 
dan kan er ook minder resp. meer tijd aan worden besteed. Het belangrijkste is dat 
de twee onderwerpen 'taalleren' en 'interculturele communicatie' goed uit de verf 
komen. 
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DEEL DRIE: 
 
 
 

ACTIVITEITEN MET DE INWIJKELINGEN 
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Dit laatste deel gaat over de activiteiten die de vrijwilligers met hun buitenlandse 
maatje kunnen ondernemen. 
 

 HOOFDSTUK 1: KENNISMAKINGSACTIVITEITEN                                       V    L  

 
 

1. "Ik ben die-en-die, wie ben jij?"                                                                              V    L  

 
 
Om elkaar te leren kennen is het aan te bevelen dat de vrijwilliger en de inwijkeling 
al bij de eerste ontmoeting persoonlijke gegevens uitwisselen. Hieronder worden 
twee speelse manieren beschreven om dat te doen. 
 
 

Activiteit 1: Voornamen                                                                                                        R  

 
Voorbereiding 
 
De vrijwilliger zoekt de betekenis en/of oorsprong van zijn voornaam op 
(bijvoorbeeld via de voornamendatabank van het Meertens Instituut: 
http://www.meertens.knaw.nl/nvb/). Hij kan ook kijken of er in andere taal (vooral 
die van de inwijkeling) varianten op zijn eigen bestaan. Verder kan hij foto's 
opzoeken van beroemdheden met dezelfde naam en plaatjes die de naam of delen 
ervan weergeven. 
 
Uitvoering 
 
 De vrijwilliger zegt in zijn eigen taal: "Ik heet ..." en legt uit waar de naam 

vandaan komt. Hij kan de foto's en plaatjes als illustratiemateriaal gebruiken. Als 
de buitenlander hem niet begrijpt, kan hij zaken nog eens navertellen in een 
gemeenschappelijke taal. 

 De vrijwilliger zegt nog eens in zijn eigen taal hoe hij heet en vraagt de 
buitenlander naar diens naam.  

 De buitenlander herhaalt in de taal van de vrijwilliger "Ik heet ..." en noemt 
daarbij zijn eigen naam.  

 De buitenlander verklaart - als hij dat kan - de betekenis en/of oorsprong van zijn 
naam in een taal die beiden beheersen. 

 De vrijwilliger noemt een aantal namen die in zijn streek voorkomen en vraagt de 
buitenlander om die na te zeggen. Hij corrigeert uitspraak- en klemtoonfouten. 
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Een Fries voorbeeld: 
Vrijwilliger: "A goeie! Ik hyt fan Baukje. Dat is de ferlytsingsfoarm fan Bauke. Bauke. 
Dy namme is besibbe oan Bavo en betsjut 'boef', krimineel. Yn Flaanderen komt 
Bavo noch wol foar as manljusnamme. Baukje wie in bekend merk fan 
smaakprodukten. Dit is in foto fan in oare Baukje, de skriuwster Baukje Wytsma. Mar 
genôch oer my. Hoe hytsto?" 
Inwijkeling: "A goeie! Ik hyt fan Helmut. Dieser Name setzt sich aus den Elementen 
"Helm" oder Schutz und "Mut" oder Tapferkeit zusammen." 
 
 

Activiteit 2: Gegevens over de ander verzamelen                                                          R  

 
Doel 
Bij de eerste gelegenheid wat meer over elkaar te weten komen. 
 
Voorbereiding 
Vertaal de onderstaande vragenlijstjes in de taal van de vrijwilliger. 
 
Activiteit 
 De vrijwilliger stelt de vragen van het eerste lijstje aan de inwijkeling. Als die een 

vraag niet begrijpt, vertaalt hij de vraag. Hij herhaalt de antwoorden in een 
zinnetje en noteert de antwoorden. 

 De inwijkeling stelt de vragen van het tweede lijstje aan de vrijwilliger. Die 
antwoordt in een gemeenschappelijke taal. De inwijkeling noteert de 
antwoorden. 

 
VRAGENLIJST 1, de vrijwilliger stelt vragen, de buitenlander antwoordt 
 
- Wat is je voornaam? 
- Wat is je achternaam? 
- Uit welk land kom je? 
- Uit welke regio kom je? 
- Wat voor landschap heeft je regio? 
- Hoe oud ben je? 
- Hoe veel broers en zussen heb je? 
- Wat zijn je hobby's? 
- Wat is je lievelingseten? 
- Wat is je lievelingsdier? 
- Waarom ben je in (eigen regio noemen)? 
- Hoe lang blijf je hier? 
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VRAGENLIJST 2, de buitenlander stelt vragen, de vrijwilliger antwoordt 
 
- Wat is je voornaam? 
- Wat is je achternaam? 
- Hoe veel broers en zussen heb je? 
- Hoe ziet je huis eruit? 
- Werk je of studeer je? Wat precies? 
- Wat zijn je hobby's? 
- Wat is je lievelingseten? 
- Wat is je lievelingsdier? 
 
 
 
Een Fries voorbeeld: 
Vrijwilliger: "Wat is dyn foarnamme?" 
Buitenlander: "Ik hyt Helmut." 
Vrijwilliger: "Do hytst Helmut." (noteert het antwoord) 
 
 
 

2. "Mijn taal, mijn streek"                                                                                             V    L  

 
Om te voorkomen dat de vrijwilliger en de inwijkeling langs elkaar heen praten is 
het verstandig dat ze al in een vroeg stadium weten hoe de ander tegen het 
fenomeen streektaal/cultuur aankijkt. Belangrijke vragen zijn daarbij: 
 
 Wat zegt de streek jou? (en wat het land?) 
 Wat zegt de streektaal jou? (en wat de landstaal?) 
 Wat zegt de regionale cultuur jou? (en wat een eventuele nationale cultuur?) 

 
Het is ook belangrijk om er een idee van te krijgen waarom mensen denken zoals ze 
denken. Als de vrijwilliger en de inwijkeling dat van elkaar weten, kunnen ze 
voorkomen dat hun interculturele contacten door misverstanden mislukken. 
 
De volgende activiteit is zeer geschikt om ieders ideeën boven water te krijgen. Bij 
de activiteit kan het best een gemeenschappelijke taal worden gebruikt. 
 
 Op de volgende bladzijden zijn twee vragenlijsten te vinden: elk vult individueel 

de zijne in. 
  Nadat de lijst is ingevuld, bespreken vrijwilliger en inwijkeling de antwoorden die 

ze hebben gegeven. Ze lichten hun antwoord zonodig toe en stellen elkaar 
vragen als ze niet begrijpen waarom de ander een bepaald antwoord heeft 
gegeven. Ze proberen niet te oordelen. De vrijwilliger kan de inwijkeling ook 
vragen stellen over ervaringen die hij heeft gehad met de regionale taal en 
cultuur. 
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 De vrijwilliger en de inwijkeling zoeken drie overeenkomsten tussen hun 
respectievelijke streken van herkomst (bijvoorbeeld meertaligheid, landschap, 
bestuursvorm, vergelijkbare geschiedenis, vergelijkbare keuken enz.) 

 De vrijwilliger en de inwijkeling discussiëren vrij over overeenkomstige en 
verschillende visies die ze hebben op streektaal en -cultuur. 

 

Vragenlijst (versie buitenlander) 

 
 
1. Binne der ek minderheidstalen yn dyn lân? Zijn er ook minderheidstalen in jouw land? Dans votre 
pays, y a-t'il des langues régionales? Are there any minority languages in your country? Gibt es 
Minderheitensprachen in deinem Land? 
 
2. Sa ja, hoefolle? Zo ja, hoe veel? Si oui, combien? If so, how many? Wenn ja, wieviele? 
 
3. Wike se bot fan de steatstaal ôf? Zijn ze erg afwijkend van de staatstaal? Sont elles proches ou 
éloignées de la langue nationale? Are they closely related to the national language? Ähneln sie der 
Staatssprache? 
 
4. Wurdt der yn de lanlike media omtinken jûn oan dy minderheidstalen? Wordt er in de landelijke 
media aandacht aan deze minderheidstalen geschonken? En-parle-t' on dans les médias? Are they 
subject of discussion in the national media? Wird diesen Minderheitensprachen in den Medien 
Aufmerksamkeit gewidmet? 
 
5. Wurdt der yn de streek dêr'tsto weikomst in eigen taal praat? Wordt er in jouw thuisregio een 
streektaal gesproken? Dans votre région, existe-t-il une langue régionale encore bien vivante? Wird in 
deiner Heimatregion eine eigene Sprache gesprochen? 
 
6. Wa praat dy? Wie spreekt deze? Qui la pratique? Who speaks it? Wer spricht sie? 
 
7. Kinsto in minderheidstaal prate of ferstean? Spreek of versta jij een minderheidstaal? Do you speak 
or understand a regional language? Parlez-vous une langue régionale, en comprenez-vous une? Do 
you speak a regional language? Verstehst oder sprichst du eine Regionalsprache? 
 
8. Kensto minsken dy't ien prate kinne? Ken je mensen die er een spreken? Connaissez-vous des gens 
qui en parlent une? Do you know anybody who speaks a regional language? Kennst du Leute, die eine 
Regionalsprache sprechen? 
 
9. Is it noflik/nuttich/ûnsinnich/... om in minderheidstaal te praten? Is het leuk/nuttig/onzinnig/... om 
een minderheidstaal te spreken? Pensez-vous qu'il soit enrichissant/utile/inutile/... de parler une 
langue régionale? Would you consider it nice/useful/useless/... to speak a regional language? Ist es in 
deinen Augen interessant/nutzlich/sinnlos/... eine Minderheitensprache zu sprechen? 
 
10. Is it neffens dy wichtich dat skoallen les jouwe yn in minderheidstaal? Vind je het belangrijk dat 
scholen les geven in een minderheidstaal? Pensez-vous qu'il soit important d'inclure l'enseignement 
des langues régionales dan les programmes scolaires? Hältst du es für wichtig, dass Schulen 
Minderheitensprachen unterrichten?
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Vragenlijst (versie vrijwilliger, hier toegespitst op de Friese situatie) 

 
 
1. Kinsto Frysk prate/ferstean en sa ja, hoe hast dat leard? Kun je Fries spreken/verstaan en zo ja, hoe 
heb je dat geleerd? 
 
2. Brûkst it in soad? Gebruik je het veel? 
 
3. Yn hokker sitewaasjes brûkst altyd/soms/noait Frysk? In welke situaties gebruik je altijd/soms/nooit 
Fries? 
 
4. Mei wa praatst Frysk? Met wie spreek je Fries? 
 
5. Fynst it noflik om Frysk te praten/hearren/lêzen/skriuwen? Vind je het leuk om Fries te 
spreken/horen/lezen/schrijven? 
 
6. Wat fynst wol en net moai oan it Frysk? Wat vind je wel en niet mooi aan het Fries? 
 
7. Wat fynst wol en net moai oan it Nederlânsk? Wat vind je wel en niet mooi aan het Nederlands? 
 
8. Wêrom wol/net? Waarom wel/niet? 
 
9. Wat fynst derfan dat der op skoalle Fryske les jûn wurdt? Wat vind je ervan dat er op school Friese 
les wordt gegeven? 
 
10. Wêrom? Waarom? 
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HOOFDSTUK 2: INFORMATIE OVER DE STREEK EN HAAR CULTUUR                    V    L  

 
 

1. "Wat weet je al?"                                                                                                        V    L  

 
 
 
Hieronder volgt een klein Triviant-achtig spel waarmee de inwijkeling kan laten 
zien wat hij al weet van zijn nieuwe woongebied en waar hij tegelijk het nodige 
van kan opsteken. 
 
Voorbereiding 
Als voorbeeld staat hieronder een vragenlijst over de provincie Friesland. Uiteraard 
moet die worden aangepast aan de streek waarin het project wordt uitgevoerd. 
 
Voor het spel worden in totaal tachtig vragen gebruikt, gegroepeerd in vier groepen 
van elk twintig. Bij elke groep hoort een kleur (rood, groen, geel, blauw). De 
vrijwilliger zoekt in elk van die kleuren een voorwerp. 
 
Uitvoering 
 De vrijwilliger toont de voorwerpen en noemt de bijbehorende kleur in de 

streektaal. Hij oefent de kleuren even met de inwijkeling. 
 De vrijwilliger stelt een vraag uit de groep waarvan de inwijkeling de kleur heeft 

genoemd. Hij doet dat in een gemeenschappelijke taal. 
  De inwijkeling krijgt 1 punt voor elk juist antwoord. 
 Weet de inwijkeling het antwoord niet, dan geeft de vrijwilliger dit. Hij kan ook 

toelichting geven.  
 De vrijwilliger kan een foutief beantwoorde vraag later nog eens terug laten 

komen. 
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Vragenlijst: 20 vragen over Friesland                                                                                  R  V   L  

 
 
 
 
N Cat. Vraag Antwoord 
1 A Wat is de hoofdstad van Friesland? Leeuwarden 
2 A Hoe veel inwoners heeft Friesland? Ruim 600.000 
3 T Welke twee officiële talen heeft Friesland? Fries & Nederlands 
4 A Wat is de oppervlakte van Friesland? Ruim 5.700 km2 
5 A Welke provincies grenzen aan Friesland? Groningen, Drente, 

Overijssel, Flevoland 
6 A In welk land liggen ook delen van Friesland? Duitsland 
7 A Hoe veel steden heeft Friesland? 11 
8 A Noem de Friese Waddeneilanden. Vlieland, 

Terschelling, 
Ameland, 
Schiermonnikoog 

9 T Welke taal ligt historisch gezien het dichtst bij het Fries? Engels 
10 T Wanneer is de ontwikkeling van het Fries als cultuurtaal 

begonnen? 
In de 17e eeuw 

11 T In welke twee Nederlandse provincies wordt Fries 
gesproken? 

Friesland en 
Groningen 

12 T In welke twee landen wordt Fries gesproken? Nederland en 
Duitsland 

13 T Hoe veel sprekers heeft het Fries ongeveer? Een half miljoen 
14 T Het Fries en het Engels vormen samen een taalgroep. 

Hoe heet die? 
Ingweoons 

15 T Wat is de officiële naam van Friesland? Fryslân 
16 P Wat is de politieke status van Friesland in Nederland? Een provincie 
17 ED Hoe heet het nationale drankje van Friesland? Beerenburg 
18 ED Hoe heet het traditionele stijve Friese gerecht van meel 

en karnemelk? 
Potstro 

19 ED In welke twee Friese plaatsen staan bekende 
koekebakkerijen? 

Hallum, Molkwerum 

20 ED Hoe heten de Friese krentenbroodjes met een vulling van 
suiker en kaneel? 

Jouster pof 

21 ED Wat is een typisch Fries drankje met koffie, slagroom en 
sterke drank? 

Dokkumer Kofje 

22 ED Wat is een borger? Een Fries 
aardappelras (ook 
wel "eigenheimer" 
genoemd) 

23 A Noem de vier grootste plaatsen in Friesland. Leeuwarden, 
Drachten, Sneek, 
Heerenveen 

24 B In Dokkum ligt een bron die veel toeristen trekt. Wat zou 
er bij die bron hebben plaatsgevonden? 

De moord op 
Bonifatius (754). 

25 B Hoe heet de scheve toren in Leeuwarden in het 
Nederlands en in het Fries? 

Oldehove / Aldehou 

26 B Veel Friese huizen uit de vroege 20e eeuw zijn 
ontworpen door een beroemde architect. Hoe heet hij? 

W.C. de Groot 

27 B Waar staat het dorp Makkum internationaal om bekend? Aardewerk 
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28 G Welk beroemd paardenras komt uit Friesland? Friezen 
29 G Wat is Simmer 2000? Een reünie in 2000 

van geëmigreerde 
Friezen 

30 BF Welke Fries staat bekend als de stichter van New York? Pieter Stuyvesant 
31 BF De eerste president van de Europese Centrale Bank was 

een Fries. Hoe heette hij? 
Wim Duisenberg 

32 P In welk deel van Friesland wordt altijd overwegend 
socialistisch gestemd? 

In het zuidoosten 

33 A Wat is het Jabikspaad? Een pelgrimsroute 
van Friesland naar 
Santiago de 
Compostela 

34 A Op pinkstermaandag wordt er altijd een wedstrijd 
gehouden waarbij de deelnemers alle Friese steden 
bezoeken. Welk vervoermiddel gebruiken zij? 

De fiets 

35 A Wat is ongeveer de lengte van de elfstedentocht op de 
schaats? 

200 kilometer 

36 B Wat betekent de naam Leeuwarden? Terpen in de luwte 
37 B Wat zijn de rode hartvormige figuurtjes in de Friese vlag? Waterlelies 
38 B Welk Fries dorp heeft de hoogste terp? Hegebeintum 
39 A Hoe heet de streek in Zuidoost-Friesland waar geen Fries 

wordt gesproken? 
De Stellingwerven 

40 G Hoe heet de Friese volksheld die rond 1500 veel 
Hollanders heeft gedood? 

Grote Pier 

41 A Hoe heet de lange dijk die Friesland met Holland 
verbindt? 

Afsluitdijk 

42 B Waar in Friesland staat het schaatsmuseum? Hindeloopen 
43 B In welke Friese plaats is de beroemde tekenaar M.C. 

Escher geboren? 
Leeuwarden 

44 B In de Leeuwarder binnenstad staat een standbeeld van 
de wereldberoemde Friese spionne Margaretha Zelle. 
Wat is haar bijnaam? 

Mata Hari 

45 A Hoe heet het grote nieuwe industrieterrein bij Drachten? Azeven 
46 A Bij welke Friese stad ligt een militair vliegveld? Leeuwarden 
47 G Hoe heet het zanderige oostelijke deel van Friesland? De Wouden 
48 B Welk deel van Friesland staat op de werelderfgoedlijst 

van de UNESCO? 
De Waddenzee 

49 B Welke twee Friese dorpen hebben een sterrenwacht? Burgum en 
Heerenveen 

50 A Hoe heet de traditioneel rijke kuststrook van Friesland? De Klei 
51 A Hoe heet de rivier die Friesland van Groningen scheidt? De Lauwers 
52 A In welke gemeente ligt het dorp Stiens? Leeuwarderadeel 
53 A Welke Friese plaats staat bekend om het hoge 

percentage Duitssprekende inwoners? 
Lemmer 
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54 T Hoe heet de oorspronkelijke taal van Friesland? Fries 
55 A Wat is de belangrijkste havenstad van Friesland? Harlingen 
56 ED Welke specerij zit er traditioneel in Friese kaas? Kruidnagel 
57 B Wat is de Oldehove? Een scheve toren in 

Leeuwarden 
58 B Hoe heet de heuvelachtige streek in Zuidwest-

Friesland? 
Gaasterland 

59 ED In Leeuwarden ligt een drijvend restaurant dat maar 
één gerecht verkoopt. Welk gerecht is dat? 

 nkoeken 

60 ED Een Jouster pof is een krentenbroodje met een vulling. 
Waaruit bestaat die vulling? 

Suiker en kaneel 

61 ED Welk zoet gerecht eten Friezen op 31 december? Oliebollen 
62 ED Wat is de Friese naam voor karnemelk? Sûpe 
63 T Hoe heet Leeuwarden in het Fries? Ljouwert 
64 G Het symbool van Friesland is een rode waterlelie. Wat is 

de Friese naam daarvoor? 
Pompeblêd 

65 ED Wat is de populairste warme drank in Friesland? Koffie 
66 G Welke taal wordt er in de Duitse gemeente Saterland 

gesproken? 
Fries 

67 ED Hoe heet het traditionele Friese gebak met glazuur en 
slagroom? 

Oranjekoek 

68 A Welke vorm van toerisme is erg belangrijk in Zuidwest-
Friesland? 

Watersport 

69 A Hoe heet het nagebouwde middeleeuwse 
recreatiestadje bij het dorp Oostmahorn? 

Esonstad 

70 P In welk jaar is de Nederlandse naam "Friesland" officieel 
door de Friese naam "Fryslân" vervangen? 

1997 

71 DL Hoe laat gaan de meeste winkels 's morgens open? 9.00 uur 
72 DL Welk telefoonnummer bel je als er brand uitbreekt? 112 
73 DL Welke drie buitenlandse talen worden op alle Friese 

scholen onderwezen? 
Frans, Duits en 
Engels 

74 DL Waar kun je in Leeuwarden postzegels kopen? Bij postkantoren en 
postagentschappen 

75 DL Welke twee Friese dagbladen zijn er? Leeuwarder Courant 
en Friesch Dagblad 

76 DL Welke buslijn stopt bij de hogescholen NHL en Stenden? Lijn 12 
77 DL Welk telefoonnummer bel je als je een overval ziet? 112 
78 DL Hoe heet de Friese radio- en televisieomroep? Omrop Fryslân 
79 DL Hoe heet het grote winkelplein in Leeuwarden met de 

goedkope supermarkten Aldi en Lidl? 
Cambuurplein 

80 DL Welk telefoonnummer bel je bij een verkeersongeval? 112 
 
A: Aardrijkskunde                                         B: Bezienswaardigheden 
T : Taal                                                                BF: Bekende Friezen 
P : Politiek                                                    DL: Dagelijks Leven 
ED: Eten en Drinken                                                        G: Geschiedenis 
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2. Ideeën voor uitstapjes                                                                                          R  V  L  

 
 
 
Na het spelen van het spel "Wat weet je al" uit de vorige paragraaf heeft de inwijkeling een 
heleboel kleine weetjes opgedaan. De vrijwilliger kan aanknopen bij die weetjes door het 
organiseren van uitstapjes die met de cultuur van de streek te maken hebben. 
 
Een paar suggesties voor interessante uitstapjes: 
 
 
o de plaatselijke VVV; 
o  musea (in Leeuwarden bijvoorbeeld Fries Museum, Natuurmuseum, Princessehof); 
o stadswandeling (in Leeuwarden georganiseerd door Historisch Centrum Leeuwarden); 
o welkomstactiviteiten voor buitenlandse studenten en/of nieuwe bewoners; 
o clubs en verenigingen (bijvoorbeeld sportclubs of hobbyverenigingen). 
o .... 
 
Een leuke  manier om de inwijkeling vertrouwd te maken met de streek is door hem een 
landkaart voor te leggen waarop geen plaatsnamen zijn ingevuld. De vrijwilliger en de 
inwijkeling kunnen daarop samen de belangrijke plaatsen en bezienswaardigheden invullen 
of oefenen. De vrijwilliger kan de inwijkeling bijvoorbeeld een lijstje met plaatsnamen geven 
en de inwijkeling vragen die op de kaart aan te wijzen. 
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Om het contact tussen de buitenlander en de plaatselijke bevolking te bevorderen kunnen 
de vrijwilligers hun maatje een lijst met vragen geven waarop ze de antwoorden moeten 
achterhalen door op straat voorbijgangers aan te spreken. De vragen hebben in dat geval 
betrekking op het dagelijks leven in de streek, bijvoorbeeld omgangsvormen, 
bezienswaardigheden, gerechten of bekende mensen. De projectcoördinatoren kunnen ook 
deze activiteit ook voor alle buitenlandse deelnemers tegelijk op de agenda zetten. Dat 
bevordert weer de onderlinge contacten tussen de buitenlandse studenten. 
 
Een paar voorbeeldvragen die betrekking hebben op Friesland: 
 
1. Wat zijn de belangrijkste ingrediënten van hutspot? 
 
2. Wat is een terp? 
 
3.  Hoe veel dorpen kom je tegen als je Leeuwarden naar Holwerd rijdt? 
 

4. Wat is dit voor tekentje? 
QuickTime™ en eenTIFF (ongecomprimeerd)-decompressorzijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.

 
 
5. Hoe heet de commissaris van de koningin in Friesland? 
 
6. ... 
 
 
 
De projectcoördinatoren zouden ten behoeve van de inwijkelingen een lijstje kunnen maken 
met websites waarop bijvoorbeeld wandelroutes en bezienswaardighden in de streek zijn te 
vinden. Zij en hun maatjes kunnen dan zelf eenvoudig gezellige en interessante dingen 
vinden om samen te doen. 
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HOOFDSTUK 3: HET LEREN VAN DE STREEKTAAL                             R  V  L  

 
 
 

1. Wat is een minderheids- of streektaal?                                                                           R  V  L  

 
 
 
Dit boek kan, zoals al eerder is opgemerkt, niet alle talen apart behandelen die misschien 
nog eens een rol gaan spelen in een VoLANGteersachtig project. Het doel van dit handboek 
is mensen te helpen begrijpen wat een streektaal anders maakt dan een staatstaal. De 
vrijwilliger kan daar een aanzetje toe geven door de inwijkeling de volgende vragen te 
stellen: 
 
o Zijn de streektaal en de staatstaal aan elkaar verwant? 
 
 
o Zo ja, dan kunnen de onderstaande vragen inzicht bieden: 
 
 
o Vind je het makkelijk om de streektaal te lezen? Als je de staatstaal of een andere 

verwante taal beheerst, kan dat niet moeilijk zijn. Een voorbeeldje: hieronder staat een 
opschrift in het Fries. Voor wie Nederlands beheerst, is de Friese tekst waarschijnlijk niet 
moeilijk te begrijpen: 

 

QuickTime™ en een
TIFF (ongecomprimeerd)-decompressor

zijn vereist om deze afbeelding  weer te geven.
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o Als je de streektaal kunt lezen, kun je er dan in gesproken vorm iets van begrijpen? Hoe 
veel begrijp je als je twee mensen onderling de streektaal hoort gebruiken? 

 
o Vind je dat de streektaal en de staatstaal (of een andere verwante taal) in gesproken 

vorm op elkaar lijken? 
 
o Zijn er trucjes om de streektaal makkelijker te begrijpen? Een Fries voorbeeld: de Friese 

klankreeks "ts" of "tsj" komt vaak overeen met een Nederlandse "k" (tsiis/kaas, 
tsjerke/kerk, meitsje/maken). 

 
o Als de streektaal niet verwant is aan de staatstaal, waar lijkt hij dan op? (In de Elzas in 

Frankrijk  
wordt bijvoorbeeld een streektaal gesproken die nauw verwant is aan het Duits en die 
door de meeste Fransen niet begrepen wordt.) 
 

o Probeer eens woorden in de streektaal te vinden die zijn ontleend aan andere talen, 
bijvoorbeeld de staatstaal of een internationale verkeerstaal zoals Latijn, Frans, Duits of 
Engels. 

 
 

2. Dagelijks taalgebruik                                                                                                           R  V  L  

 
 
Wie een taal leert, heeft in het begin vooral behoefte aan een aantal praktische zinnen die in 
veel situaties bruikbaar zijn. Buitenlanders zullen die praktische zinnen vaak als eerste willen 
leren. Dat geldt ook voor minderheids- en streektalen. Hieronder staan een aantal 
alledaagse situaties met daarbij een aantal bruikbare zinnen en wat oefeningen. 
 
Situatie Nuttige zinnen Oefeningen 
Telefoongesprek - Hallo / Goedemorgen / 

Goedemiddag 
- Kan ik ... even spreken? 
- Met wie spreek ik? 
- Een ogenblik, alstublieft. 
- Die is er niet. Kunt u later 
even terugbellen? 

De inwijkeling belt naar de 
VVV en vraagt de 
openingstijden van een 
museum in de streek op. 

Kennismaking - Hallo, ik ben ... 
- Hoe heet jij? 
- Waar kom je vandaan? 
- Tot ziens! 

De vrijwilliger stelt de 
inwijkeling aan vrienden 
voor. Ze stellen zich in de 
streektaal aan elkaar voor. 

De weg vragen - Pardon, weet u waar ik ... 
kan vinden? 
- Gaat deze bus naar de 
hogeschool? 
- Linksaf / Rechtsaf 
- Rechtdoor 
- Vlak bij de ... 
- Is hier ergens een 
telefooncel? 

De vrijwilliger draagt de 
inwijkeling op naar een 
bepaalde plaats in de stad 
toe te gaan. Hij moet de weg 
vragen aan voorbijgangers. 

In een hotel - Heeft u nog een kamer vrij 
voor 1 persoon, 2 personen? 
- Heeft u geboekt? 
- Voor hoe veel 
overnachtingen? 

De inwijkeling gaat naar een 
hotel en vraagt wat een 
overnachting in een 
eenpersoonskamer kost. 
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- Is de prijs inclusief ontbijt? 
- Wat kost een 
overnachting? 

Op de camping - Heeft u nog een plaatsje 
vrij voor 1 tent? 
- Waar kan ik het 
toiletgebouw vinden? 
- Wat kost een 
overnachting? 

De inwijkeling belt naar de 
camping en vraagt of er op 
een bepaalde datum nog een 
plaatsje vrij is en wat een 
overnachting kost. 

Openbaar vervoer - Welke bus gaat naar de 
hogeschool? 
- Wanneer gaat de volgende 
bus? 
- Wat kost een kaartje naar 
...? 
- Een enkele reis/retour 
Amsterdam, alstublieft! 

De inwijkeling pakt de bus of 
trein naar een afgesproken 
plaats in de stad of streek en 
koopt zelf een kaartje. 

In de winkel - Ik wil graag een ... 
- Heeft u ook ... 
- Waar kan ik de ... vinden? 
- Heeft u er een tasje bij? 
- Wat kost dat? 

De inwijkeling gaat naar een 
winkel en koopt daar iets. 

Bij de bank - Kunt u ... inwisselen tegen 
euro's? 
- Wat is de wisselkoers? 
- De geldautomaat is defect. 
- De geldautomaat heeft 
mijn pasje opgegeten. 

De inwijkeling gaat naar de 
bank om geld te wisselen. 

Op het postkantoor - Ik wil graag een setje 
postzegels. 
- Kunt u deze brief voor mij 
naar ... versturen? 
- Wat kost het om dit pakje 
naar ... te versturen? 
- Hoe lang is het onderweg? 

De inwijkeling verstuurt een 
brief of kaart en gaat zelf op 
het postkantoor postzegels 
kopen. 

Bij de drogist - Ik heb hoofdpijn, keelpijn. 
- Hoe lang heeft u al last? 
- Ik ben allergisch voor ... 
- Gebruikt u medicijnen? 
- Ik ben verzekerd bij ... 

Een oefening is te bedenken 
als de inwijkeling of iemand 
in diens omgeving zich niet 
lekker voelt. 

Vrije tijd - Welke films draaien er 
vandaag? 
- Zullen we van 't weekend 
iets leuks doen? 
- Waar kun je hier 
voetballen? 
- Van hoe laat tot hoe laat is 
het zwembad open? 

De inwijkeling gaat naar een 
bioscoop, sportclub of 
andere vrijetijdsbesteding en 
vraagt wat daar te doen is en 
wat dat kost. 

 
Voordat de inwijkeling gaat oefenen met de streektaal, is het een goed idee dat hij met de 
vrijwilliger een woordenlijst opstelt (zie ook hoofdstuk 4). 
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3. Het Europees Referentiekader voor taalvaardigheid                                           R  V  L   

 
 
 
Doel: begroeten, voorstellen, informatie 
uitwisselen.  

Niveau A1,  
deel 1 

MONDELING SCHRIFTELIJK 
Begrip - Productie - Interactie 

Op dit niveau kan een spreker: 
 
 zichzelf en anderen voorstellen 
 begroeten en afscheid nemen 
 vragen wat iemand heeft meegemaakt 
 iemands naam vragen, de eigen naam 

noemen en spellen 
 iemands leeftijd vragen, de eigen leeftijd 

noemen, telefoonnummers uitwisselen 
 vragen of iemand getrouwd is, vertellen of 

hij/zij zelf getrouwd is, adressen 
uitwisselen 

 op een eenvoudige manier over het eigen 
werk of dat van de gesprekspartner 
praten 

 * eenvoudige woorden en zinnen 
begrijpen (ja, nee, alsjeblieft, dankjewel 
enz.) 

Op dit niveau kan een lezer/schrijver: 
 
 het volgende begrijpen: 

- eenvoudige formulieren (bijvoorbeeld 
aanmeldingsformulieren in hotels) 
- eenvoudige en alledaagse zinnen op 
verkeersborden, reclameborden enz.  
 een korte beschrijving van zichzelf op 

papier zetten 
 eenvoudige formulieren invullen 

(bijvoorbeeld aanmeldingsformulieren in 
hotels) 

 schriftelijk eenvoudige informatie 
verlenen of vragen (bijvoorbeeld 
telefoonnummers en adressen) 

Benodige taalkennis 
WOORDENSCHAT 
* gebruikelijke begroetingen 
enz. 
* persoonlijke woorden: 
naam, adres, 
telefoonnummer, leeftijd, 
beroep, land van herkomst, 
nationaliteit, burgerlijke 
staat 
* getallen van 1 t/m 100, het 
alfabet 
* vraagwoorden 

GRAMMATICA 
* het werkwoord 'zijn' in de 
tegenwoordige tijd 
* ja/nee-vragen, antwoorden 
* onderwerpsvormen van de 
persoonlijke 
voornaamwoorden 
* bezittelijke 
voornaamwoorden 
* het onbepaald lidwoord 
('een') 

UITSPRAAK 
* uitspraak van de letters 
van het alfabet 
* uitspraak van de getallen 
(denk om een duidelijke 
uitspraak van getallen die op 
elkaar lijken) 
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Doel: vertellen over je dagelijks leven.  Niveau A1,  

deel 2. 
MONDELING SCHRIFTELIJK 

Begrip - Productie - Interactie 
Op dit niveau kan een spreker: 
 
 het volgende geven en begrijpen: 

- een beschrijving van een een persoon, een 
activiteit of een plaats (in eenvoudige 
zinnen) 
- een beschrijving van het eigen gezin, eigen 
bezittingen (huis-, tuin- en 
keukenvoorwerpen) 
 
 zich redden in alledaagse 

omstandigheden, zoals: 
- iets kopen in een winkel 
- informatie vragen (eventueel 'met handen 
en voeten') 
- een gunst vragen en aanbieden (bijv. een 
lift of iets van de etenstafel) 

Op dit niveau kan een lezer/schrijver: 
 
 het volgende lezen: 

- alledaagse woorden en namen 
- eenvoudige zinnen, bijvoorbeeld op een 
ansichtkaart 
- bekende woorden en internationalismen 
(bijvoorbeeld 'okee' en 'televisie') 
 
 het volgende schrijven: 

- een eenvoudig tekstje op een ansichtkaart, 
bijvoorbeeld met een vakantiegroet 
- een eenvoudige signalement van zichzelf 
en zijn/haar gezinsleden 
- eenvoudige alledaagse zaken zoals 
boodschappenlijstjes 

Benodigde taalkennis 
WOORDENSCHAT: 
 woorden voor 

familieleden 
 kleuren 
 signalementwoorden 

(lengte, gewicht, 
huidskleur enz.) 

 woorden voor kleding 
 woorden voor geldstukken 

en prijzen 
 * woorden voor 

hoeveelheden (veel, 
weinig, een paar enz.) 

GRAMMATICA: 
 alle vormen van het 

werkwoorden 'zijn' 
 de tegenwoordige tijd van 

het werkwoord 'hebben' 
 het bepaalde lidwoord 

('de'/'het') 
 het meervoud van 

zelfstandige 
naamwoorden 

 plaats van het bijvoeglijk 
naamwoord 

 hoeveelheden ('veel', 
'weinig') 

 * een aantal 
beleefdheidsformules, 
zoals "Zou je me..." en 
"Wilt u misschien ..." 

UITSPRAAK: 
 intonatie van stellende, 

ontkennende en 
vraagzinnen 

 klinkers en medeklinkers 
(vooral problematische 
klanken en moeilijke 
klankverschillen) 
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Doel: het leven van alledag.  Niveau A1, 

 deel 3. 
MONDELING SCHRIFTELIJK 

Begrip - Productie - Interactie 
Op dit niveau kan een spreker: 
 
 over de volgende zaken praten: 

- wat hij/zij leuk, gezellig, vies enz. vindt 
- alledaagse gewoonten 
 
 afspraken maken met gebruikmaking van 

kloktijden, namen van dagen, maanden 
enz. 

 

Op dit niveau kan een lezer/schrijver: 
 
 een eenvoudig memobriefje met een 

afspraak begrijpen 
 
 een eenvoudige boodschap opschrijven 

(bijvoorbeeld een verzoek om iemand 
terug te bellen) 

 
 * met behulp van een woordenboek een 

eenvoudige brief of e-mail aan vrienden of 
collega's schrijven 

Benodigde taalkennis 
WOORDENSCHAT: 
 woorden voor hobby's, 

liefhebberijen enz. 
 waarderingswoorden 

('leuk', 'fijn', 'vies', 
'vervelend', 'gezellig' enz.) 

 woorden voor alledaagse 
activiteiten 

 de kloktijden 
 namen van dagdelen en 

maaltijden 
 dagen van de week 
 namen van maanden en 

jaargetijden 
 data en jaartallen 
 telwoorden 
 bijwoorden van tijd 

('vaak', 'soms', 'nooit' 
enz.) 

 voorzetsels van tijd 
('voor', 'na', 'tijdens' enz.) 

 werkwoorden om 
ervaringen uit te drukken 
('vinden', 'denken', 
'hopen' enz.) 

GRAMMATICA: 
 regelmatige werkwoorden 

in de tegenwoordige tijd 
 
 

UITSPRAAK: 
 uitspraakvormen die 

afwijken van de 
geschreven vorm 
(bijvoorbeeld de slot-n in 
Nederlandse meervouden) 

 intonatie van stellende, 
ontkennende en vragende 
zinnen. 

 alle klinkers en 
medeklinkers kunnen 
herkennen en herhalen 
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Doel: beschrijven waar iets zich bevindt.  Niveau A1,  

deel 4. 
MONDELING SCHRIFTELIJK 

Begrip - Productie - Interactie 
Op dit niveau kan een spreker: 
 
 begrijpen en vertellen waar een voorwerp 

zich bevindt 
 
 een plaats beschrijven en een 

plaatsbeschrijving begrijpen 
 
 op een eenvoudige manier de weg vragen 

in een vreemde plaats of in een groot 
gebouw 

 
 iemand uitleggen hoe hij ergens moet 

komen en zulke uitleg van iemand anders 
begrijpen (inclusief gebruik van openbaar 
vervoer) 

Op dit niveau kan een lezer/schrijver: 
 
 de volgende teksten ontcijferen: 

- eenvoudige routebeschrijvingen 
- eenvoudige teksten op verkeersborden en 
in folders 
 
 een eenvoudige routebeschrijving op 

papier zetten 

Benodigde taalkennis 
WOORDENSCHAT: 
 woorden voor meubels, 

delen van het huis, 
vertrekken enz. 

 voorzetsels van plaats 
(bijvoorbeeld 'op', 
'achter', 'bij' enz.) 

 vraagwoorden (herhalen) 
 telwoorden (aanvulling) 
 woorden voor gebouwen 

('huis', 'flat', 'postkantoor', 
'watertoren' enz.) 

 woorden voor plaatsen 
binnens- en buitenshuis 
('tuin', 'plein', 'gang', 
'klapdeur' enz.) 

GRAMMATICA: 
 de constructie 'er is'  
 aanwijzende 

voornaamwoorden 'dit', 
'deze', 'dat' en 'die' 

 wat ingewikkelder 
hoeveelheidswoorden 
('sommige', 'enige', 'een 
paar', 'diverse' enz.) 

 voorwerpsvormen van de 
persoonlijke 
voornaamwoorden 

 * de gebiedende wijs 

UITSPRAAK: 
 intonatie van stellende, 

ontkennende en 
vraagzinnen 

 alle klinkers en 
medeklinkers kunnen 
herkennen en herhalen 

 uitspraak van moeilijke 
voor- en achtervoegsels 
(bijvoorbeeld slot-n in het 
Nederlands) 
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Doel: groeten, voorstellen, eenvoudige 
gesprekken voeren.  

Niveau A2 
                                                                     deel 1 

MONDELING SCHRIFTELIJK 
Begrip - Productie - Interactie 

Op dit niveau kan een spreker: 
 
 op een eenvoudige manier iemand 

begroeten en afscheid nemen zonder dat 
opvalt dat hij/zij een buitenlander is 

 
 persoonlijke informatie uitwisselen, zoals 

naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, 
burgerlijke staat, beschrijving van 
gezinsleden, nationaliteit, woonplaats, 
opleiding, hobby's enz. 

 
 woorden hardop spellen 

 
 praten over wat hij en zijn 

gesprekspartner hebben meegemaakt 
 
 over zijn eigendommen praten en vragen 

van wie een voorwerp is 
 
 op een eenvoudige manier over zijn baan 

en opleiding vertellen 
 
 met een duidelijk sprekende 

gesprekspartner een eenvoudig gesprekje 
voeren over persoonlijke interesses en 
belangrijke onderwerpen 

 
 eenvoudige vragen van een duidelijk 

sprekende gesprekspartner 
beantwoorden 

Op dit niveau kan een lezer/schrijver: 
 
 de volgende zaken ontcijferen: 

- een eenvoudig formulier waarop 
persoonlijke gegevens moeten worden 
ingevuld 
- eenvoudige persoonlijke correspondentie 
(brieven, kaarten, e-mails) 
 
 een eenvoudige beschrijving van zichzelf, 

zijn woonomgeving en zijn werk op papier 
zetten 

 
 persoonlijke gegevens op een eenvoudig 

formulier invullen (bijvoorbeeld in een 
hotel) 

 
 op schrift om persoonlijke gegevens 

vragen of die zelf geven 

Benodigde taalkennis 
WOORDENSCHAT: 
 een uitgebreid repertoire 

aan begroetingsformules 
 woorden uit de persoonlijke 

sfeer: naam, adres, 
telefoonnummer, leeftijd, 
beroep, land van herkomst, 
nationaliteit, burgerlijke 
staat, gezinsleden, 
woonplaats 

 woorden om werk en 
hobby's te beschrijven 

 de getallen van 1 t/m 100 en 
de geboortedatum 

 de letters van het alfabet 

GRAMMATICA: 
 alle vormen van het 

werkwoord 'zijn' 
 de tegenwoordige en 

verleden tijd van 
veelvoorkomende 
werkwoorden 

 vraagwoorden 
 ontkenningen ('niet', 'geen', 

'nee', 'niets', 'niemand' enz.) 
 alle persoonlijke 

voornaamwoorden 
 bezittelijke 

voornaamwoorden 
 * alle lidwoorden 

UITSPRAAK: 
 de letters van het alfabet 
 de precieze uitspraak van de 

getallen 
 de uitspraak van moeilijke 

voor- en achtervoegsels 
(zoals de slot-n in 
Nederlandse meervouden) 
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Doel: vertellen over je dagelijks leven.  Niveau A2 
 deel 2 

MONDELING SCHRIFTELIJK 
Begrip - Productie - Interactie 

Op dit niveau kan een spreker: 
 
 een eenvoudig gesprekje voeren over wat hij/zij en de 

gesprekspartner die dag hebben gedaan of willen gaan 
doen 

 op een eenvoudige, beleefde en onopvallende manier 
mensen uitnodigen, iemand een voorstel doen en iets 
aanbieden 

 op een eenoudige, beleefde en onopvallende manier 
ergens om vragen, een op een voorstel ingaan, het 
afslaan en mensen bedanken 

 een gesprekje voeren over de eigen liefhebberijen en 
voorkeuren en die van de gesprekspartner 

 eventueel met enige voorbereiding een beschrijving 
geven van bekenden, voorwerpen, persoonlijk leven, 
hobby's, voorkeuren, werk, opleiding, ervaringen enz. 

 iets bestellen (in een winkel, restaurant, bus enz.) 
 informatie over een product vragen (prijs, verpakking 

enz.) 
 de gesprekspartner op een eenvoudige manier vragen 

om iets te herhalen of uit te leggen 
 met een duidelijk sprekende gesprekspartner een 

gesprekje voeren over belangrijke onderwerpen en 
persoonlijke interesses 

 eenvoudige reisinformatie begrijpen (vertrek- en 
aankomsttijden openbaar vervoer, locatie hotels enz.) 

 afspraken maken en begrijpen met gebruikmaking van 
data enz.  

 eenvoudige geluidsopnamen begrijpen, eventueel na 
enige herhaling (weerbericht, omroepbericht op station, 
antwoordapparaat enz.) 

 zich redden in het dagelijks leven met gebruik van 
veelvoorkomende woorden en uitdrukkingen  

Op dit niveau kan een lezer/schrijver: 
 
 de volgende zaken begrijpen: 

- eenvoudige zinnen in korte teksten 
herkennen (bijvoorbeeld advertenties, 
handleidingen, briefjes) 
- eenvoudige, korte teksten met 
alledaagse woorden en 
internationalismen 
- eenvoudige bijschriften bij 
afbeeldingen ontcijferen 
 
 eenvoudige informatie opzoeken 

(bijvoorbeeld in het telefoonboek) 
 
 de volgende zaken opschrijven: 

- een korte beschrijving van een 
persoon, voorwerp of activiteit 
- een eenvoudig verslagje van een 
gebeurtenis, een verhaal of het eigen 
leven 
- een eenvoudig en correct tekstje voor 
een brief of een e-mail, bijvoorbeeld 
om iemand te bedanken of om excuses 
aan te bieden 
- juist gespelde beleefdheids- en 
groetformules enz. 

Benodigde taalkennis 
WOORDENSCHAT: 
 familieleden 
 beschrijvingswoorden (kleuren, 

vormen, persoonskenmerken) 
 geldstukken, prijzen enz. 
 hoeveelheidswoorden en 

telwoorden 
 de getallen van  1 t/m 100 
 vervoermiddelen, reiswoorden 
 hobby's en voorkeuren 
 leven van alledag 
 voorwerpen, meubels 
 gerechten, levensmiddelen 
 het weer 

GRAMMATICA: 
 bezitsconstructies (bezittelijke 

voornaamwoorden, '... is van 
...', '... heb/heeft ...') 

 bijvoeglijke naamwoorden 
(plaats, trappen van 
vergelijking) 

 bijwoorden 
 werkwoorden om ervaringen 

uit te drukken 
 hoeveelheidswoorden 
  modale hulpwerkwoorden 

('kunnen', 'mogen', 'zullen', 
'willen', 'hoeven', 'moeten' 
enz.) 

UITSPRAAK: 
 
 
  getallen, data, 

werkwoordsuitgangen, 
meervoudsvormen 
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Doel: spreken over verleden, heden en 
toekomst.  

Niveau A2,  
deel 3. 

MONDELING SCHRIFTELIJK 
Begrip - Productie - Interactie 

Op dit niveau kan een spreker: 
 
 over de volgende zaken praten: 
- liefhebberijen 
- het leven van alledag 
- waar hij/zij mee bezig is 
- eerder uitgevoerde activiteiten 
- wat hij/zij heeft meegemaakt 
- activiteiten tijdens werk of studie 
 
 een afspraak maken of afzeggen, roosters 

of verplichtingen beschrijven, telefonisch 
of via de e-mail een reservering 
doorgeven 

 
 op een eenvoudige manier vertellen over 

iets wat hij/zij heeft gedaan 
 
 van een langzaam en duidelijk sprekende 

gesprekspartner instructies of 
beschrijvingen begrijpen 

 
 * van een langzaam en duidelijk 

sprekende gesprekspartner een verhaal 
begrijpen over iets wat hij/zij heeft 
meegemaakt 

Op dit niveau kan een lezer/schrijver: 
 
 een schriftelijke afspraak of annulering, 

een les/werkrooster, een vertrekstaat 
andere korte teksten met veel 
tijdsinformatie begrijpen 

 
 een kort verslag van een activiteit of een 

beschrijving van een alledaagse activiteit 
ontcijferen 

 
 een kort briefje schrijven (bijvoorbeeld 

om een afspraak te bevestigen) 
 
 met behulp van een woordenboek een 

verslagje schrijven van een activiteit of 
iets wat hij/zij heeft meegemaakt 

Benodigde taalkennis 
WOORDENSCHAT: 
 dagdelen en maaltijden 
 dagen van de week 
 maanden en jaargetijden 
 data en kloktijden 
 telwoorden 
 bijwoorden van tijd 
 voorzetsels van tijd 
 idioom dat met tijd te 

maken heeft ('vorige week', 
'afgelopen jaar', 'over 
veertien dagen' enz.) 

 woorden voor hobby's en 
vrijetijdsbesteding 

 woorden en zinnen die 
nodig zijn voor het maken 
van 
afspraken/reserveringen 

 woorden en zinnen voor 
telefoongesprekken ('U 
spreekt met ...', 'Kunt u later 
terugbellen?', 'Ik verbind u 
door' enz.) 

GRAMMATICA: 
 plaats van bijwoorden van 

tijd 
 manieren om over de 

toekomst te spreken (in het 
Nederlands in de 
tegenwoordige tijd of met 
de hulpwerkwoorden 'gaan' 
en 'zullen') 

 de verleden tijd 
 de voltooide tijd 
 het bijwoord 'geleden'  
 
 

UITSPRAAK: 
 uitgangen van het 

werkwoord 
 * weekdagen en maanden 
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Doel: de weg kunnen vinden.  Niveau A2,  

deel 4. 
MONDELING SCHRIFTELIJK 

Begrip - Productie - Interactie 
Op dit niveau kan een spreker: 
 
 uitleggen waar iemand of iets zich 

bevindt 
 
 uitleggen waar hij/zij moet zijn, de weg 

vragen en de routebeschrijving begrijpen 
 
 informatie over gebouwen en plaatsen 

uitwisselen (bijvoorbeeld vertellen 
hoeveel vertrekken een huis heeft, hoe 
groot ze zijn, waar ze voor dienen en wat 
erin staat) 

 
 de weg vragen in een plaats of gebouw of 

iemand anders wegwijs maken, niet 
begrepen zaken navragen of een route 
(laten) aanwijzen op een plattegrond 

 
 duidelijke reisinstructies geven en 

begrijpen (bijvoorbeeld voor het reizen 
met de bus of trein) 

Op dit niveau kan een lezer/schrijver: 
 
 de volgende zaken ontcijferen: 
- duidelijke reisbeschrijvingen 
- verkeersborden en eenvoudige 
handleidingen 
- advertenties van makelaars 
 
 een eenvoudige routebeschrijving naar 

een gebouw, een vertrek of een andere 
plaats schrijven 

 
 een korte schriftelijke beschrijving geven 

van een plaats (bijvoorbeeld in een brief 
of e-mail) 

Benodigde taalkennis 
WOORDENSCHAT: 
 gebouwen: soorten, 

namen van verdiepingen, 
vertrekken, meubels enz. 

 windrichtingen 
 belangrijke gebouwen 

(bank, ziekenhuis, 
brandweerkazerne enz.) 

 voorzetsels van plaats en 
richting ('op', 'naar', 
'vanaf' enz.) 

 vraagwoorden (herhaling) 
 rangtelwoorden ('eerste', 

'tweede' enz.) 
 specifieke uitdrukkingen 

voor het vragen van de 
weg ('je kunt het niet 
missen', 'dan gaat u 
linksaf'  enz.) 

uitdrukkingen die met 
afstand te maken hebben 
('over driehonder meter', 
'ongeveer een kilometer 
verderop'  enz.) 

GRAMMATICA: 
 de constructie 'er is'  
 het werkwoord 'hebben' 
 aanwijzende 

voornaamwoorden 
 hoeveelheidswoorden 
 persoonlijke 

voornaamwoorden 
 de gebiedende wijs 
 de modale werkwoorden 

UITSPRAAK: 
 duidelijke uitspraak 

van alle behandelde 
woorden 
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Doel: luisteren naar een voordracht en 
discussiëren.  

Niveau A2, 
deel 5. 

MONDELING SCHRIFTELIJK 
Begrip - Productie - Interactie 

Op dit niveau kan een spreker: 
 

 uitmaken waar een gesprek tussen 
langzaam en duidelijk sprekende 
mensen over gaat 

 de hoofdlijnen van een gesprek tussen 
langzaam en duidelijk sprekende 
mensen volgen als ze praten over 
alledaagse of bekende onderwerpen 

 aangeven dat hij graag wat wil zeggen 
 duidelijk maken of hij een voordracht 

of gesprek kan volgen 
 antwoord geven op eenvoudige maar 

belangrijke vragen, eventueel door de 
vraagsteller te verzoeken de vraag te 
herhalen of anders te formuleren 

 zijn/haar mening geven over 
alledaagse onderwerpen of recente 
ontwikkelingen 

 duidelijk maken of hij/zij het eens is 
met de spreker 

 in eenvoudige bewoordingen 
voorstellen en suggesties doen 

 deelnemen aan een eenvoudige 
discussie over het plannen van een 
taak of het maken van een afspraak 

Op dit niveau kan een lezer/schrijver: 
 

 de volgende zaken begrijpen: 
- veelvoorkomende woorden en 
uitdrukkingen in een les/werkrooster of 
planning 
- de namen en beroepen van de deelnemers 
aan een taak 
- het onderwerp van een korte, eenvoudige 
tekst, zoals een brief, folder of krantenartikel 
 

 een eenvoudige planning maken 
(bijvoorbeeld een schoonmaakrooster 
of een werkverdeling voor een 
studieopdracht) 

 
 een eenvoudig voorstel op papier 

zetten 

Benodigde taalkennis 
WOORDENSCHAT: 

 woorden en 
uitdrukkingen voor het 
geven van een mening 
('Ik vind dat ...', 
'Volgens mij ...', 'In 
mijn  ogen ...') 

 constructies met 
modale 
hulpwerkwoorden 
voor het doen van 
voorstellen ('We 
zouden ook ...', ' 
Kunnen we niet beter 
...' enz.) 

 woorden en 
uitdrukkingen om 
instemming of 
afkeuring aan te geven 
('mee eens', 'absoluut 

GRAMMATICA: 
 alle vormen van de 

modale 
hulpwerkwoorden 

 betrekkelijke 
voornaamwoorden 

 voegwoorden ('als', 
'maar', 'omdat', 'dus' 
enz.) 

UITSPRAAK: 
 de juiste uitspraak van 

alle behandelde woorden 
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niet', enz.) 
 woorden om 

activiteiten te 
rangschikken in de tijd 
('eerst', 'daarna', 'als 
laatste' enz.) 

 beleefdheidsfrasen en 
andere nuttige 
zinnetjes ('Neem me 
niet kwalijk', 'Wat 
vinden jullie hiervan?', 
'Klinkt logisch' enz.) 
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HOOFDSTUK 4: WERKBOEK                                                                                                        V    L  

 
In dit hoofdstuk staan een aantal hulpmiddelen die de inwijkeling tot zijn beschikking heeft 
(zie het activiteitenboek) met een beschrijving van de manier waarop ze kunnen worden 
gebruikt. 
 

1. Woordenlijst: nuttige woorden!                                                                                           V    L  

 
Hieronder staat een voorbeeld van een schema dat de inwijkeling kan gebruiken om nuttige 
woorden en uitdrukkingen te noteren die hij tegenkomt of die hij heeft opgezocht omdat ze 
goed van pas komen. In het werkboek vindt de inwijkeling een volledig schema. 
 

Situatie: telefoongesprekken 
Woord / uitdrukking Uitspraak Vertaling 
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2. Voortgang: "Hoe ver ben ik?"                                                                                                V    L  

 
Voor de inwijkeling kan het interessant en stimulerend zijn om na te gaan hoe hij vordert 
met zijn leren van de regionale taal. De onderstaande schema's kunnen daarbij van nut zijn. 
De inwijkeling kan ze invullen en bepalen of hij het A1- of A2-niveau voor een bepaalde 
vaardigheid heeft bereikt. 
 
Voortgangsevaluatie.  Niveau A1  

Alle talen 

 
 zonder moeite                     met moeite                             helemaal niet 
 

Ik kan bekende en alledaagse woorden en zinnen begrijpen (zoals korte 
eenvoudige instructies) als iemand duidelijk spreekt. 

   

LUISTEREN 

 
 Ik begrijp eenvoudige begroetings- en 

afscheidsformules. 
 
 Ik begrijp eenvoudige vragen over 

mijn persoon en de dingen die ik doe 
(mijn naam, leeftijd, werk enz.) 

 
 Ik begrijp eenvoudige en algemeen 

bekende zinnen uit de dagelijkse 
omgang tussen mensen (bedanken, 
alsjeblieft zeggen enz.) 

 
 Ik kan korte, eenvoudige instructies 

opvolgen (bijvoorbeeld om de weg te 
vinden) 

 
 Ik begrijp eenvoudige omschrijvingen 

(van mensen, plaatsen, voorwerpen 
enz.) 

 
 Ik begrijp getallen en grootheden 

(hoeveelheden, prijzen, maten, 
datum, kloktijd enz.) 
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Ik kan bekende namen en wat losse woorden en eenvoudige zinnen 
ontcijferen (bijvoorbeeld op verkeersborden en in folders) 

   

LEZEN 

 
* Ik begrijp korte, eenvoudige 
geschreven teksten met 
veelvoorkomende woorden of 
internationalismen 
 
* Ik begrijp de belangrijkste teksten op 
verkeers- en waarschuwingsborden 
 
* Ik begrijp een eenvoudig 
vragenformulier goed genoeg om daarop 
mijn persoonlijke gegevens in te vullen 

   

 
 

Ik kan eenvoudige vragen stellen en ze beantwoorden, ik kan mededelingen 
doen over bekende onderwerpen en ik kan duidelijk maken dat ik iets wil 
hebben 

   

DIALOOG 

 
 Ik kan mezelf of iemand anders 

voorstellen, ik kan iemand begroeten 
en ik kan afscheid nemen 

 Ik kan vragen hoe het met iemand gaat 
en zeggen dat het goed met me gaat 

 Ik kan iemand een drankje o.i.d. 
aanbieden en een voorstel doen om 
samen iets te ondernemen 

 Ik kan vragen om iets dat ik nodig heb 
(bijvoorbeeld een pen), ik kan een 
vraag stellen over een eenvoudig 
onderwerp en ik kan eenvoudige 
vragen beantwoorden 

 Ik kan iemand iets over zichzelf vragen 
(naam, woonplaats, werk enz.) en zulke 
vragen ook zelf beantwoorden 

 Ik kan een afspraak maken met 
gebruikmaking van woord(groep)en 
zoals "volgende week" en "om drie 
uur" en "in november" 

 Ik begrijp bij het boodschappen doen 
de maten, gewichten, prijzen en andere 
belangrijke productinformatie 

 Ik kan aan de hand van eenvoudige 
routebeschrijvingen mijn weg vinden in 
een onbekende omgeving 
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Ik kan met behulp van eenvoudige woorden en zinnen iets vertellen over 
mensen die ik ken en over mijn woonplaats 

   

MONOLOOG 

 
 Ik kan vertellen hoe ik heet, waar ik 

woon en wat voor werk ik doe of wat 
voor opleiding ik volg 

 
 Ik kan mijn persoonlijke gegevens 

verstrekken (bijvoorbeeld naam, 
adres, telefoonnnummer, 
nationaliteit) en ik kan iets vertellen 
over mijn gezinsleden en mijn hobby's 

 
 Ik kan mensen en plaatsen op een 

eenvoudige manier beschrijven 
 
 Ik kan anderen op een eenvoudige 

manier begroeten of welkom heten 

   

 
 

Ik kan in eenvoudige zinnen mijn persoonlijke gegevens invullen op een 
eenvoudig vragenformulier 

   

SCHRIJVEN 

 
 Ik kan mijn persoonlijke gegevens 

invullen op een eenvoudig 
vragenformulier zoals een 
registratieformulier in een hotel 
(naam, adres, nationaliteit, leeftijd 
enz.) 

 
 Ik kan een eenvoudige vakantiegroet 

op een ansichtkaart schrijven 
 
 Ik kan een kort briefje schrijven 

waarin ik iemand plaats en tijd van 
een afspraak doorgeef 
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Voortgangsevaluatie             Niveau A2 

 
Ik begrijp alledaagse woorden en uitdrukkingen als er wordt gesproken over 
zaken die mij betreffen (bijvoorbeeld: mezelf, mijn gezinsleden, mijn 
aankopen, mijn hobby's, mijn woning, mijn werk of studie enz.). Ik begrijp de 
kern van duidelijk uitgesproken mededelingen. 

   

LUISTEREN 

 
 Ik begrijp alledaagse woorden en 

uitdrukkingen die betrekking hebben 
op mijn dagelijks leven, zoals mijn 
persoon en mijn werk of studie 

 
 Ik begrijp eenvoudige gesprekjes 

tussen duidelijk sprekende 
gesprekspartners over het leven van 
alledag of over mijn werk/opleiding 

 
 Ik kan het onderwerp van een gesprek 

tussen duidelijk sprekende 
gesprekspartners achterhalen 

 
 Ik kan het onderwerp van de 

nieuwsberichten op het 
televisiejournaal achterhalen als die 
worden geïllustreerd door 
beeldmateriaal 

 
 Ik begrijp min of meer waar algemene 

mededelingen en omgeroepen 
berichten over gaan 

   

 
Ik kan korte, eenvoudige teksten lezen. Ik kan informatie opzoeken in 
alledaagse documten, zoals advertenties, folders en spoorboekjes en ik 
begrijp korte briefjes en e-mails die aan mij gericht zijn. 

   

LEZEN 

 
 Ik begrijp korte, eenvoudige teksten die 

bestaan uit alledaagse woorden en 
uitdrukkingen en internationalismen 

 
 Ik kan informatie opzoeken advertenties, 

folders en spoorboekjes 
 
 Ik begrijp eenvoudige instructies, 

bijvoorbeeld in telefooncellen of op 
geldautomaten 

 
 Ik begrijp korte, eenvoudige zakelijke en 

persoonlijke brieven, e-mails enz. 
 
 Ik begrijp brieven, faxen, e-mails enz. 

waarin afspraken worden gemaakt en 
bevestigd 
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Ik kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek waarin informatie wordt 
uitgewisseld over bekende, alledaagse onderwerpen en activiteiten. Ik kan af 
en toe iets bijdragen aan een gesprek, al kan ik nog niet echt volwaardig aan 
het gesprek deelnemen. 

   

DIALOOG 

 
 Ik kan een eenvoudig gesprek voeren 

met als doel voorwerpen of diensten 
te kopen 

 
 Ik kan iemand vragen stellen over zijn 

hobby's, voorkeuren en dagelijks 
leven en zulke vragen zelf 
beantwoorden 

 
 Ik kan mezelf of iemand anders 

voorstellen, iemand uitnodigen, mijn 
excuses aanbieden enz. 

 
 Ik kan een gesprekje voeren over mijn 

opleiding/werk 
 
 Ik kan met behulp van een 

plattegrond iemand een 
routebeschrijving geven of vragen 

 
 Ik kan op een eenvoudige manier iets 

vertellen over wat ik heb 
meegemaakt of waar ik mee bezig 
ben 

 
 Ik kan de telefoon aannemen en een 

beller zonodig doorverbinden 
 
 Ik kan met iemand discussiëren over 

plaats en tijd voor een afspraak en ik 
kan aankomst- en vertrektijden 
doorgeven 
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MONOLOOG Ik beheers verschillende constructies en uitdrukkingen om op een 
eenvoudige manier iets te vertellen over mijn gezinsleden en andere 
mensen, mijn dagelijks leven, mijn opleiding en eventueel werkervaring en 
baan 

     
 Ik kan in eenvoudige taal iets vertellen 

over mezelf en mijn woonomgeving 
 
 Ik kan in eenvoudige taal iets vertellen 

over mijn opleiding/werk, woonplaats, 
hobby's, voorkeuren enz. 

 
 Ik kan in eenvoudige taal iets vertellen 

over dingen die ik heb meegemaakt, 
waar ik mee bezig ben of die ik van plan 
ben te gaan doen 

  
Ik kan op een eenvoudige manier mijn 
mening geven over mensen, plaatsen en 
gebeurtenissen 

 

   

 
 
 
 
 
 
Ik kan eenvoudige, korte briefjes schrijven. Ik kan een eenvoudige 
persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand te bedanken. 

   

 
 
 
 
 
 
SCHRIJVEN 

 
 Ik kan in korte zinnen iets vertellen 

over mezelf of mijn werk, 
bijvoorbeeld in een vragenformulier 

 
 Ik kan een korte beschrijving van een 

persoon of voorwerp op papier 
zetten 

 
 Ik kan in eenvoudige zinnen 

informatie op papier zetten over 
zaken waar ik voor mijn 
opleiding/werk mee te maken heb of 
krijg 

 
 Ik kan met behulp van uit het hoofd 

geleerde zinnen korte memo's, faxen 
en e-mail berichten schrijven 

 
 Ik kan voor iemand een schriftelijke 

routebeschrijving maken 
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Door het invullen van de bovenstaande schema's kan de inwijkeling erachter komen wat zijn 
niveau is en hoe ver hij nog af is van het niveau dat hij wil bereiken. Mocht de inwijkeling 
later zijn taalbeheersing nog eens willen aantonen, dan kan hij de ingevulde formulieren 
opnemen in een zogenaamd 'taalportfolio'. 
 
 
Als de inwijkeling de voorgaande schema's heeft ingevuld, kan hij ook de onderstaande 
vragen beantwoorden. Daarmee verwerft hij meer inzicht in zijn eigen taalleerproces. 
 

Vraag Antwoord 
1. In welke vaardigheid ga je het snelst 
vooruit? 
- luisteren 
- schrijven 
- spreken 

 

2. Met welke vaardigheid heb je de meeste 
moeite? 

 

3. Hoe komt het, denk je, dat je daar de 
meeste moeite mee hebt? 

 

4. Heb je het gevoel dat je door je 
taalvaardigheid een gebrekkig contact hebt 
met de autochtone bevolking? 

 

5. Wat zou je kunnen doen om je 
taalvaardigheid sneller te verbeteren? 

 

6. Wie zou je om hulp kunnen vragen om je 
taalvaardigheid te verbeteren? 
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3. Tips en trucs voor het leren van een taal                                                                           V    L  

 
 
 
 
Hieronder staan een aantal tips en trucs voor iedereen die in een nieuwe woonomgeving 
een taal wil leren. 
 
1. Verstaan 
 
Veel mensen die een vreemde taal leren hebben moeite met het verstaan van de sprekers 
van die taal: de weg vragen lukt nog wel, maar het begrijpen van het antwoord is een ander 
verhaal. Dat je al iets kunt zeggen, betekent niet automatisch dat je het ook verstaat als een 
ander het zegt. Andersom geldt dat trouwens ook: soms begrijpt een leerder dingen die hij 
niet zelf onder woorden kan brengen. 
 
Wanneer iemand in zijn moedertaal naar het televisiejournaal kijkt, begrijpt hij natuurlijk 
vrijwel alles, maar zou hij ook alles wat er gezegd wordt onthouden en het letterlijk kunnen 
herhalen? Natuurlijk kan hij dat niet en dat is ook niet erg. Het gaat erom dat hij datgene 
begrijpt wat voor hem belangrijk is. Dat is niet voor elke tekst hetzelfde: mensen luisteren 
op een andere manier naar het weerbericht dan naar een liedje. Voor het luisteren naar een 
vreemde taal geldt iets soortgelijks: leerders moeten eraan wennen dat ze niet alles hoeven 
te begrijpen en dat ze zich concentreren op wat voor hen van belang is. 
 
Voor het verbeteren van de eigen luistervaardigheid is het nuttig om te wennen aan de 
spreektaal in al zijn verscheidenheid. Dat kan door naar verschillende soorten taal te 
luisteren, bijvoorbeeld op de radio en televisie, in liedjes, in gesprekken, in de bioscoop enz. 
 
2. Spreken 
 
Wie wordt ondergedompeld in een vreemde taal, heeft een groot voordeel. Er zijn overal 
mensen met wie hij kan oefenen. In een winkel kan hij de verkoper in diens taal begroeten. 
De reacties zullen bijna altijd positief zijn. 
 
Wie wil weten hoe een woord wordt uitgesproken, heeft altijd iemand bij de hand die hem 
dat kan vertellen. Vaak vinden mensen het leuk om als deskundige te worden beschouwd. 
 
In het VoLANGteersproject zijn er natuurlijk de vrijwilligers. Inwijkelingen kunnen ook met 
hen oefenen, dat doen ze graag. Geregeld oefenen met een VoLANGteersmaatje kan ervoor 
zorgen dat de spreekvaardigheid snel vooruitgaat. 
 
 
3. Lezen 
 
Voor het verwerven van leesvaardigheid in een vreemde taal is genoeg oefenmateriaal 
beschikbaar: kranten, tijdschriften, folders, websites enz. Net als bij het begrijpen van 
gesproken tekst is het bij het begrijpen van geschreven tekst niet nodig om alles te begrijpen 
en elk woord op te zoeken. Het is een goede strategie om aan de hand van de context te 
raden wat een onbekend woord (ongeveer) betekent. Verder is het effectiever om elke dag 
een kort stukje tekst te lezen dan eens per maand twee uur achtereen. 
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Tips voor het verstaan.                                                                                                            Tiplijst 1 
 
1. Waarom is het nuttig om verstaan en lezen te oefenen? 
 Om belangrijke informatie te herkennen en op te zoeken. 
 Om aan verschillende accenten en uitspraakvarianten te wennen. 
 Om vertrouwd te raken met de uitspraak en de betekenis van nieuwe woorden. 
 Om te wennen aan het raden naar de betekenis van onbekende woorden. 
2. Manieren om te oefenen. 
 Het is belangrijk om veel verschillende soorten teksten te beluisteren (radio, film, video, 

gesprekken, nieuws, verhalen enz.) en om naar sprekers met verschillende accenten te 
luisteren. 

 Het is belangrijk dat de leerder weet wat hij wil oefenen: wie het moeilijk vindt om de 
grote lijnen van een opname of gesprek te volgen, kan het best wat langere 
televisieprogramma's of filmpjes bekijken. Wie vooral nieuwe woorden en uitdrukkingen 
wil leren, kan het best verschillende keren naar korte geluidsopnamen luisteren. Zie de 
luistertips in dit handboek. 

 Leerders kunnen een opname het best eerst in z'n geheel beluisteren en proberen die in 
grote lijnen te volgen. 

 Daarna kunnen ze de opname het best in stukjes nog eens beluisteren en proberen de 
exacte betekenis van wat er gezegd is te achterhalen. 

 Nuttig is ook dat de leerder probeert te achterhalen wat de emoties van de sprekers zijn 
(blij, verdrietig, onzeker, boos enz.). 

 Leerders kunnen na het beluisteren van een fragment proberen te raden wat er daarna 
gezegd gaat worden. 

 Het is ook nuttig dat de leerders proberen de betekenis van onbekende woorden te 
raden aan de hand van de context: wie niet alles begrijpt, kan best een boel wel 
begrijpen. 

 Leerders moeten niet te veel van zichzelf vragen: het is zelden nuttig om twee uur met 
een opname of film bezig te zijn, tenzij die inhoudelijk heel interessant is. 

3. Een aantal veelvoorkomende problemen. 
 *"Ik snap er niets van!" 
 Wat begrijp je niet? Een woord? Een zin? De hele tekst? Het is belangrijk dat de 

leerder deze vragen beantwoordt voordat hij het opgeeft. 
 Wie een woord niet kent, kan proberen de betekenis ervan te raden aan de hand van 

de context. Hij kan ook raden hoe het geschreven wordt en het opzoeken in een 
woordenboek. 

 Wie een opname niet begrijpt, kan die nog een paar keer beluisteren of kijken of er 
ook een schriftelijke versie van de tekst bestaat. 

 
 "Ze spreken zo snel!" 
 
 Wie naar een gesprek luistert, moet ontdekken welke verschillen er zijn tussen 

schrijftaal en spreektaal. Zo is "kwenie" een gangbare spreektaalvorm in het 
Nederlands, terwijl de schrijftaal alleen "Ik weet het niet" kent. 

 De leerder kan proberen te ontdekken op welke manier woorden aan elkaar worden 
geregen bij het spreken en hoe hij kan horen dat er een nieuw woord of een nieuwe 
zin begint. 

 De leerder kan naar filmpjes en geluidsopnamen luisteren waarvan de tekst ook op 
papier staat. Op die manier kan hij schrijftaal en spreektaal met elkaar vergelijken. 
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 "Ze spreken alles zo raar uit!" 
 De leerder kan naar filmpjes en geluidsopnamen luisteren waarvan de tekst ook op 

papier staat. Op die manier kan hij de uitspraak van de sprekers in verband brengen 
met de uitspraak die hij kent. Hij kan vreemd uitgesproken woorden markeren en 
nazeggen om ze later makkelijker te herkennen. 

 
 "Ik begrijp zo veel woorden niet!" 
 
 > Wie veel woorden niet kent, heeft geen probleem met luistervaardigheid, maar met 

woordenschat. Hij kan het best de woorden gaan leren die hij in een opname 
tegenkomt (zie tiplijst 5). 

4. Het meten van de voortgang. 
 Leerders kunnen bijhouden hoe vaak ze een geluidsopname moeten beluisteren voor 

ze die helemaal hebben begrepen (en dan kijken of ze vergelijkbare opnamen later 
sneller begrijpen). 

 Leerders doen er goed aan met hun begeleider te praten over wat ze moeilijk vinden. 
 Het is nuttig om een moeilijk fragment een paar weken later nog eens te beluisteren 

en te kijken of het dan begrijpelijker is. 
5. Valkuilen 
* Leerders moeten niet de illusie hebben dat ze elk woord moeten begrijpen. Dat is 
onmogelijk, zelfs in hun moedertaal. Wie naar taal luistert, achterhaalt de betekenis van het 
gezegde door uit te gaan van wat hij weet. 
* Leerders moet een te moeilijk fragment opzij durven leggen tot hun taalbeheersing op een 
niveau is waarop ze het fragment aan kunnen. 
* Leerders moeten de moed niet verliezen als het even niet lukt. Het leren verstaan van een 
taal kost veel tijd en oefening. Elke dag een kwartiertje oefenen is zinvoller dan eens per 
maand twee uur hard studeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips voor het lezen.                                                                                                                  Tiplijst 2 
 
1. Waarom is het nuttig om het lezen te oefenen? 
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 Om belangrijke informatie te herkennen en op te zoeken. 
 Om de eigen woordenschat te vergroten. 
 Om de betekenis van woorden uit de context te leren afleiden. 
 Om te leren hoe woorden worden geschreven. 

2. Manieren om te oefenen. 
 Het is belangrijk om veel verschillende soorten teksten te lezen (bijvoorbeeld 

krantenartikelen, fragmenten uit boeken, handleidingen, advertenties enz.). 
 Het is belangrijk dat de leerder weet wat hij wil oefenen: wie het moeilijk vindt om de 

grote lijnen van een tekst te volgen, kan het best wat langere teksten lezen. Wie 
vooral nieuwe woorden en uitdrukkingen wil leren, kan het best verschillende korte 
teksten lezen. Zie de leestips in dit handboek. 

 Leerders moeten niet te veel van zichzelf vragen: het is zelden nuttig om twee uur 
met een boek bezig te zijn, tenzij die inhoudelijk heel interessant is. 

 Leerders kunnen een tekst het best eerst in z'n geheel lezen en proberen hem in grote 
lijnen te volgen. 

 Daarna kunnen ze de tekst het best nog eens lezen en nadenken over de functie van 
titels, tussenkopjes, paragrafen, illustraties en andere elementen die de tekst 
overzichtelijk maken. 

 Leerders kunnen dan de woorden gaan opzoeken die ze al kennen of die ze herkennen 
(bijvoorbeeld internationalismen of woorden die in een andere taal ook voorkomen). 

 Het is ook nuttig dat de leerders proberen de betekenis van onbekende woorden te 
raden aan de hand van de context: wie niet alles begrijpt, kan best een boel wel 
begrijpen. 

 Vervolgens kunnen ze onbekende woorden in het woordenboek opzoeken. 
 Leerders kunnen na het lezen van een alinea proberen te raden wat er daarna 

geschreven gaat worden. Signaalwoorden kunnen daarbij behulpzaam zijn. 
3. Een aantal veelvoorkomende problemen. 

 "Waarom snap ik het nou niet?" 
 Wat begrijp je niet? Een woord? Een zin? De hele tekst? Het is belangrijk dat de 

leerder deze vragen beantwoordt voordat hij het opgeeft. 
 Wie een stuk tekst niet begrijpt, kan het best proberen na te gaan wat hij niet 

begrijpt. 
 Als het probleem een onbekend woord is, dan kan het zijn dat de leerder in het 

woordenboek de verkeerde vertaling heeft gekozen. 
 Als het probleem is dat leerder niet begrijpt hoe een zin in elkaar zit, dan kan het 

nuttig zijn om de zin te ontleden: wat is het onderwerp, de persoonsvorm en het 
lijdend voorwerp? De leerder kan het best opzoeken wat de regels voor de volgorde 
van de zinsdelen zijn. 

4. Het meten van de voortgang. 
 Leerders kunnen bijhouden hoe vaak ze een tekst moeten lezen voor ze die helemaal 

hebben begrepen (en dan kijken of ze vergelijkbare teksten later sneller begrijpen). 
 Leerders doen er goed aan met hun begeleider te praten over wat ze moeilijk vinden. 
 Het is nuttig om een moeilijke tekst een paar weken later nog eens te lezen en te 

kijken of hij dan begrijpelijker is. 
 
 

5. Valkuilen 
 Leerders moeten niet de illusie hebben dat ze elk woord moeten begrijpen. Dat is 

onmogelijk, zelfs in hun moedertaal. Wie naar taal luistert, achterhaalt de betekenis 
van het gezegde door uit te gaan van wat hij weet. Een voorbeeld: wat is (ongeveer) 
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de betekenis van het vetgedrukte woord in de volgende zin: "Dat is een versmurfd 
mooi behangetje." 

 Het is niet zinvol om een tekst te gaan vertalen, het is beter om die in grote lijnen te 
volgen. 

 Wie elk onbekend woord in het woordenboek opzoekt, is niet alleen onnodig veel tijd 
kwijt, maar raakt ook de draad van de tekst kwijt. 

 Leerders moeten de moed niet verliezen als het even niet lukt. Het leren van een taal 
duurt lang en lezen en verstaan kunnen worden geleerd door vaak een korte oefening 
te doen. 

 
 
Tips voor het schrijven.                                                                                                           Tiplijst 3 
 
1. Waarom is het nuttig om het schrijven te oefenen? 
Schrijven is net als spreken een productievaardigheid. Wie in een vreemde taal schrijft, 
oefent twee dingen: 

 de regels voor het schrijven zelf (brieven, formulieren, faxen, e-mails, ansichtkaarten 
enz.); 

 * het onthouden van het geleerde (woorden, uitdrukkingen, grammatica enz.). 
2. Manieren om te oefenen. 

 Er zijn twee manieren om te oefenen met schrijven: 
- oefeningen uit een leerboek: het gericht gebruiken van geleerde woorden en constructies; 
- creatief schrijven. Wie zelfstandig wat wil gaan schrijven, kan het best voor hij begint de 
volgende vragen beantwoorden: Wat is het doel van de tekst die je gaat schrijven? Wie gaat 
hem lezen? Een sollicitatiebrief moet aan heel andere eisen voldoen dan een vakantiekaartje 
aan een vriend of een verslag van een vergadering. Door (eventueel in zijn moedertaal) een 
lijstje te maken van punten die in de tekst moeten staan, maakt de leerder het zichzelf 
makkelijker. Bij een lange tekst kan hij zelfs per alinea noteren wat daarin moet komen te 
staan. Het is nuttig om de tekst naderhand nog eens door te lezen en eventuele fouten te 
verbeteren. 
3. Een aantal veelvoorkomende problemen. 

 Wie oefeningen uit een leerboek maakt, kan de benodigde informatie vaak 
terugvinden in aantekeningen of leerboeken. Een eventuele docent kan 
onduidelijkheden wegnemen. Wie twijfelt over de juistheid van zijn antwoorden, kan 
de docent vragen om hem een grammatica en een woordenboek aan te bevelen, of 
eventueel een antwoordenboek. 

 Wie zelf een tekst schrijft, kan die aan anderen laten lezen en de teksten van andere 
leerders lezen. Commentaar kan nuttig zijn. 

 Het is nuttig om een tekst een paar maal te herlezen: één keer om grammaticale 
fouten eruit te halen, één keer om dingen nog wat mooier te formuleren, dan nog 
eens om ingewikkelde passages te vereenvoudigen en tenslotte nog eens om te kijken 
of het woordgebruik ook mooier kan. 

 Het is nuttig om een tekst een paar dagen te laten liggen en hem dan nogmaals te 
lezen alsof hij van iemand anders zou zijn. Vaak vallen fouten en kromme zinnen dan 
meteen op. 

4. Het meten van de voortgang. 
 De leerder die een tekst geschreven heeft, kan het best even nadenken over de vraag 

of die tekst zinvol is. Wie schriftelijk om informatie vraagt, moet even nagaan of hij 
wel de juiste vragen heeft opgeschreven. Zijn ze helder geformuleerd? Staat de eigen 
naam onder de brief? Enz. 
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 De leerder kan om commentaar vragen en vervolgens voor elk van de volgende 
categorieën nagaan wat hij daarin kan verbeteren: stijl, presentatie, zinsbouw, 
woordenschat, spelling, tekstopbouw. 

 Vervolgens kan de leerder noteren wat hij heeft bijgeleerd. 
5. Valkuilen. 

 Er is één manier van schrijven die onherroepelijk leidt tot onbegrijpelijke teksten. Dat 
is het schrijven van een tekst in de moedertaal en het vertalen daarvan in een 
vreemde taal.  

 Het is niet verstandig om ingewikkelde woorden en zinnen te gebruiken. Een 
eenvoudige tekst mag dan weerspiegelen dat de leerder onervaren is, hij is wel 
begrijpelijk voor de lezer. 

 
 
Tips voor de grammatica                                                                                                          Tiplijst 4 
 
1. Waarom is grammatica nuttig? 

 Grammatica is geen doel op zich, maar om te kunnen communiceren is kennis van de 
grammatica wel nodig. Wie spreekt of schrijft, moet weten hoe hij zinnen bouwt. Dat 
wil niet zeggen dat het leren van grammaticaregels betekent dat men een taal goed 
spreekt. 

 Toch is grammatica niet zinloos. Zonder kennis van de grammatica kan men geen 
correcte zin maken! 

2. Manieren om te oefenen. 
 Het is goed om geleerde constructies zo veel mogelijk te gebruiken, zowel in 

oefeningen als in de praktijk. 
 Voor sommige talen zijn er internetsites of cd-roms met grammaticale oefeningen. 
 Het is nuttig om niet alleen oefeningen te doen, maar ook veel te schrijven, zodat men 

gedwongen is om goed lopende zinnen te construeren. 
3. Een aantal veelvoorkomende problemen. 

 Wie niet weet hoe hij een zin moet formuleren, kan het best eerst nagaan wat precies 
zijn probleem is. Heeft hij de grammaticale uitleg niet begrepen of is hij die vergeten? 
In het eerste geval is het verstandig om de aantekeningen of het leerboek er nog eens 
bij te pakken of een deskundige om raad te vragen. In het tweede geval is het goed 
om nog eens wat oefeningen te doen. 

 Wie een oefening niet goed begrijpt, kan die het best nog eens doorlezen. Misschien 
had hij de instructie niet goed begrepen. 

 Wie oefeningen maakt en die niet begrijpt, kan de antwoorden daarvan erbij pakken 
(indien voorhanden). 

 Leerders kunnen hun docent of een andere zaakkundige om hulp vragen. 
 Het is altijd handig om een grammaticaboek te raadplegen. 
 Soms kunnen andere leerders grammaticale zaken heel goed uitleggen. 

4. Voorgangsevaluatie. 
 Het is goed om fouten in categorieën in te delen (bijvoorbeeld werkwoordvormen, 

woordvolgorde, gebruik van voegwoorden enz.) 
 Wie zichzelf corrigeert, is al heel ver. Hij is zich bewust van wat hij doet. 
 Wie wil weten of hij vooruitgaat, kan anderen vragen om hem te corrigeren. Hij kan 

dat eventueel ook bij andere leerders doen. 
5. Valkuilen. 

 Spreken is de sleutel tot het leren van de grammatica. Wie wacht met spreken tot hij 
de grammatica beheerst, zal nooit een woord zeggen. 
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 Het veelgehoorde "Ik snap niets van grammatica" is aanstellerij. Het is nuttiger om 
precies aan te geven waarmee men moeite heeft (bijvoorbeeld werkwoordvormen, 
bijzinnen). Dan weet men waar men aan kan werken. 

 Niemand doet na één keer uitleggen alles goed. 
 
 
Tips voor het leren van woordenschat                                                                                 Tiplijst 5 
 
1. Waarom is woordenschat nuttig? 

 Een basiswoordenschat is nuttig voor het begrijpen van de grote lijn van 
boodschappen. Een uitgebreide woordenschat is nuttig voor het begrijpen van details 
van wat er gezegd of geschreven wordt. 

 Woordenschat is noodzakelijk voor wie zich duidelijk en fatsoenlijk wil uiten (de 
gepaste woorden voor elke situatie). 

2. Manieren om te oefenen. 
 Er zijn een heleboel manieren om woorden te leren en te onthouden. Het is 

verstandig om ze allemaal te gebruiken. 
 Het is verstandig om stapsgewijs te werken: 

- Wie luistert of leest, kan het best eerst proberen de grote lijnen te volgen en de betekenis 
van onbekende woorden uit de context op te maken.  
- Vervolgens kan de leerder lijstjes maken van onbekende woorden. 
- Hij kan de betekenis van die woorden op verschillende manieren achterhalen: hij kan een 
moedertaalspreker of docent vragen, een woordenboek of woordenlijst gebruiken enz. 
- Het is verstandig om woorden op thema of alfabetisch in lijstjes onder te brengen. 
Eventueel kan de leerder de woorden inspreken op een band of in een geluidsbestand. 
 

 Het is niet handig om te veel informatie van een woord op te schrijven. In de meeste 
gevallen kan de leerder volstaan met uitspraak, betekenis, eventueel opbouw en 
eventueel gebruik in een uitdrukking. 

3. Een aantal veelvoorkomende problemen. 
 "Ik weet niet hoe ik woorden moet leren." 

 De leerder kan de volgende vragen proberen te beantwoorden. Wat maakt een 
woord lastig? Is het een valse vriend? Is het een woord dat slecht te vertalen is? 
Is de uitspraak lastig? 

 Vervolgens kan hij nagaan hoe en waar het woord te gebruiken is. Is het 
bijvoorbeeld een technische vakterm of een informeel alledaags woord. 

 Tenslotte kan hij afhankelijk van zijn antwoorden op bovenstaande vragen 
aparte woordenlijstjes maken.  

 "Ik kan dat ene woord maar niet onthouden!" 
 De leerder kan proberen na te gaan of hij een visueel of een auditief geheugen 

heeft en het koppelen aan een plaatje of er een liedje mee maken. 
 Hij kan het woord vertalen, het gebruiken in een zin en die uit z'n hoofd leren, 

het gebruiken in een klein toneelstukje, het in een woordenlijst zetten met 
woorden die erop lijken of die ermee te maken hebben, het hardop voorlezen, 
het in een alfabetische lijst zetten enz. 

 "Ik kan bij het spreken niet op woorden komen." 
 De leerder kan heel goed wat in zichzelf oefenen met gesprekjes. 
  Wie niet op een woord kan komen, kan zijn bedoeling vaak wel in andere 

woorden duidelijk maken. Oefening baart kunst en wie opeens weer op het 
woord komt, weet het een volgende keer waarschijnlijk wel meteen. 

 Taal leren betekent ook: durven! Een taal leren gaat nu eenmaal gepaard met 
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fouten maken. 
4. Voortgangsevaluatie. 

 De leerder kan de onbekende woorden uit een tekst leren en ie tekst nog eens 
overlezen om te kijken of hij hem nu beter begrijpt. 

 Het is verstandig om pas geleerde woorden tijdens het praten en schrijven te 
gebruiken. Als er dan dingen onduidelijk zijn, kan de leerder zijn gesprekspartner 
meteen om advies vragen. 

5. Valkuilen. 
 Het is zinloos om meteen te proberen alle betekenissen en vormen van een woord te 

onthouden. Zulke kennis van een woord groeit door het vaak te gebruiken. 
 Een gevaarlijke valkuil is om te denken dat woorden altijd één-op-één in de eigen 

moedertaal vertaald kunnen worden. Vaak is dat niet het geval. Bovendien kan een 
woord in een andere context een andere betekenis hebben. 
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4. Tips voor een succesvolle integratie                                                                                 R  V  L  

 
Hieronder staan een aantal adviezen voor mensen die hun verblijf in het buitenland 
interessanter en aangenamer willen maken en die meer in contact willen komen met de 
oorspronkelijke bevolking. Meer tips zijn te vinden in het werkboek. 
 
AANRADERS 
 

 Knoop gesprekjes met mensen aan 
 Laat de mensen merken dat je geïnteresseerd bent in hun taal en cultuur 
 Neem het voor lief dat mensen je manier van spreken grappig vinden 
 Begroet mensen (in winkels, kroegen, op feestjes enz.) in hun eigen taal 
 Ga in op uitnodigingen van de plaatselijke bevolking voor feestjes, bezoekjes enz. 
 Probeer erachter te komen wat de fatsoensregels en taboes van je streek zijn 
 Oefen zo veel mogelijk met de taal van je nieuwe woonplaats 
 Probeer het voedsel van de streek, zelfs als dat sterk afwijkt van wat je gewend bent 
 ... 
 ... 

 
AFRADERS 
 

 Ga niet alleen met je landgenoten om 
 Vertel niet aan iedereen wat er in je eigen land of streek beter is 
 Blijf niet in een hoekje zitten kniezen, maar zoek contact 
 Gebruik niet steeds je eigen taal of een internationale contacttaal 
 Sla geen uitnodigingen af omdat je denkt dat je niet kunt communiceren 
 Gedraag je niet alsof je thuis bent, maar pas je aan ('s lands wijs, 's lands eer ...) 
 Wees niet bang om fouten te maken 
 Doe niet negatief over de gewoonten van je nieuwe woonplaats 
 ... 
 ... 
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