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Taalondersteuning
is belangrijk
Vluchtelingen die in Nederland komen, komen ‘vanzelf’ in aanraking met de
Nederlandse taal en cultuur. In de supermarkt, bij het invullen van formulieren…
Groeiende kennis van taal en cultuur helpt hen om steeds beter hun weg te
vinden in een onbekende wereld.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, volgen in principe
taal- en cultuurlessen, als onderdeel van het verplichte inburgeringstraject. Deze
lessen vanuit de overheid zijn groepslessen (twee tot vier dagdelen les per week).
Daarnaast krijgen vluchtelingen soms taalondersteuning van vrijwilligers,
georganiseerd door een kerk, de bibliotheek of andere organisaties. Een andere
mogelijkheid is taalondersteuning een-op-een. Veel vrijwilligers zetten zich ook
hiervoor in!
Via
http://taalvoorhetleven.nl/taalvrijwilliger/ondersteuning kun je als vrijwilliger
in contact worden gebracht met een vluchteling.
Als je zelf contact wilt leggen kan dat ook. Zoek bijvoorbeeld iemand uit je kerk
of netwerk die ook graag in contact komt met vluchtelingen. Samen maak je een
plan hiervoor. En als een vluchteling dichtbij je huis woont, is een contact wellicht
zo gelegd. Kijk voor tips op
www.gave.nl/in-de-wijk/introductie.
Taalondersteuning geven aan een vluchteling is een mooie manier om een
persoonlijk contact met hem of haar op te bouwen. In deze relatie kun je als
christen-vrijwilliger Gods liefde laten zien. Mogelijk komt er ook ruimte voor een
geloofsgesprek. Ook op die manier kun je dan getuigen van je geloof in Jezus
Christus.
Je taalondersteuning is altijd van grote betekenis.
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oms hebben vluchtelingen
helemaal geen
Nederlandse contacten. Om
het spreken van Nederlands
toch te oefenen...
proberen ze een gesprekje
aan te knopen met de
kassamedewerker in de
supermarkt.’
Jim, vrijwilliger

Henriëtte, vrijwilliger

‘S
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‘I

k ben taalondersteuner
van een vrouw uit Eritrea
en een vrouw uit Somalië. Ze
zijn zo enorm dankbaar voor
mijn hulp. Mijn geduld wordt
flink op de proef gesteld,
maar hun dankbaarheid doet
mij doorgaan.
Ik zie ook hun grote nood en
eenzaamheid en alleen mijn
aanwezigheid en luisterend
oor zijn al goud waard voor
hen.’

UIT DE PRAKTIJK

Een goede start
Een goed begin is het halve werk. Dat is ook zo bij taalondersteuning geven.
Bekijk wat de beste aanpak is voor de vluchteling en voor jou.
Gaat een vluchteling naar school via Vluchtelingenwerk en is hij ingeschreven bij
DUO dan heeft hij recht op een taalcoach.
Gaat een inburgeraar naar school voor Nederlandse les, sluit aan bij de lessen die
via de school gegeven worden. Zoek contact met de school.
Op bezoek gaan, contact maken en een relatie opbouwen is belangrijk voor het
leren van de taal. Voelt de inburgeraar zich bij jou op zijn gemak dan zal hij zich
minder schamen om fouten te maken en kan het over deze schaamte grens heen
groeien. Het spreken in de nieuwe taal zal dan veel beter gaan.
Een relatie opbouwen en kopjes thee/koffie drinken zijn dus heel belangrijk.

Bepalen van leer- en taalniveau
• Kan hij lezen en schrijven? Is dat in het Latijnse alfabet (zoals in het Nederlands,
Engels, Frans) of in een ander schrift (bijv. Arabisch schrift)?
–> A
 ls hij niet of nauwelijks kan lezen en schrijven in het Latijnse alfabet, begin
dan eerst met het aanleren van de Nederlandse klanken. Lees hierover meer
in hoofdstuk 6.
• Heeft hij in het land van herkomst onderwijs gehad? Is hij laagopgeleid (alleen
basisschool) of is hij middelbaar/hoog opgeleid (middelbare school/ hoger
onderwijs)?
–> Iemand die weinig opleiding heeft gehad, is niet gewend om te studeren.
Aantekeningen maken, huiswerk maken, lesstof herhalen… dit zijn allemaal
nieuwe dingen. Leg uit wat de bedoeling is en check of hij het heeft
begrepen.
• Volgt hij al (verplicht) taalles ergens?

5

Wat is de leerbehoefte?
• Wat wil hij leren? Bijvoorbeeld: leren schrijven. Probeer het specifiek te maken:
e-mails leren schrijven? Formulieren invullen?

Basisbenodigdheden
• E
 en leerplek met een tafel en wat stoelen. Op een asielzoekerscentrum
heb je die wellicht in de persoonlijke woonruimte van de vluchteling. (N.B.
Vrijwilligers die niet bij het COA horen, mogen geen taalondersteuning geven in
de openbare ruimte van het COA.).
Heeft een vluchteling een huis gekregen in jouw woonplaats, dan kan het
wellicht bij hem of bij jou thuis.
Geef je taalondersteuning aan meerdere vluchtelingen tegelijk, bijvoorbeeld in
een buurthuis, kerk, school, regel dan voldoende meubilair en een whiteboard/
schoolbord/beamer. Zie BIJLAGE 1 voor meer tips.
• Rust. Voor optimale concentratie kies je voor een rustige plek en een rustig
tijdstip (weinig geluid, afleiding en storing). Vraag of er een oplossing kan
worden gevonden voor factoren die teveel afleiden.
• Schrijfspullen. Laat de vluchteling die zo mogelijk zelf aanschaffen.
• Beeldwoordenboek (Bijv. D. Faber).
• Lesmethode of zelfgemaakte werkbladen met oefeningen.
• Laptop met internetverbinding voor digitale oefeningen of filmpjes.
• Leren ‘buiten de deur’ is ook leerzaam. Ga eens samen naar winkels, een mooi
openbaar gebouw, een park, de markt, de kapper, enz.
• Jezelf.
Bewogenheid met het welzijn van de vluchteling en het verlangen om hem
met taalondersteuning te dienen. Een opgewekte stemming, flexibiliteit,
vriendelijkheid en geduld zijn ook heel belangrijk. Een vluchteling heeft vaak
een hoop zorgen en verdriet. Het uur taalondersteuning is mogelijk een echte
lichtstraal in zijn week! (Vraag niet naar het verleden van de vluchteling, zoals de
reden van vluchten of de vlucht zelf.)
Feeling met taal en interesse in een andere cultuur is een pre.
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Cultuurverschillen
• In veel culturen is de omgang tussen mannen en vrouwen anders dan wij in
Nederland gewend zijn. Het is goed om daar rekening mee te houden. Geef als
vrouw uitsluitend aan een vrouw taalondersteuning en als man aan een man.
(Als er heel veel leeftijdsverschil of rolverschil is, is er iets meer mogelijk; een
vrouw kan bijvoorbeeld lesgeven aan een groep mannen.)
• Houd ook in je kledingstijl rekening met de mensen waar je te gast bent.
Dat wordt zeer op prijs gesteld.
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Do’s en don’ts
De don’ts:
Overschat jezelf niet

Als vrijwillige taalondersteuner hoef je niet te presteren als een ervaren taaldocent.
Probeer de genoemde tips en adviezen uit dit document en uit taalmethodes op
te volgen. Dat kan helpen om bepaalde (start)vergissingen te voorkomen. Maar
fouten maken is geen ramp, het mag ook voor jezelf een leerproces zijn.

Overschat de vluchteling niet

Een vluchteling heeft meestal veel last van stress. Hierdoor is zijn leer- en
concentratievermogen zeker niet optimaal. Hij kan het geleerde zo weer
‘vergeten’. Raak niet teleurgesteld wanneer hij niet snel vooruitgaat en denk niet
te snel dat hij niet gemotiveerd is.
Ga niet te vlug, wil niet teveel (resultaat). Kijk wat de vluchteling per keer wél kan.
Jouw tijd en aandacht zijn op zichzelf al erg waardevol!

Begin niet direct met spreken en schrijven

In de eerste fasen van een taal leren gaat het om begrijpen van de nieuwe taal (via
luisteren en lezen). Later komt het produceren (spreken en schrijven).
Als de vluchteling nog heel weinig Nederlands kent, is het belangrijk dat hij veel
nieuwe woorden leert, zodat zijn woordenschat groeit. Dit doet hij eerst door veel
te luisteren en te lezen. In deze fase ben jij als taalondersteuner meer dan hij aan
het woord.
Pas later bied je oefeningen voor spreken (en schrijven) aan; deze moeten passen
bij het taalniveau (probeer iets en kijk of het passend is of te gemakkelijk/te
moeilijk).
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Wél doen:
• Bid om wijsheid bij het voorbereiden van je taalondersteuning en bij het contact
dat je opbouwt/hebt.
• Geniet van de tijd samen. Een taal leren geeft veel grappige en mooie
momenten (zorg er natuurlijk voor dat de vluchteling niet het idee krijgt dat je
hem uitlacht bij een vergissing).
• Gebruik je creativiteit.
• Plak op de kast een post-it briefje met het woord kast enz.
• Gebruik gebaren om iets duidelijk te maken
• Articuleer goed en herhaal veel.
• Maak gebruik van het internet – hier is veel oefenstof te vinden.
• Spreek langzaam en met correcte zinsbouw (geen ‘kindertaal’).
• Laat de ander uitspreken. Geef de ander te tijd om de juiste woorden te
bedenken voor wat hij wil zeggen.
• Geef extra aandacht aan wat de vluchteling tegen je zegt als je bij hem op
bezoek komt. Wat hij dan zegt is een zin waar op geoefend is voordat jij kwam
zodat hij dit jou in goed Nederlands kan vertellen.
• Spreek tijdens je lessen en buiten de lessen zoveel mogelijk Nederlands.
Kom je er samen niet uit, verduidelijk dan het woord op een andere manier;
omschrijven, uitbeelden, tekenen, een beeldwoordenboek, het woord in het
Engels/Frans noemen.
• Geef regelmatig complimenten.
• Geef vaak feedback; dat stimuleert het leerproces. Laat gerust iets over doen
zodat het woord goed geoefend wordt. Een taal leren is vooral doen, doen,
doen.
• Leer het alfabet op de juiste manier aan (zie bijlage 2).
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Werken met bestaande
NT2-methoden
Je kunt ervoor kiezen om een kant-en-klare lesmethode NT2 te gebruiken (NT2
betekent Nederlands als Tweede Taal). Met een lesmethode kan de vluchteling
tussen de lessen zelfstandig blijven oefenen. Ook vraagt het van jou minder
voorbereiding. Met een standaard lesmethode kan het lastiger zijn om aan te
sluiten bij specifieke interesses en leerbehoeften.
Volgt hij officiële taallessen, sluit dan indien mogelijk aan bij de lesmethode
die de vluchteling heeft aangeschaft. Eventueel zoek je hierbij extra
oefenmateriaal om te gebruiken.
Richt je aandacht vooral op het vergroten van de spreekvaardigheid (dit is een
waardevolle aanvulling op de officiële taallessen).
Is het nodig om een lesmethode te kopen, doe dit dan samen en deel de kosten.
Je kunt gemakkelijk verdrinken in de grote hoeveelheid lesmethoden die er op de
markt is. Hier volgt een overzicht van enkele geschikte lesmethoden (sommige
zijn gratis).

Laaggeletterden:
alfabetiseringsmethoden om stapsgewijs
te leren lezen en schrijven
Boeken:

• Alfaflex. 21 lessen met werkbladen en een digitale instructie.
• 	 7/43. Alleen tweedehands te koop (boekwinkeltjes.nl; bol.com; enz.)

Websites:

•	
alfataal.nl
•	taalplek.nl
•	
youtube.com/woordvoorwoord
•	
taalklas.nl (eerst zelf gratis account aanmaken)
• oefenen.nl (maak een account aan en kies ‘taal’)
•	
melkwegplus.nl
Taalklas.nl is onderdeel van oefenen.nl. Op oefenen.nl kan ook bijvoorbeeld met
rekenen worden geoefend.
http://oefenen.nl/programma/het_leesplankje is erg
goed om het alfabet te leren.
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Taalklas.nl is enorm uitgebreid. Er staat veel beeldmateriaal op. Je kunt er veel
woorden leren aan de hand van plaatjes en eenvoudige oefeningen doen waarin
ook de taalstructuur wordt geleerd zonder gebruik van grammaticale termen.
Melkwegplus.nl is een website voor degenen die in professioneel materiaal voor
laaggeletterden willen duiken. Voor deze site moet je eerst jezelf als ‘docent’
Nederlands registreren (gratis). Vervolgens kun je materiaal downloaden/
printen: lees- en schrijfmateriaal waarbij de vluchteling gelijk veel leert over de
Nederlandse samenleving.

Geletterden: laagopgeleid / middelbaar
opgeleid / hoogopgeleid
Boeken:

•	
IJsbreker Plus (voor laag- en middelbaar opgeleiden)
• TaalCompleet (voor laag- en middelbaar opgeleiden)
•	
Nederlands voor buitenlanders. De Delftse methode (voor middelbaar/
hoogopgeleiden). Ook verkrijgbaar als App. (De eerste drie lessen verkrijgbaar
via een gratis App.)
• Taaltalent (voor hoogopgeleiden)
•	
Nederlands in Actie (voor hoogopgeleiden)

Websites:

Spreektaal (gratis op hetbegintmettaal.nl/spreektaal): voor het aanleren van
luisteren en spreken. De methode is eenvoudig in .gebruik en is speciaal
ontwikkeld voor vrijwilligers die taalondersteuning geven aan vluchtelingen.
.In 15 thema’s van elk 4 hoofdstukken wordt via luisteren (en soms lezen)
langzaam toegewerkt naar spreken.
•	
NT2taalmenu: veel oefenmateriaal, ook voor grammatica.
• lingua-incognita.nl: veel materiaal om te gebruiken voor bijvoorbeeld
examentraining.
• taalklas.nl: eerst zelf gratis account aanmaken.
• taalklas.nl Plus: gratis App
• .jufmelis.nl: voor grammatica. Hier kun je veel materiaal downloaden.
•	nederlands-leren.net
• hetbegintmettaal.nl
•	
beetjespellen.nl
• .adappel.nl/lesmateriaal: voor de wat gevorderde taalleerder.

•
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Aanvullende materialen
Specifiek voor laaggeletterden
Voor het leren lezen en schrijven kun je prima gebruikmaken van oefeningen op
het internet die verkrijgbaar zijn voor groep 3 van de basisschool.
Handige websites:
•	Oefenen met letterklanken.
http://stichtingtaalhulp.nl/klankbord/
•	Online woordjes maken.
http://tools.teachwithatouch.nl/#/Woordjes
•	Online woorden ‘flitsen’. Vul zelf woorden of letters in. Heel goed voor de
woordherkenning bij het leren lezen.
schoolbordportaal.nl
•	Lezen met picto’s. Op
lezenmoetjedoen.nl vind je gratis verhaaltjes
met picto’s. Met
Pictoschrijver.nl maak je voor een bepaald bedrag zelf
picto-teksten met het Picto Semi Schrift: een compleet ondertiteld
beeldschrift. Ideaal om de vluchteling te helpen met het leren lezen.
•	Beeldwoordenboekjes. Woorden met plaatjes om woorden te oefenen.
http://www.oefenhierjenederlands.be/leren/download-boekjes.htm

Woordenschat
Het programma
http://oefenen.nl/program/serie/34 is in het bijzonder geschikt
voor het uitbreiden van de woordenschat. Door middel van filmpjes en liedjes
worden nieuwe woorden aangeleerd die gaan over thema’s als het huis, het
lichaam en familie. Er wordt ook geoefend met uitspraak, lezen en schrijven.
Op
http://www.digitaldialects.com/Dutch.htm vind je oefeningen en spelletjes
voor het oefenen van eenvoudige basiswoorden. Op de site vind je ook
oefeningen in andere talen, leuk wanneer jij op jouw beurt ook wat van de taal van
de vluchteling wilt leren.
Met hulp van een spelletje kun je nieuwe woorden aanleren en maak je het
leren erg leuk. Denk aan memory, kwartet, pim pam pet, boggle, loco, het grote
taalspel, etc.
Maak letterkaartjes door de leesklanken te lamineren of luciferdoosjes met letters
te beplakken (aa, oe, b, …). Hiermee kun je oefenen in het vormen van woorden.
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Luisteren
Op
2bdutch.nl vind je filmpjes met ondertitelingsmogelijkheid in verschillende
talen. Ideaal voor het oefenen van de luistervaardigheid op verschillende niveaus,
het uitbreiden van de woordenschat en om meer te leren over de Nederlandse
cultuur.

Schrijven
Met hulp van
http://www.handwritingworksheets.com/print-k/make-pk-all.htm
maak je zelf werkbladen waarbij letters of woorden worden omgevormd in puntjes
die kunnen worden overgetrokken. Goed om het schrijven van letters of nieuwe
woorden te oefenen.

Overig
Stichting Lezen & Schrijven heeft een online taalondersteuningspunt opgezet.
Hier kunnen vrijwilligers lesmaterialen uitwisselen en ervaringen delen.
http://toputrecht.nl
Kinderboeken (leesboekjes groep 3, boekenserie ‘Ik ben Bas’), prentenboeken of
eerste-woordjesboeken zijn zeer geschikt voor uitbreiding van de woordenschat,
tekstbegrip en om te leren lezen.
Bijna elke openbare bibliotheek heeft een aparte hoek voor NT2-leerders. Zowel
lesmethoden als .eenvoudige leesboeken voor volwassenen zijn verkrijgbaar.
Mogelijk is er ook digitaal toegang tot de methode Taalkit Dutch.
Voor de vluchteling kan de bibliotheek trouwens een prettige
plek zijn om te studeren. Zonder lidmaatschap .kan hij er boeken
gebruiken.
Tip: bezoek eens samen de bibliotheek.
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Werken met zelfgemaakt
lesmateriaal
Geef je taalondersteuning zonder bestaande lesmethode, dan is het aan te raden
om te werken met behulp van thema’s.
Alle taalgebieden, luisteren, lezen, spreken, schrijven en woordenschat, worden
met hetzelfde thema verbonden. Hoewel het mogelijk meer voorbereiding en
creativiteit vraagt, heeft deze manier van werken het voordeel dat je je lessen
goed kunt afstemmen op de wensen en behoeften van de vluchteling en jezelf.

Werken met een thema
•	Inventariseer wat de vluchteling graag zou leren begrijpen en spreken. Verbind
dit aan thema’s. Voor ieder thema neem je een aantal lessen de tijd.
•	Kies concrete thema’s die dicht bij de belevingswereld en belangstelling van de
vluchteling liggen en aansluiten bij zijn voorkennis. Bijv. begroeten, voorstellen,
de dagen van de week, cijfers, klokkijken, een consult bij de dokter en het weer.
•	Werk bij voorkeur door middel van totaalcommunicatie (spraak, lichaam, letter
en plaat of concreet materiaal).
•	Focus op de uitbreiding van de woordenschat in combinatie met het leren lezen,
spreken en schrijven van het woordenschat-item.
•	Werk met verschillende werkbladen, zoals bijvoorbeeld een blad met
werkwoorden, letters en cijfers.
•	Begin met concrete woorden en praktische zinnen.
Bedenk realistische dialogen van 4 tot 8 regels die je veel gebruikt in situaties
zoals bij de dokter, bij de kassa, in de supermarkt, in de bus en schrijf deze op
als lesmateriaal. Deze dialoog ga je samen uitvoeren. Eerst per zinsdeel of zin,
dan stukjes dialoog, en vervolgens de hele dialoog. Na een paar keer oefenen
kun je kleine variaties aanbrengen.
Op die manier herhaal je veel en heb je toch afwisseling. Bijv. eerst vraagt de
klant in de supermarkt waar de melk staat, vervolgens vraagt hij waar de eieren
staan.
•	Oefen ook met voorzetsels (op, in, naast, voor) en tegenstellingen (groot, klein,
dik, dun).
•	Gebruik eventueel in elke ‘les’ een vaste opbouw, zie het voorbeeld hiernaast.
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Voorbeeld lesopbouw
Introductie
Begin met een inleidend gesprek aan de hand van concreet materiaal,
afbeeldingen of woorden op tafel. Laat deze benoemen en zo mogelijk
(afhankelijk van de woordenschat) hierover vertellen. Hierdoor ontdek je wat hij
al over het thema weet en welke woorden al bekend zijn.
Herhaling
Een mondelinge opdracht of spel ter herhaling van het geleerde in de
voorgaande les. Doornemen van het eventueel gemaakte huiswerk.
Nieuwe lesstof
Bespreken van nieuwe woorden en het oefenen van de uitspraak, een opdracht
maken, oefenen met lezen en schrijven. Nakijken. Is tevens het huiswerk voor
de volgende les.
Afsluiting
Voorlezen, een verhaal vertellen of zelf laten lezen en hier vragen over stellen
(heeft hij het begrepen?). Bijv. Total Physical Response
Spel

Voorbeeldles volgens een vaste opbouw
–> 
Thema: Fruit
–> 
Nodig: Verschillende soorten fruit, papiertjes met
de fruitnamen in grote letters, plakband, papier,
stiften of pennen en een fruit-memoryspel.
–> 
Introductie: Neem (afbeeldingen van) fruit mee en
bespreek welke soorten de vluchteling al kent.
–> 
Lesstof: Benoem het fruit en laat nazeggen. Hierdoor
oefen je ook de uitspraak.
Laat de vluchteling bekend fruit pakken en benoemen.
Bevestig de woorden die je aanleert, in dit geval de
fruitnamen, aan het voorwerp, het fruit.
Benoem opnieuw de namen van het fruit en wijs op de
woorden. Laat de woorden naschrijven.
–> 
Afsluiting: Gebruik een spel, bijvoorbeeld memory, om de
woorden te oefenen. Laat bij het memoryspel ieder kaartje
dat wordt omgedraaid benoemen.
–> 
Volgende les: Begin met een herhaling van de woorden uit
de vorige les.
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Praktische tips
In ‘Aanvullende materialen’ staan websites met materiaal voor laaggeletterden en
materiaal om te werken aan woordenschat, luisteren, lezen, spreken en schrijven.
Hieronder volgen ook concrete, praktische tips die je kunt toepassen (andere tips
zijn in de voorgaande hoofdstukken genoemd).

Oefenen met lezen en schrijven

Sommige vluchtelingen kunnen niet lezen en schrijven. Een niet-geletterde
vluchteling moet leren dat woorden uit klanken bestaan. Belangrijk daarbij is dat
hij de letters leert uitspreken zoals je ze hoort in een woord en niet zoals bij het
uitspreken van het alfabet (de letter ‘B’ heeft de naam: ‘bee’, maar de leesklank:
‘buh’). De leesklank is nodig om te kunnen lezen. Het woord ‘boom’ bestaat uit de
klanken ‘buh’, ‘oo’ en ‘mm’.
Zie BIJLAGE 2 voor een overzicht van alle leesklanken.
Het is handig om gebruik te maken van een bestaande methode voor nietgeletterden zoals de methode Alfaflex.
Deze methode is ook goed bruikbaar voor vluchtelingen die wel kunnen lezen en
schrijven, maar gebruik maken van een ander lettersysteem zoals Arabisch.
Hieronder enkele voorbeeldoefeningen uit deze methode die met name geschikt
zijn voor deze doelgroep. Ze kunnen met enige aanpassingen ook gebruikt
worden voor gevorderden.
Oefeningen klankherkenning op het gehoor
•	Voorlezen van wisselrijen: welke letter verandert in de woorden die ik noem?
De eerste, middelste of laatste?
kat
kees		pan
kar
koos		man
kam
kaas		van
•	Woorden hakken en plakken. Spreek de klanken/letters van een woord één
voor één uit. Laat de vluchteling klanken aan elkaar plakken en
het woord uitspreken. Bijv: Jij zegt ’t - a - k’
en de vluchteling plakt de klanken weer aan
elkaar en zegt: ‘tak’.
Gebruik woordstroken voor het oefenen
met ‘hakken en plakken’.
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Oefeningen visuele klankherkenning
•	Welke letter verandert in de volgende rijtjes? De eerste, middelste of laatste?
kat
kees		pan
kar
koos		man
kam
kaas		 van
•	Laat een cirkel zetten om een geleerd woord, eventueel met hulp van een
plaatje.
•	Noem een woord dat de vluchteling moet omcirkelen in een woordrij. Lees
de rij of tekst. De vluchteling volgt de woorden met zijn ogen mee en zet een
cirkel om het genoemde woord zodra jij dit woord leest.
•	Doe letterdoosoefeningen:
Jij noemt een letterklank en de vluchteling legt hem neer.
Jij noemt woorden of wisselrijen en de vluchteling legt ze neer.
De vluchteling legt woorden of wisselrijen na van een voorbeeld op papier.
De vluchteling leest hardop voor wat is neergelegd.
Lezen
Veel lezen verhoogt de woordenschat en leesvaardigheid. Laat hardop lezen en
verbeter. Geef aan waarop deze keer bij het hardop lezen moet worden gelet, bijv.
wachten bij een punt.
Stel altijd enkele vragen over de tekst om te zien of de vluchteling begrijpt wat
hij heeft gelezen. Stimuleer ook om thuis veel te lezen: reclamefolders, brieven,
kranten, etc.
Leesoefeningen voor gevorderde taalleerders:
•	Verdwijnende tekst. Lees een korte tekst voor. Laat de vluchteling de tekst
voorlezen. Geef dezelfde tekst nogmaals maar nu met enkele woorden
weggelaten. Laat de vluchteling de tekst nogmaals lezen en zelf de
weggelaten woorden invullen.
•	Volgen. Lees twee keer een tekst voor en laat de vluchteling in stilte meelezen.
Lees de tekst nogmaals, lees regel voor regel en laat de vluchteling herhalen.
•	Schaduwen: Lees twee keer een tekst voor en laat de vluchteling alleen
luisteren. Lees de tekst nogmaals maar laat de vluchteling nu direct met je
meelezen. Doe het nog een keer voor.
•	Lezen met picto’s: Het kan voor een beginnende taalleerder met een kleine
woordenschat zinvol zijn om bij het lezen gebruik te maken van picto’s,
plaatjes ter ondersteuning bij geschreven woorden. Zie BIJLAGE 2 voor een
voorbeeld.
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Schrijfoefeningen
•	Gebruik een speciaal schrijfschrift voor het oefenen van nieuwe letters,
woorden en zinnen.
•	Let op de juiste pengreep.
•	Laat wisselrijen naschrijven met potlood en de letter die verandert een kleur
geven.

Woordenschat uitbreiden

•	Leer niet teveel nieuwe woorden in een keer aan. Een taalleerder kan
gemiddeld acht nieuwe woorden per uur leren.
•	Maak van een schrift een persoonlijk woordenboek van de vluchteling waarin
hij nieuw geleerde woorden noteert.
•	Leer zelfstandige naamwoorden altijd aan in combinatie met het bijbehorende
lidwoord (de of het).
•	Herhaal! Herhaal een nieuw woord door het op vier verschillende manieren aan
te bieden. Laat de nieuwe woorden ook in volgende lessen terugkomen.
•	Gebruik bij het aanbieden en uitleggen van de betekenis van nieuwe woorden
ook een tastbare /zichtbare manier van uitleg (een foto, illustratie, concreet
voorwerp, uitbeelding).
Voor meer gevorderde taalleerders:
Bied het woord aan door: uitbeelden, een eenvoudige omschrijving, gebruik
van een voorbeeldzin. Je kunt de betekenis van een woord ook laten raden uit
de context (van een tekst) of laten opzoeken in een woordenboek.
•	Houd een kort gesprekje, afgestemd op het niveau van de vluchteling, met
behulp van dit woord.
•	Gebruik een beeldwoordenboek. Bijv. D. Faber, “Beeldwoordenboek”,
Noordhoff Uitgevers.
•	Je kunt diverse oefeningen doen met het nieuwe woord:
- Benoem het woord en laat het nazeggen.
- Laat het woord naschrijven. Hierdoor leert de vluchteling het woord ook
herkennen aan de tekens
- Maak een woordstrook: Schrijf het woord met een dikke stift op een brede
strook. Laat het woord als geheel benoemen. Laat de letterklanken apart
benoemen door de overige letters weg te vouwen, of een andere letter op een
letter te leggen van het woord op de brede strook. Met deze woordstrook kun
je ook de aparte letters, klank- en woordherkenning oefenen.
- Vorm met de woordstrook nieuwe woorden door op een van de letters een
andere letter te leggen. Bijv. n aa m wordt: r aa m.
- Schrijf het woord voor en geef de nieuwe letter een kleur. Laat het woord met
kleurpotloden naschrijven.
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- Laat bij wisselrijen de letter die wisselt markeren (bijv. de m: bom bok bos).
- Maak gebruik van teksten. Dit kan wanneer de vluchteling al een kleine
woordenschat heeft van het Nederlands. Met behulp van een tekst bied
je woorden aan vanuit hun context waardoor ze meer betekenis krijgen en
gemakkelijker te onthouden zijn. Kies teksten die aansluiten bij het thema en
bedenk van te voren welke woorden belangrijk zijn om te beheersen om de
tekst te kunnen begrijpen.
- Ga na of de vluchteling de nieuw geleerde woorden heeft onthouden.
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de hieronder beschreven
woordenschatoefeningen.
Voor beginnende taalleerders:
Wijs een voorwerp of illustratie van een nieuw woord aan en laat dit
benoemen. Of, meer passief, noem zelf een nieuw woord en laat de juiste
afbeelding aanwijzen.
Zeg niet meteen voor. Help bijvoorbeeld door een aantal mogelijke woorden
op te noemen en de juiste te laten kiezen.
	Voor meer gevorderde taalleerders:
Maak gebruik van een tekst met gaten. Laat op de open plekken in een tekst
het juiste woord invullen.
Laat een zin opschrijven waarin het nieuwe woord wordt gebruikt.
Laat de vluchteling bij een rijtje woorden en een rijtje omschrijvingen de juiste
combinatie maken. Bijv. ‘Suiker… koop je… in de supermarkt.’

Oefenen met luisteren en spreken
Imiteren of nazeggen
Imitatie is belangrijk bij het leren van een taal.
Riedels en liedjes zijn heel geschikt in verband met het ritmische aspect dat
houvast geeft.
•	In de methode ‘Spreektaal’ zijn taalriedels opgenomen. Je kunt ze gratis
downloaden:
www.hetbegintmettaal.nl/diensten/spreektaal
Voorbeeld van een taalriedel (uit Spreektaal):
Hallo meneer.
Hallo meneer.
Dag mevrouw.
Dag mevrouw.
Mag ik wat vragen?
Mag ik wat vragen?
Ja, natuurlijk.
Ja, natuurlijk.
Waar staat de koffie?
Waar staat de koffie?
Die staat daar!
Die staat daar.
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•	Op Youtube staan allerlei liedjes.
N.B. Check of de uitspraak van het Nederlands is zoals het Nederlands in
Nederland wordt gesproken.
•	Gesproken dialogen zijn ook heel geschikt. Op
www.etv.nl staan filmpjes
over allerlei onderwerpen. Dit kan als eerste stap in een spreekoefening
gebruikt worden: een aantal keer beluisteren en nazeggen, daarna zonder
voorbeeld. Het gaat daarbij niet om perfectie, maar om verstaanbaarheid.
Total Physical Response (TPR)
Maak gebruik van TPR. Dit kan prima in vijf of tien minuten ter afsluiting van de
les. Taal op deze wijze koppelen aan een fysieke actie maakt het leren leuker en
gemakkelijker.
Geef de vluchteling opdrachten in de gebiedende wijs, doe ze voor en de
vluchteling doet ze na.
In het begin ben jij de enige die spreekt, later kan de vluchteling zelf ook
opdrachten geven die jij uitvoert.

Voorbeeld TPR voor beginners
Beschrijving:

Opdrachten:

Jij en de vluchteling raken
het potlood aan

Raak het potlood aan

Je pakt een potlood en gebaart Pak het potlood
de vluchteling dit ook te doen.
Doe alles zelf voor!

Leg het potlood neer
Raak het boek aan
Pak het boek
Leg het boek neer
Raak het papier aan
Pak het papier
Raak het boek aan
Raak het papier aan
Raak het potlood aan

Zodra je merkt dat hij een handeling uitvoert zonder op jou
te letten, ga je je eigen reactie bij een nieuwe opdracht
vertragen. Je wacht dan dus even met voordoen en kijkt of de
vluchteling zelf al weet welke actie wordt gevraagd.
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Spreekoefeningen
•	Kies voor een gespreksonderwerp dat dicht bij de belevingswereld van
de vluchteling ligt zoals een persoonlijk onderwerp of bekende informatie.
Doordat de vluchteling dan nog niet zoveel hoeft na te denken over de inhoud
kan hij alle aandacht geven aan het kiezen van de juiste woorden en het
maken van correcte zinnen.
•	Stel de vluchteling eenvoudige, gesloten vragen waarop het antwoord al
duidelijk is.
Bijv. Hoeveel wielen heeft een auto. Welke dag is het vandaag?
•	Laat de vluchteling een onderwerp voor de volgende les voorbereiden. Laat
hem bijvoorbeeld iets vertellen over het eten uit zijn land van herkomst.
Hoor je bijvoorbeeld een incorrecte werkwoordsvorm, herhaal dan wat hij zegt,
maar met de correcte werkwoordsvorm.

Taalondersteuning en lesmateriaal
vanuit christelijk perspectief
Er bestaat tot nu toe geen officiële ‘christelijke’ lesmethode NT2. Je zult in
bestaande lesmethoden dingen tegenkomen waar je als christen niet achter staat
(bepaalde thema’s, bepaald woordgebruik, enz.)
Dit kan een aanknopingspunt zijn voor een goed gesprek, als de vluchteling
tenminste voldoende Nederlands begrijpt en spreekt.
Als je werkt met zelfgemaakt lesmateriaal heb je uiteraard ruimte om keuzes
te maken in het taalmateriaal. Overigens kun je bij gebruik van een bestaande
lesmethode ervoor kiezen om bepaalde lesstof over te slaan, met eventueel een
korte toelichting waarom. (Filippenzen 4:8 ‘Al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat
rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is (…), bedenk dat…’)
In het persoonlijk contact dat je als taalondersteuner en vluchteling samen
opbouwt, leer je elkaar geleidelijk een beetje kennen. Als christen laat je in je
manier van doen al aspecten zien van het Evangelie. Soms is er gelegenheid om
ook in woorden uiting te geven aan de kernboodschap in de Bijbel. Dat kan soms
ook via bepaald lesmateriaal.

Gebruik van Bijbelgedeelten

Tenzij de vluchteling daartegen bezwaar maakt, kun je in je lesmateriaal ook
Bijbelverhalen opnemen voor het oefenen van de taalvaardigheid en voor het
leren kennen van elkaars waarden.
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Verhalen rond een persoon uit het Oude Testament, gebeurtenissen in de
Evangeliën, gelijkenissen in de Evangeliën zijn heel geschikt om te gebruiken.
Ook Spreuken kun je gebruiken, bijvoorbeeld samen met wat korte spreekwoorden
in het Nederlands (sommige zijn afgeleid van een spreuk uit de Bijbel). Zet
bijvoorbeeld in een linkerkolom enkele korte, qua taal eenvoudige Spreuken en
spreekwoorden en in een rechterkolom - in een andere volgorde - de betekenis. De
vluchteling zoekt de juiste betekenis bij de Spreuk/het spreekwoord. Hiermee oefent
hij woordenschat en lezen. Bij het vervolgens hardop lezen kan ook een goede
uitspraak en intonatie van het Nederlands worden geoefend. Spreekvaardigheid kun
je oefenen door kort te praten over een Spreuk.
Als je een verhaal uit de Bijbel wilt gebruiken, is een kinderbijbel geschikt waarin
het Bijbelverhaal qua inhoud en verhaallijn goed is weergegeven, in eenvoudig
Nederlands (bijv. KIJK EN LUISTER, Laura Zwoferink).
De tekst kun je laten verwerken op allerlei manieren. Bijv.
•	als taalondersteuner de tekst eerst een keer voorlezen en/of een filmfragment
erover laten zien
•	de tekst zelf laten lezen
•	checken of alle woorden begrepen zijn; nieuwe woorden aanleren
•	nog een keer voorlezen of zelf laten lezen
•	schrijf wat eenvoudige stellingen over de tekst op om te kijken of de tekst
is begrepen (voorbeeld: een stelling over de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan: ‚Iedereen wil de gewonde man helpen’. Ja, dat klopt / Nee, dat
klopt niet.)
•	als het verhaal een duidelijke tijdslijn heeft (eerst gebeurt dit, daarna gebeurt
dat, enz.) is dit een manier om te kijken of de tekst is begrepen: kopieer de tekst,
met witruimten tussen de alinea’s of zinnen. Knip nu de stroken tekst uit. De
opdracht is om de stroken (de tekstgedeelten) in de juiste volgorde te leggen.
•	een activiteit ter afronding, bijv. een gesprekje over de vraag: wat zou je zelf
doen?
De tekst wordt zo op veel manieren intensief gebruikt, zowel voor het vergroten van
de taalvaardigheid als voor de inhoud/boodschap van de tekst.
Een bewerking van Bijbelgedeelten, in eenvoudig Nederlands, om daarmee taalles
te geven, is LESSEN NEDERLANDS UIT DE BIJBEL, Ank Cappon. Het gratis
materiaal, inclusief een korte handleiding voor het gebruik en een demo, kun je
aanvragen via huizezions@hetnet.nl.
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Materiaal in lijn met kernwaarden van het christelijke geloof

Als je ander tekstmateriaal zoekt (dit kan ook een gedichtje of lied zijn), zou je
kunnen kijken naar teksten die impliciet of expliciet iets laten zien van de mens en
de wereld in lijn met een Bijbels perspectief op mens en wereld.
Bijv.
•	de mens is geschapen naar het beeld van God
Daarom zijn alle mensen uniek; van oneindige waarde; enz.
•	de wereld is geschapen door God
Daarom is de wereld/de natuur mooi; moet er goed voor de wereld worden
gezorgd; enz.
Voor meer ideeën over taalondersteuning vanuit christelijk perspectief: kijk op
www.itnuk.com voor Engelstalige online cursussen zoals TESOL Practical
Toolkit. Via deze site kun je ook toegang aanvragen (gratis) voor de site CELCO
met lesideeën.
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Overige informatie
Brochure Over de drempel
Een uitgave van stichting Gave met veel achtergrondinformatie en praktische tips voor het contact met
vluchtelingen in de eigen woonomgeving. Je krijgt ook
via de brochure ideeën voor de taalondersteuning.
Vraag de brochure aan via servicedesk@gave.nl

Over de

drempel
Advies voor
contact met een
vluchteling
in de wijk

Andere taalondersteuners

RAL : 4001

Logo
Share tech mono

Via de Servicedesk van Gave kunnen we je in contact brengen met andere
taalondersteuners. Het is leuk en bemoedigend om ervaringen, adviezen en
tips uit te wisselen.
Pay off
Exo 2.0 Regular

Websites met algemene achtergrond
informatie over vluchtelingen
www.inburgeren.nl
www.vluchtelingenwerk.nl

Nog vragen?
Bel of mail de servicedesk: 0341-460328 / servicedesk@gave.nl
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RAL: 2000
Webkleuren
HEX : 934C8F
HEX: F29400
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BIJLAGE 1
Taalondersteuning geven
aan een groep
Taalleerders zoeken
Om het geven van Nederlandse les te starten voor een groep asielzoekers, heb
je contacten op het asielzoekerscentrum (azc) nodig. Het werkt het beste om
mensen persoonlijk uit te nodigen. Dit kun je doen door bijv. een uitnodiging (in
het Nederlands en Engels) te maken op papier met daarop de dag en tijd waarop
de Nederlandse les plaatsvindt. Deze uitnodiging geef je aan de asielzoekers die
je kent. Ook kun je hen vragen de uitnodiging verder te verspreiden.
Geef vooraf de datum en tijd van je les door aan het COA, of overleg eerst met
het COA dat je van plan bent om taalondersteuning Nederlands te geven. Zorg
ervoor dat jouw les niet samenvalt met een activiteit/les van het COA.

Leiding kunnen geven
•	Als je taaluitleg geeft aan een groep, moet je leiding kunnen geven. Groepen
hebben meestal behoefte aan duidelijke en structuur. Bepaal zelf welke regels
je belangrijk vindt en wijs de groep hier op. Voorbeelden van regels:
- Als de ‘docent’ aan het woord is, is ‘de klas’ stil.
- Iedereen komt op tijd.
•	Bereid je lessen goed voor. Heb een duidelijke lijn en houd je daaraan.
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Financiën
Vraag van te voren na wie de Nederlandse les wil financieren. Dit kan bijvoorbeeld
een werkgroep zijn van Kerk en Vluchteling of een individuele kerk. Kosten die
aan de les verbonden (kunnen) zijn: de huur van een ruimte; lesmaterialen; koffie/
thee/koekjes; kopieerkosten.

Voorbereiding
•	Zoek een geschikte ruimte (buurthuis, kerkzaaltje, enz.)
•	Zoek geschikte vrijwilligers. Het is fijn om met minimaal drie vrijwilligers te zijn,
zodat je de vluchtelingen in taalniveaus kunt indelen, in groepjes kunt werken
en/of mensen persoonlijk kunt helpen.
•	Stel COA op de hoogte van je voornemen taalondersteuning aan te bieden en
overleg over de dag en het tijdstip.
•	Denk na over de vraag of je een apart lesmoment wilt voor mannen en voor
vrouwen of dat je taalondersteuning biedt aan een gemengde groep. Sommige
vrouwen vinden het niet fijn om samen met mannen les te krijgen.
•	Bepaal de lesmethoden en lesmaterialen die je gaat gebruiken.
N.B. In verband met het hoge verloop van mensen in asielzoekerscentra
hebben themagerichte lessen de voorkeur. Oefen per thema met realistische
dialogen (zie hoofdstuk 6).
•	Bepaal de dag en het tijdstip waarop je definitief gaat starten en nodig
asielzoekers uit.

Startfase
Het kan zijn dat je start met een klein groepje asielzoekers. De les moet meer
bekendheid krijgen en dat heeft tijd nodig. Veel azc’s hebben veel verloop van
asielzoekers. Het is zaak om je les onder de aandacht te houden. Het zal van
mond tot mond bekend worden via asielzoekers. Ga zelf ook af en toe het azc
weer bezoeken. Ook kun je andere christenen, kerken, kennissen vragen je les
onder de aandacht te brengen van asielzoekers waar zij contacten mee hebben.
Als je groepsles wilt aanbieden aan vluchtelingen in een dorp/stadswijk, kun je
de les onder de aandacht brengen via andere christenen, kerken, kennissen, via
berichtjes in een plaatselijke krant, via het mededelingenbord in supermarkten, via
een flyer in de bibliotheek, etc.
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Evaluatie
•	Evalueer in het begin na elke bijeenkomst hoe het ging en wat je
eventueel zou willen verbeteren.
•	Spreek als organisatoren af wanneer je het programma evalueert en
eventuele verbeteringen voor een volgend jaar verwerkt.

UIT DE PRAKTIJK

‘D

e inloopmiddag in de Kerkboerderij loopt als een
trein. Er zijn steeds rond de 20-40 bezoekers.
Men vindt het gezellig en wil graag de Nederlandse taal
oefenen. De bezoekers zijn leergierig.
De wisselende samenstelling van de groep en het beperken
van de kosten vragen om creativiteit. Aan de hand van
thema’s, voorwerpen of andere zaken praten de bezoekers
met elkaar. Zo oefenen ze goed met de Nederlandse taal.’
Janny, coördinator
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BIJLAGE 2
Voorbeelden van hulp
middelen
bij taalondersteuning
Lezen met behulp van picto’s
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Letterklanken
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Het fonetisch alfabet
Uitspraak letterklanken Nederlands
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
w
z

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

àh (zoals in b-a-l)
buh
suh
duh
èh (zoals in p-e-t)
fffffff (duidelijk hard tussen lippen)
gggg
huh
ìh (zoals in i-k)
juh
kuh
lllll
mmmm (tussen lippen)
nnnn (tong achter voortanden)
òh (zoals in b-o-s)
puh
rrrrrrr
ssssssss (sissend)
tuh
ùh (zoals in b-u-s)
vvvv (zachtjes licht blazend tussen lippen)
www (zachtjes licht blazend met boventand en onderlip)
zzzzzzz (zoemen van een bij)

aa
ee
oo
uu
ie
oe
ui
ij
ei
eu
ou
au

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

aa (zoals in m-aa-n)
ee (zoals in t-ee-n)
oo (zoals in r-oo-s)
uu (zoals in m-uu-r)
ie (zoals in t-ie-n)
oe (zoals in b-oe-k)
ui (zoals in b-ui-k)
de ij van ijs (wij spreken niet over lang en kort)
de ei van ei
eu (zoals in n-eu-s)
otje ou (de oh van o-u)
atje au (de ah van a-u)
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gevlucht.

gevlucht.

Vanwege oorlog, uitzichtloosheid, chaos of
onderdrukking. Ze leefden in onzekerheid, en
zoeken veiligheid en een vreedzaam leven.

gezien.

gezien.

Gevlucht, maar geen nummer. Een persoon,
een mens. Geschapen, gezien en geliefd
door God.

geliefd.

geliefd.

Geliefd door God én door mensen.
Broodnodig voor iedereen, ook voor
vluchtelingen. Wij geven die liefde door,
samen met vele vrijwilligers.

Stichting Gave
Marie Curiestraat 35
3846 BW Harderwijk
T 0341 46 03 28
E servicedesk@gave.nl
IBAN NL85 INGB 0006 9900 56
www.gave.nl

