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Abstract 

Dit onderzoeksrapport wil nagaan wat de criteria zijn van kwaliteitsvolle oefenmomenten 

Nederlands. De resultaten werden bekomen via literatuurstudie over tweedetaalverwerving en 

vormen van formeel en informeel Nederlands leren in Vlaanderen en via een bevraging van docenten 

NT2, vrijwilligers, ondersteuners (N = 43) en anderstaligen (N = 667). Hierop vroegen we een reflectie 

van relevante deskundigen (N = 8). Aan de hand hiervan beschrijft dit rapport hoe vrijwilligers, 

docenten NT2 en anderstaligen zelf ideale oefenkansen zien en hoe deskundigen hiernaar kijken. Uit 

zowel de literatuurstudie als uit de bevragingen blijkt een nieuwe en verfrissende visie op 

oefenkansen Nederlands en de mogelijke invulling hiervan. Vraaggericht inspelen op behoeftes van 

anderstaligen is hét kwaliteitskenmerk van oefenkansen Nederlands, zowel binnen als buiten de klas. 

Dit leidt tot een breed gamma van mogelijke oefenkansen, van geïllustreerd converseren, doe-

activiteiten tot functionele uitstappen naar de bibliotheek en/ of de VDAB. Anderstaligen geven aan 

dat de participatie aan de maatschappij voor hen dé ideale oefenkans is. Dit in tegenstelling tot de 

huidige tendens om de kennis van de Nederlandse taal als voorwaarde voor een participatie aan de 

samenleving. Zowel de respondenten als de onderzoekers pleiten dan ook voor een volwaardige 

plaats voor oefenkansen Nederlands binnen het taalverwervingsproces van anderstaligen, zowel 

binnen als buiten de klascontext. Dit onderzoeksrapport kan een instrument zijn om concreet verder 

te werken aan uitgewerkte zinvolle oefenkansen, aan de samenwerking tussen het NT2-onderwijs en 

vrijwilligersinitiatieven NT2 en aan de taalsensibilisering binnen onze Nederlandstalige samenleving 

die ook een aandeel heeft in het taalverwervingsproces van anderstaligen. Hoewel er nog veel werk 

aan de winkel is, zijn er ook heel wat positieve tendensen. De huidige flexibilisering NT2 binnen het 

volwassenenonderwijs, de initiatieven van de Huizen van het Nederlands  rond bekendmaking van en 

toeleiding naar taalstimuleringsinitiatieven en de Vlaamse acties met betrekking tot taalpromotie 

kunnen we dan ook enkel toejuichen.  

0. DANKWOORD 

 
Dit onderzoeksrapport was een interessant onderzoeksproces waarbij we onze opgedane ervaring, 

onze ideeën en meningen over oefenkansen Nederlands getoetst hebben aan de praktijk. Wij zijn 

alvast zeer tevreden met het resultaat. De grote respons en de vele reacties op ons onderzoeksopzet 

maakten enerzijds dat de finalisering van het rapport vertraging opliep, maar maakte voornamelijk 

duidelijk dat oefenkansen Nederlands een hot item zijn. We kwamen tot verrassende inzichten, 

nieuwe ideeën en praktijkgerichte voorbeelden. We zijn dan ook zeer dankbaar dat we dit onderzoek 

mochten uitvoeren.  

Hierbij willen we in de eerste plaats de provincie Antwerpen danken voor de financiële 

ondersteuning om dit onderzoek uit te voeren. Daarnaast willen we de vele respondenten danken 

voor hun reacties en medewerking aan dit onderzoek, de vrijwilligers, de docenten NT2, de 

medewerkers van Prisma vzw en Vorming Plus en de anderstalige cursisten en deelnemers.  

We hopen dan ook dat dit rapport velen kan inspireren om op een originele manier bij te dragen aan 

kwaliteitsvolle oefenkansen binnen en buiten de klascontext.  
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1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 

 

1.1 Inleiding 

 

Voor onze organisatie, het Huis van het Nederlands provincie Antwerpen (HvN Provant), was dit 

onderzoek een enorm boeiend proces. Het resultaat: voorliggend onderzoeksrapport, biedt ons een 

schat aan informatie en maakt komaf met vooroordelen, ongefundeerde meningen en visies op 

taalverwerving binnen en buiten de klas. Zoals onze organisatienaam aangeeft, zijn we boven alles 

geïnteresseerd in “Nederlands leren door anderstaligen”. De Huizen van het Nederlands (HvN)1 zijn 

relatief jonge organisaties. De HvN ontstonden in de jaren ’90 waarbij de lessen Nederlands vanuit 

het gesubsidieerde vrijwilligersaanbod NT2 overgenomen werden door de grote aanbodverstrekkers: 

de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) voor snellerende cursisten en de Centra Basiseducatie 

(CBE) voor traaglerende cursisten. De einddoelen Nederlands werden beschreven voor de 

vaardigheden luisteren, spreken, lezen en schrijven, gebaseerd op het Europees Referentiekader 

(ERK) (Vlaamse overheid, 1999). De HvN kregen een eigen decreet in april 2004 en sindsdien zijn zij 

de toegangspoort naar het reguliere aanbod NT2 met de exclusieve bevoegdheid om anderstalige 

kandidaat-cursisten te oriënteren naar het meest geschikte aanbod Nederlands tweede taal (NT2). 

Dit meer gecoördineerde beleid rond NT2 wierp zijn vruchten af: tussen 2001 en 2011 steeg het 

aantal lesuren cursist (LUC) met 87% bij de CVO en met 92,5% bij de CBE! (2013, GIA-rapport, p.143) 

Ook de professionalisering, de kwaliteit en diversiteit aan aanbod steeg gevoelig bij de grote 

aanbodverstrekkers.  

Naast deze reguliere lessen Nederlands bleef ook het werkveld positief en actief in beweging. 

Sommige lokale vrijwilligersinitiatieven werkten gewoon verder, op andere plaatsen ontstonden 

nieuwe taalstimuleringsinitiatieven.  

Dit onderzoeksrapport handelt over “oefenkansen Nederlands” in de ruime zin van het woord,  

waarbij we focussen op de kwaliteitscriteria van deze oefenkansen. Het biedt een beschrijvende en 

ontwerpende studie van de huidige praktijk in de provincie Antwerpen (uitgezonderd de stad 

Antwerpen) en een reflectie van relevante betrokkenen.  

1.2 Probleemstelling 

 

Zoals hierboven beschreven, is er de voorbije 10 jaar heel wat veranderd op het vlak van NT2. 

Ondertussen is niet alleen de kennis, maar ook het effectieve gebruik van de Nederlandse taal op 

verschillende beleidsdomeinen een aandachtspunt geworden. Naast de sterke professionalisering 

van het reguliere aanbod NT2, schieten ook taalstimuleringsinitiatieven als paddenstoelen uit de 

grond en dit in heel Vlaanderen. We denken hierbij aan conversatietafels, bijlessen Nederlands, het 

project “Samen Inburgeren” en Nederlands voor specifieke doelgroepen. Deze initiatieven zijn zeer 

duidelijk gericht op het “oefenen van het Nederlands”. Daarnaast lopen er in heel Vlaanderen 

taalpromotieprojecten zoals “Bijt-in-je vrije tijd”, “Patati, Patata” en“Oefen hier je Nederlands”2. In 

2014 loopt er een heuse ‘Vlaamse campagne’ rond het promoten van het gebruik van het 

                                                           
1 Een verklarende woordenlijst van de meest gebruikte afkortingen vindt u in bijlage 1. 
2 Deze taalpromotieprojecten werden ontwikkeld door Huis van het Nederlands Brussel. Voor meer informatie verwijzen we naar 
www.taalboulevard.be 

 

http://www.taalboulevard.be/
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Nederlands. Deze initiatieven zijn allen zeer lovenswaardig, maar zijn slechts zinvol indien deze 

gepromote oefenkansen kwaliteitsvol zijn. Verschillende van deze initiatieven stelden ons de vraag 

naar deskundig advies over de inhoudelijke invulling van hun oefenmomenten Nederlands. 

Hiervoor  misten  we echter een degelijke onderbouwing waardoor we advies gaven dat niet altijd 

even gegrond en zinvol was.  

 

1.3 Opzet onderzoek 

 

Aangezien “de optimalisering van het aanbod NT2” één van de decretale kernopdrachten is van de 

HvN, besloten we in november 2012 om een denkoefening op te zetten. Hierbij wilden we 

wetenschappelijke literatuur én praktijkervaringen aan elkaar  koppelen. Het zijn de twee onmisbare 

ingrediënten om te komen tot onderbouwde adviesverlening. Naast de literatuurstudie waren we 

bijzonder geïnteresseerd in de mening en de visie van de anderstaligen zelf, de betrokken 

vrijwilligers, de docenten NT2 en ondersteunende partnerorganisaties. Hiertoe organiseerden we  3 

focusgroepen  (N = 43)  en bevroegen we anderstaligen (N = 669). De resultaten hiervan legden we 

voor aan experts uit het brede werkveld NT2 via semi-gestructureerde interviews.  
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1.4 Vraagstelling 

 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt: ‘Aan welke concrete en inhoudelijke criteria voldoet een 

kwaliteitsvol oefenmoment NT2?’  

 

Maar ook op volgende onderzoeksvragen, zoeken we in dit onderzoek een antwoord: 

 Welke wetenschappelijke theorieën bestaan er momenteel over 

tweedetaalverwerving en waarin verschillen zij van elkaar? 

 Hoe wordt in de huidige literatuur de opsplitsing gemaakt tussen formeel en informeel 

leren met betrekking tot Nederlands als tweede taal? 

 Hoe kijken docenten NT2, vrijwilligers en ondersteuners naar de huidige 

oefenmomenten NT2? 

 Hoe ervaren anderstalige deelnemers de huidige oefenmomenten NT2?  

 Wat zijn kwaliteitsvolle oefenmomenten NT2 volgens anderstalige cursisten?  

 Hoe kijken experts naar de huidige oefenmomenten NT2 en hoe zien zij deze idealiter 

verder evolueren?  

 

1.5 Onderzoeksmethode 

 

Om een antwoord te krijgen op bovenstaande geformuleerde onderzoeksvragen opteren we voor 

een kwalitatief en beschrijvend onderzoek. We hebben immers niet de ambitie om een theorie of 

een hypothese te ontwikkelen of een bepaald voorondersteld verband te toetsen aan de 

werkelijkheid. Het is evenmin de bedoeling om de resultaten hiervan te extrapoleren naar de gehele 

verzameling van oefenmomenten Nederlands in Vlaanderen.  

We beschrijven de theorie met betrekking tot taalverwerving en (in)formeel leren en geven de 

meningen van vrijwilligers, docenten NT2, anderstaligen en deskundigen aan de hand van semi-

gestructureerde groepsinterviews. Het betreft dus een multimethode-aanpak. De resultaten hiervan 

kunnen bijgevolg enkel uitsluitsel geven over de meningen en ervaringen van de bevraagde 

deelnemers (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). 

 

1.6 Structuur 

 

In het eerste deel  beschrijven we kort  het ontstaan en de werking van de HvN en kaderen we de 

toenemende aandacht voor oefenkansen vanuit de HvN. Vervolgens beschrijven we aan de hand van 

literatuuronderzoek de verschillende theorieën rond taalverwerving en (in)formeel leren.   

 

Het tweede deel focust op de resultaten van het onderzoek.  Hierbij komen de meningen van de 

respondenten van de focusgroepen (vrijwilligers, hun ondersteuners en docenten NT2)  en de 

deskundigen uitgebreid aan bod.   

 

In een laatste deel formuleren we enkele conclusies en aanbevelingen.  
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2. DE HUIZEN VAN HET NEDERLANDS 
 

Vlaanderen telt acht Huizen van het Nederlands, drie stedelijke (Antwerpen, Gent, Brussel) en vijf 

provinciale (één in elke Vlaamse provincie). Het Huis van het Nederlands is de toegangspoort tot het 

aanbod Nederlands als tweede taal (NT2) van de Centra voor basiseducatie (CBE) en de Centra voor 

Volwassenenonderwijs (CVO).   

2.1 Het decreet betreffende de Huizen van het Nederlands   

 

De Huizen van het Nederlands (HvN) zijn een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en vallen 

momenteel onder de bevoegdheid van minister G. Bourgeois, bevoegd voor Bestuurszaken, 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. 

 

Het decreet betreffende de HvN werd in mei 2004 goedgekeurd en trad in juni 2005 effectief in 

werking. De decretale missie luidt als volgt: 

 optimaliseren van de dienstverlening ten aanzien van anderstaligen die Nederlands 

willen leren 

 oriënteren van anderstaligen naar het meest geschikte aanbod NT2 

 optimaliseren van het aanbod NT2  

 ondersteunen van het Vlaamse inburgeringsbeleid 

 

Voor dit onderzoek is de decretale doelstelling:  “de optimalisering van het aanbod NT2” van belang. 

Het aanbod NT2 in ruime zin gaat ons inziens verder dan de Nederlandse lessen bij de grote 

aanbodverstrekkers, en omvat ook de vele taalstimuleringsinitiatieven waar het geleerde Nederlands 

ingeoefend kan worden. We kunnen ons echter wél de vraag stellen of deze opdracht oorspronkelijk 

in die zin bedoeld was door de wetgever. De voorgeschiedenis en het ontstaan van de HvN in ons 

achterhoofd vermoeden we van niet.  

 

2.2 Waarom zijn er Huizen van het Nederlands? 

 

In dit hoofdstuk gaan we op zoek naar de “roots” van de Huizen van het Nederlands. Een terugblik in 

de tijd helpt om de huidige werking en bijhorende evoluties beter te plaatsen. De aanleiding en het 

onderwerp van dit onderzoek staan uiteraard ook niet op zichzelf.  

2.2.1 Professionalisering binnen het NT2-onderwijs en het minderhedenbeleid 

 

Het opleidingsaanbod Nederlands tweede taal ontstond binnen lokale vrijwilligersinitiatieven in de 

jaren ’70 en viel buiten het reguliere volwassenenonderwijs. Zowel vanuit het Vlaamse beleid als 

vanuit de diverse aanbieders3 wilde men een meer gecoördineerd beleid rond NT2. De twee eerste 

rondetafelconferenties van 1993 en 2002 leidden tot de professionalisering en institutionalisering 

van het NT2- landschap.  

                                                           
3 Deze aanbieders NT2 waren toen het Onderwijs Sociale Promotie (OSP), de Centra voor Basiseducatie (CBE), de Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling (VDAB), het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) en de Integratiecentra voor Migranten (Vlaamse 
overheid, 1999). 
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De eerste afspraken over de doelgroep werden gemaakt tussen de grote aanbodverstrekkers. De 

einddoelen Nederlands werden beschreven voor de vaardigheden luisteren, spreken, 

gespreksvaardigheid, lezen en schrijven, gebaseerd op het Europees Referentiekader (ERK) (Vlaamse 

overheid, 1999). Het gesubsidieerde vrijwilligersaanbod NT2 werd in de jaren ’90 volledig afgebouwd 

door het Ministerie van Gezin en Welzijn (Coumou, van Eeveren & Maton, 2004). 

Ondertussen evolueerde ook het minderhedenbeleid. In de jaren ‘90 groeide het besef dat migratie 

een blijvend verschijnsel zou zijn waardoor de nood aan een effectief onthaalbeleid zich opdrong. 

Het inburgeringsdecreet werd van kracht in 2003 en voorzag in een primair inburgeringstraject 

waarbij de nieuwkomer Nederlandse taallessen en lessen maatschappelijke oriëntatie zou krijgen. De 

kennis van het Nederlands werd hierbij aanzien als één van de belangrijkste doelstellingen en een 

noodzakelijke voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Via de lessen 

maatschappelijke oriëntatie in eigen taal, zouden nieuwkomers de waarden en normen, rechten en 

plichten van de samenleving leren kennen. 

2.2.2 Pilootprojecten Huizen van het Nederlands 

 

Het nieuwe onthaal- en inburgeringsbeleid leidde tot een grote populariteit van het NT2-aanbod, 

maar, als keerzijde van de medaille, ook tot een gebrek aan coördinatie en efficiëntie. Er ontstond 

een scherpere concurrentie tussen de verschillende opleidingsverstrekkers NT2, in het nadeel van de 

kandidaat-cursist. Daarenboven kon het aanbod NT2 het groeiende aantal cursisten NT2 niet aan en 

ontstonden er sinds 2000 wachtlijsten NT2. De organisatie van bijkomend aanbod NT2 verliep weinig 

gecoördineerd en het ontbrak aan gegevens over de afstemming tussen vraag en aanbod en 

wachtlijsten NT2. Daarnaast bleef het erg onduidelijk of cursisten steeds goed georiënteerd werden 

en was er, na inschrijving, geen zicht op eventuele uitval van cursisten NT2. Het aanbod NT2 werd 

een alsmaar belangrijkere maatschappelijke uitdaging voor het volwassenenonderwijs. Volgens de 

toenmalige Minister van onderwijs, Marleen Vanderpoorten, was er dringend nood aan een 

coördinatie-, registratie- en opvolgingssysteem. De rondetafelconferentie van 2002 bleek een 

keerpunt én het startschot van de pilootprojecten “Huizen van het Nederlands” (De Niel, & Vienne, 

2002).  

Het decreet betreffende de Huizen van het Nederlands (2004) creëerde uiteindelijk een structureel 

en wettelijk kader voor de oprichting van 8 Huizen van het Nederlands.  

2.3 Steeds meer aandacht voor taalpromotie en taalstimulering 

 

Zoals blijkt uit de ontstaansgeschiedenis van de HvN, behoorden de vrijwillige  

taalstimuleringsinitiatieven niet tot het aanbod NT2 zoals vermeld in het decreet. Integendeel: de 

gesubsidieerde vrijwilligersinitiatieven werden langzaam, maar zeker afgebouwd en de centrale 

toegangspoort naar het aanbod NT2, de HvN, oriënteerden anderstalige volwassenen enkel nog naar 

de reguliere aanbodverstrekkers: de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) en de Centra 

Basiseducatie (CBE) met een kwantitatieve en kwalitatieve stijging tot gevolg. 

 

Maar ook naast deze reguliere lessen Nederlands bleef het werkveld in beweging. Sommige 

vrijwilligersinitiatieven bleven parallelle lessen Nederlands geven of vormden hun aanbod om naar 

remediëring of gingen verder met hun taalstimuleringsactiviteiten.  
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Er startten ook heel wat nieuwe initiatieven. De opstart van conversatietafels, vaak onder impuls van 

Vormingplus kende een ware opmars de voorbije jaren. In 2008 startte de eerste conversatietafel op 

in Herentals (Den Babbelhoek). Dit aantal steeg tot 18 conversatietafels in 2014 over de hele 

provincie Antwerpen. De nood bleek ook bij anderstaligen die aangaven hun geleerde Nederlands te 

willen oefenen in de praktijk. Deze signalen werden opgevangen door de Huizen van het Nederlands, 

de onthaalbureaus en door de aanbieders zelf. Binnen het beleidsdomein inburgering ging deze 

evolutie niet onopgemerkt voorbij en ook “taalstimulering” werd een speerpunt in hun beleid. Zo 

lezen we in de beleidsnota 2009 – 2014 van minister Bourgeois dat de HvN taalpromotie als een 

extra opdracht krijgen om ervoor te zorgen dat meer mensen Nederlands leren, maar ook 

daadwerkelijk (kunnen) spreken (Bourgeois, 2009, p. 5). In 2011 wordt het budget van “Managers in 

diversiteit4” voorbehouden voor het project “Samen Inburgeren”. Een initiatief dat momenteel in 21 

gemeentes in Vlaanderen loopt waarbij inburgeraars5 en Nederlandstaligen samen op stap gaan, de 

gemeente leren kennen en ondertussen Nederlands kunnen oefenen6. Ook in 2012 is de oproep van 

“managers in diversiteit” gericht op taalstimulering- en beleid met als thema: “De Nederlandse taal 

verbindt ons allemaal”.  Voor inspiratie werd verwezen naar de website www.taalboulevard.be die in 

2011 tijdens een studiedag in het Vlaams Parlement werd voorgesteld door HvN Brussel en vzw ‘De 

Rand’, de ontwikkelaars van de site. Deze website die intussen de portaalsite is van de 

taalpromotiecampagne met als slogan ‘Nederlands oefenen? Ik doe mee.’ beschrijft via projectfiches 

de verschillende taalpromotieprojecten die een organisatie kan opzetten.  De respons op deze 

oproep was enorm. Maar liefst 103 ontvankelijke projectaanvragen werden aan de selectiecriteria 

getoetst. Het vrijgemaakte budget was ontoereikend om alle ingediende projectaanvragen te 

weerhouden (slechts 27).Verder lezen we in de beleidsbrief 2012 van minister Bourgeois nog dat het 

zijn ambitie is om taal(promotie)beleid op te nemen als horizontaal aandachtspunt voor alle 

beleidsdomeinen in het horizontaal integratiebeleidsplan van de Vlaamse overheid (Bourgeois, 2012, 

p.20). Hij geeft zelf het voorbeeld door taalbeleid en taalpromotie op te nemen in de beheers- en 

beleidscyclus integratie7 voor steden en gemeentes als tweede beleidsprioriteit.  Taalbeleid en 

taalpromotie zijn ook als decretale opdrachten opgenomen in het nieuwe integratie-en 

inburgeringsdecreet dat op 7 juni 2013 door de Vlaamse Regering werd bekrachtigd en afgekondigd. 

In het werkjaar 2014 loopt onder impuls van inburgering ook een grootschalige 

taalpromotiecampagne in samenwerking met de HvN. Hiermee willen zij naast de kennis, ook het 

gebruik van het Nederlands stimuleren.   

2.4 Taalpromotie en taalstimulering bij Huis van het Nederlands provincie Antwerpen 

 

Hoewel enkel HvN Brussel een decretale opdracht heeft met betrekking tot taalpromotie8, hebben 

alle HvN in meerdere of mindere mate ingezet op de samenwerking met of de ontwikkeling van 

taalstimuleringsactiviteiten. Zo ook het Huis van het Nederlands provincie Antwerpen (HvN Provant). 

                                                           
4 Het subsidiekader ‘Gezocht: managers van diversiteit’ heeft de bedoeling om organisaties, bedrijven en burgers in Vlaanderen te 
stimuleren om op experimentele basis te werken aan een samenleving in diversiteit. (bron: 
http://www.integratiebeleid.be/subsidies-en-projectgroepen/gezocht-managers-van-diversiteit) 
5 Inburgeraars zijn vreemdelingen van achttien jaar en ouder die zich langdurig in Vlaanderen of Brussel komen vestigen. Ook Belgen die 
niet in België geboren zijn en van wie minstens een van de ouders niet in België geboren is (bron: www.inburgering.be) 
6 Meer informatie hierover is terug te vinden via www.sameninburgeren.be  

 
7 De beleids- en beheerscyclus biedt aan de steden en gemeenten een geïntegreerd instrumentarium om hun beleid te plannen, te 
budgetteren, te registreren, te rapporteren en te evalueren. Meer info via  http://www.integratiebeleid.be/lokaal-
integratiebeleid/regelgeving-lokaal-integratiebeleid  
8 Decreet HvN, hfst IX, art. 18 

http://www.taalboulevard.be/
http://www.integratiebeleid.be/subsidies-en-projectgroepen/gezocht-managers-van-diversiteit
http://www.sameninburgeren.be/
http://www.integratiebeleid.be/lokaal-integratiebeleid/regelgeving-lokaal-integratiebeleid
http://www.integratiebeleid.be/lokaal-integratiebeleid/regelgeving-lokaal-integratiebeleid


  
 

10 

Sinds haar ontstaan zette zij in op een goede relatie met lokale vrijwilligersinitiatieven Nederlands9. 

Een complementaire samenwerking en afstemming met het reguliere aanbod NT2 was telkens het 

streefdoel.  

Samen met de partnerorganisaties Diversiteitscentrum Prisma vzw en de betrokken centra 

Vormingplus : 

 organiseren we jaarlijks ‘Het Babbelbal’, een inhoudelijk trefmoment voor vrijwilligers; 

 zetten we, waar nodig, lokale samenwerkingsverbanden op tussen aanbieders en 

vrijwilligersinitiatieven NT2; 

 organiseren we vormingen voor vrijwilligers, bijvoorbeeld bij de opstart van een nieuwe 

conversatietafel; 

 zijn we lid van de stuurgroepen taalstimulering die georganiseerd worden in onder 

andere Lier, Mortsel, Turnhout, Geel, Mol, enz.; 

 voerden we het project “Simzalazin in samenwerking” uit dat inzet op complementaire 

samenwerking tussen vrijwilligersinitiatieven en aanbieders NT2; 

 proberen we het project “taalstages” 10 te implementeren in de structuren van Centra 

voor Volwassenenonderwijs (CV0); 

 voerden we een onderzoek naar kwaliteitsvolle oefenkansen Nederlands. 

 

Aangezien deze projecten een meerwaarde bleken voor de werking van HvN Provant en onze missie 

en visie de lading niet meer dekte, herwerkten we in 2013 onze missie en visie. We legden de focus 

op het taalverwervingsproces van anderstalige volwassenen waardoor alle activiteiten van HvN 

opgenomen werden. Deze missie en visie werd in september 2013 goedgekeurd op de Raad van 

Bestuur en luidt als volgt: 

 

“Een nieuwe taal leer je niet op 1 – 2 – 3.  Het is een proces dat continu doorloopt. Drie factoren 

spelen een belangrijke rol in dat taalverwervingsproces : taalinput, interactie, feedback.  

Je moet een taal horen, de kans krijgen om ze te spreken (uit te testen) en feedback krijgen, zodat je 

weet welke fouten je maakt. Een bijkomende voorwaarde is dat de taal die je hoort begrijpelijk, 

correct en relevant is.  

 

 
 

                                                           
9 Dit doet HvN provant met projectmiddelen van de provincie Antwerpen, stad Mechelen, Federaal impulsfonds en kabinet inburgering. 
10 Project taalstages is een project dat gestart is in ‘CBE open school Mechelen, Heist op den Berg, Lier, Rupel’ en intussen ingang heeft 
gevonden bij o.a. CVO Crescendo, CVO VSPW Mol en CVO Kempen. 

HOREN
BEGRIJPELIJK

CORRECT

RELEVANT

SPREKENFEEDBACK
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Het taalverwervingsproces speelt zich af in de klas, maar ook buiten de klas. Het is een proces 

dat zich overal voordoet, gepland of ongepland.  HvN Provant wil het proces van het verwerven 

van de Nederlandse taal alle kansen geven. Daarom zetten wij in op : 

 een correcte oriëntering van anderstaligen naar het gepaste aanbod NT2: het reguliere 

aanbod NT2 en aanvullende oefenkansen in de samenleving; 

 de optimalisering van leerkansen: in en buiten de NT2-les. HVN stimuleert inhoudelijke 

samenwerking tussen:  

 het reguliere en het niet-reguliere aanbod NT2 

 aanbieders NT2 

 taalstimuleringsinitiatieven  

 partnerorganisaties zoals VDAB, inburgering & integratie en steden & gemeenten; 

 taalbeleid en  taalpromotie om organisaties, bedrijven en vakdocenten te ondersteunen in 

het opnemen van hun rol in het communicatieproces met anderstaligen.” 

 

2.5 Conclusie 

 

De Huizen van het Nederlands hebben de voorbije jaren, samen met het werkveld NT2 en de 

inburgerings- en integratiesector, een sterke evolutie doorgemaakt. De Huizen van het Nederlands 

zijn ontstaan vanuit een nood aan coördinatie in het volwassenenonderwijs NT2. Deze nood werd 

versterkt vanuit andere beleidsdomeinen zoals ‘inburgering’ en later ook ‘wonen’ en ‘werk’.  Het 

reguliere aanbod NT2 kende een sterke kwantitatieve stijging en professionalisering, maar ook 

daarnaast ontstonden vele diverse taalstimuleringsinitiatieven die ingingen op de vraag van 

anderstalige cursisten om hun geleerde Nederlands te kunnen oefenen. Binnen het beleidsdomein 

inburgering werd deze evolutie sterk aangemoedigd en ondersteund, zowel financieel als in de 

wetgeving. Ook de Huizen van het Nederlands, waaronder HvN Provant,  zetten vanuit hun werking 

in op oefenkansen Nederlands aangezien deze onmisbaar zijn in het taalverwervingsproces van 

anderstalige volwassenen.  

In dit deel kregen we een beeld van het ontstaan van het huidige reguliere aanbod NT2, de Huizen 

van het Nederlands en de evolutie in de samenleving met betrekking tot oefenkansen Nederlands. In 

het volgende deel beschrijven we verschillende theorieën over taalverwerving, formeel/informeel 

leren en de plaats van oefenkansen hierin. Tenslotte laten we daarover anderstaligen, docenten NT2, 

vrijwilligers en ondersteuners aan het woord en vragen daarop een reflectie van (onderwijs)experts 

die betrokken zijn bij het ruime landschap NT2. 
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3. OPZET EN METHODE VAN HET ONDERZOEK 

 

3.1. Onderzoeksopzet en verantwoording onderzoeksmethode 

 

Zoals aangegeven in de inleiding willen we in dit onderzoek nagaan wat de criteria zijn van 

kwaliteitsvolle oefenkansen Nederlands. Hiervoor gaan we te rade bij relevante en 

wetenschappelijke  literatuur en peilen we naar de mening van de mensen in het werkveld, namelijk 

anderstaligen, docenten NT2, vrijwilligers en hun ondersteuners. Hierop vragen we tenslotte een 

reflectie van enkele (onderwijs)deskundigen. We opteren dan ook voor kwalitatieve 

onderzoeksmethodes. 

 

3.1.1. Literatuurstudie 

 

Onze centrale onderzoekvraag luidt als volgt: ‘Aan welke concrete en inhoudelijke criteria voldoet een 

kwaliteitsvol oefenmoment NT2?’. Om hierop een antwoord te formuleren, dienen we de 

verschillende wetenschappelijke theorieën over tweedetaalverwerving te bestuderen en moeten we 

nagaan  waarin zij van elkaar verschillen. Om na te gaan of en wat mogelijke verschillen zijn in 

kwaliteitsvolle oefenkansen binnen en buiten de klas, bestuderen we eveneens hoe de opsplitsing 

gemaakt wordt tussen formeel en informeel leren met betrekking tot Nederlands als tweede taal. 

 

3.1.2.  Mondelinge en schriftelijke bevraging anderstalige deelnemers conversatietafels en 

cursisten NT2 

 

De opinie van de anderstaligen brachten we in kaart met behulp van ons netwerk. We kozen voor 

mondelinge interviews, al dan niet gekoppeld aan een schriftelijke vragenlijst en een persoonlijke 

aanpak. We deden een beroep op de docenten die met hun cursisten een gesprek aangingen over 

kwaliteitsvolle oefenkansen. Dit zou leiden tot een grotere respons dan hen te betrekken in 

focusgroepen. Het bleek een goede keuze te zijn als we naar de grote respons kijken. 

 

3.1.3. Semi-gestructureerde interviews: focused interviews 

 

De overige onderzoeksvragen peilen naar de meningen en ervaringen van mensen uit de praktijk die 

wekelijks of soms zelfs dagelijks met anderstaligen in contact komen. Daarom kozen we voor 

‘focused interviews’, “(groeps)gesprekken over een afgebakend, specifiek onderwerp met personen 

die bijvoorbeeld dezelfde of vergelijkbare ervaringen hebben gehad”   (Baarda et al., 2005, p.227). 

Het onderwerp is afgebakend: het gaat over kwaliteitsvolle oefenkansen. De bevraagde doelgroep 

heeft vergelijkbare ervaringen gehad met deze oefenkansen. Verder opteren we voor 

groepsinterviews. De uitwisseling hierin vinden we belangrijk, aangezien het kan leiden tot nieuwe 

inzichten of ideeën (Baarda et al., 2005).  We streven niet naar een consensus. De bedoeling is om 

kwalitatieve data te verzamelen waarmee de HvN en eventueel ook andere actoren aan de slag 

kunnen.  
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3.2. Onderzoeksprocedure 

 

In deze paragraaf beschrijven we hoe we het onderzoek concreet aanpakken. Het onderzoek bestaat 

uit drie onderdelen. We willen een zicht krijgen op de huidige wetenschappelijke literatuur met 

betrekking tot tweedetaalverwerving en de opsplitsing tussen informeel en formeel leren. Daarnaast 

willen we weten wat anderstaligen vertellen over kwaliteitsvolle oefenmomenten Nederlands. 

Tenslotte willen we nagaan wat mensen uit het werkveld vinden over oefenkansen Nederlands, al 

dan niet (in)formeel. 

 

3.2.1. Literatuurstudie 

 

Voor onze literatuurstudie verdiepten we ons in 2 aspecten die relevant zijn voor dit onderzoek, 

namelijk taalverwerving en het verschil tussen formeel en informeel leren. 

Er zijn vele verschillende oefenkansen, waarvan sommige hun effecten bewezen hebben en anderen  

(nog) niet.  Een remediërende bijles, bijvoorbeeld, is een totaal andere oefenkans dan een 

spreekkans in een authentieke context, zoals de wekelijkse markt. Daarnaast worden de begrippen 

“formeel” en “informeel” leren vaak statisch opgedeeld. Zo zou er formeel, bewust geleerd worden in 

de klas binnen het reguliere aanbod NT2 en informeel, onbewust geleerd worden buiten de klas, 

binnen de taalstimuleringsinitiatieven, zogenaamde “oefenkansen” Nederlands. In de literatuur 

vinden we echter een opdeling van “leren” in verschillende dimensies die voorgaand eenzijdig 

onderscheid tegenspreken. Aangezien we willen nagaan wat de criteria zijn van kwaliteitsvolle 

oefenkansen in de ruime zin van het woord, is het van belang de processen van formeel en informeel 

leren onder de loep te nemen en een eenduidige terminologie te gebruiken. 

Voor deze literatuurstudie baseren we ons voornamelijk op verschillende theorieën met betrekking 

tot taalverwerving zoals deze worden behandeld in de opleidingen vakdidactiek NT2 aan de 

Universiteit Antwerpen en KU Leuven. Voor een begrippenkader rond formeel en informeel leren 

baseren we ons op een (voorlopig nog) lopend onderzoek over vormen van Nederlands leren door 

volwassenen in Vlaanderen (2014, De Cuyper P., Pulinx R.).  

 

3.2.2. Bevraging anderstalige deelnemers conversatietafels en cursisten NT2 

 

Tussen 8 mei en 6 juni 2013 bevraagden we 571 cursisten NT2 en 98 deelnemers aan 

conversatietafels      (N = 674).  We stelden een vragenlijst op waarmee docenten in de klas aan de 

slag konden.  Een tweede  vragenlijst werd afgenomen op de conversatietafels door educatieve 

consulenten van HvN Provant.  Beide vragenlijsten waren opgesteld in duidelijke taal (zie bijlage 2).  

Soms werd de bevraging klassikaal ingeleid en afgenomen, soms individueel.  Binnen de 

conversatietafels werden de deelnemers individueel bevraagd.  Docenten binnen CVO bevraagden 

cursisten van zowel de hogere als lagere richtgraden.  De drie CBE van provincie Antwerpen namen 

eveneens de bevraging af.  De resultaten van de bevraging van cursisten werden handmatig  

ingegeven voor digitale verwerking via survey monkey.  De bevraging van de deelnemers aan de 

conversatietafel werd manueel verwerkt. De resultaten van beide bevragingen (in de klas en op de 
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conversatietafel) werden opgedeeld in thema’s en ondergebracht in de kernlabels en sublabels van 

de focusgroepen, waar ze geanalyseerd werden (zie bijlage 3). 

 

3.2.3. Focusgroepen 

 

Er vonden vijf semi-gestructureerde interviews plaats. Drie focusgroepen met respondenten uit het 

werkveld: docenten NT2, vrijwilligers van conversatietafels, ondersteunende partnerorganisaties 

zoals Vormingplus en het diversiteitscentrum Prisma vzw (N = 43). Hun bevindingen legden we voor 

aan deskundigen uit het NT2-werkveld (N = 8). Het gaat  hier om specialisten 

taalstimulering/taalverwerving uit het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO), het Vlaams 

Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs (VOCVO), het Steunpunt Diversiteit en Leren, 

het onderwijs, de onderwijsinspectie en andere HvN.  

3.2.3.1. Focused interviews met docenten en vrijwilligers NT2 en hun ondersteuners 

 

Op 7 en 14 mei 2013 werden respectievelijk 13, 10 en 20 vrijwilligers, hun ondersteuners en 

docenten NT2 bevraagd.  In totaal bereikten we op die manier 43 respondenten: 24 vrijwilligers, 9 

docenten, 9 ondersteuners en 1 anderstalige educatieve consulent van HvN Provant. Drie 

respondenten haakten af vlak voor de start van de focusgroep, wegens dubbele boeking of ziekte.  

De respondenten van de focusgroepen kregen op voorhand een uitgebreide uitnodiging waarin we 

de aanleiding en opzet van de focusgroepen voorstelden. Voor de start herhaalden we dit kort (zie 

bijlage 4) en benadrukten we dat we op zoek waren naar meningen vanuit de praktijk, los van 

sociaal wenselijke antwoorden. Het gesprek ging telkens vlot van start, de geplande thema’s werden 

vaak spontaan door de groep aangedragen en er hing een ongedwongen sfeer waarin ieders mening 

werd gehoord. Op basis van onze oorspronkelijke aanleiding voor dit onderzoek bepaalden we een 

aantal kernlabels waarover we zeker informatie wilden. Dit hield echter niet in dat er geen andere 

thema’s aan bod mochten komen. We bereidden twee open vragen voor die, mits doorvragen, 

voldoende informatie zouden opleveren om de vooropgestelde onderzoeksvragen te beantwoorden. 

De voorbereiding van deze focusgroepen, de vooropgestelde kernlabels en het interviewschema met 

aandachtspunten voor de onderzoeker vindt u in bijlage 5. Er werden vragen gesteld over de  

doelstellingen, methodes, strategieën en ervaringen van de respondenten. Telkens peilden we naar 

hun eigen mening en beleving. De interviews werden letterlijk uitgetypt en gelabeld. De uitgetypte 

versie van één van de twee focused interviews op 7 mei  vindt u als voorbeeld in bijlage 6. Vanuit het 

verzamelde materiaal werden uiteindelijk 8 kernlabels gedistilleerd en uitgewerkt in sublabels en 

omschrijvingen. We structureerden en analyseerden aan de hand hiervan de antwoorden van de 

respondenten. Een overzicht van de gehanteerde labels vindt u in bijlage 7.  
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3.2.3.2. Semi-gestructureerde interviews met deskundigen  

 

Er vonden 2 semi-gestructureerde interviews plaats waaraan in totaal 7 experts deelnamen.  Het ging 

hier om specialisten taalstimulering/taalverwerving uit het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO), 

VOCVO, het Steunpunt Diversiteit en Leren, het onderwijs, de onderwijsinspectie en andere HvN. 

Deze deskundigen zijn vanuit hun huidige of vorige job: 

 

 nauw betrokken geweest bij de opstart van de HvN in 2004 

 steeds betrokken gebleven op de verdere evolutie van de HvN  

 momenteel sterk betrokken bij de werking van de HvN. 

Zij staan allemaal in de praktijk en zijn in staat om vanop een afstand en met een brede blik te kijken 

naar een kwaliteitsvolle invulling van oefenkansen Nederlands. 

 

Het eerste interview vond plaats op 18 juni, het tweede op 24 juni.  Alle deskundigen kregen voor het 

semi-gestructureerd interview een analyserapport (zie bijlage 8) in hun mailbox waarin de resultaten 

van de focusgroepen en de bevraging van anderstaligen werden geanalyseerd en voorzien van onze 

eigen bedenkingen en vragen.  Dit vormde telkens de basis van het semi-gestructureerd interview.  
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3.3. Schematische voorstelling verschillende onderzoeksfases 

 

     

1E ONDERZOEKSFASE 

 Literatuurstudie met betrekking tot tweedetaalverwerving en opdeling tussen formeel en 

informeel leren 

 

      Ter aanvulling hiervan: 

 

2E ONDERZOEKSFASE 

 Bevraging deelnemers conversatietafels en cursisten NT2 (N=669) 

       

       

 

3E ONDERZOEKSFASE  

 Drie focusgroepen met docenten NT2, vrijwilligers en partnerorganisaties (N=43) 

 

Op de analyse van deze focusgroepen werd een 

 reflectie gevraagd van relevante experts. 

 

4e ONDERZOEKSFASE  

 Semi-gestructureerd interview met relevante experts (N=8) 

 

 

 Onderzoeksresultaten 

 

3.4. Geldigheid en betrouwbaarheid van het onderzoek 

 

Het gaat hier om een kwalitatief onderzoek. Dit houdt in dat de resultaten ervan niet zomaar te 

extrapoleren zijn naar de ganse doelgroep van vrijwilligers of anderstaligen. Het geeft eventueel wel 

een tendens, maar kan enkel uitsluitsel en zekerheid geven over de meningen en ervaringen van 

deze 43 vrijwilligers, hun ondersteuners en docenten NT2, de 669 bevraagde anderstaligen en de 8 

deskundigen. Kwalitatief onderzoek gaat dan ook in de diepte. 
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3.5. Beperkingen eigen onderzoek  

 

Hoewel de vragenlijst opgesteld was in duidelijke taal gaven een aantal docenten binnen CBE aan dat 

een gedeelte van de vragenlijst voor sommigen te moeilijk was. Een deskundige maakte de 

bedenking dat de bevraging van de cursisten geen zuiver beeld oplevert.  Laagopgeleide cursisten 

zouden vaak bevestigend reageren op een vraag. Bovendien is het voor hen niet noodzakelijk 

duidelijk dat je van feedback bijleert. Het idee om anderstaligen te bevragen, groeide pas in de loop 

van het onderzoeksproces. Indien we dit van tevoren hadden ingepland, hadden we dit beter 

voorbereid.  

Oorspronkelijk wilden we met onze voorlopige conclusies ook nog een discussie opstarten op 

Linkedin, voornamelijk om onze Nederlandse collega’s een stem te geven. In Nederland gebeurt er 

immers ook erg veel op vlak van NT2 en taalstimulering. Dit professioneel sociaal medium kan 

volgens ons nog veel meer ingezet worden om good practices te delen en debatten te openen en te 

voeden. Omwille van tijdsgebrek hebben we dit idee jammer genoeg moeten laten varen. Uitstel is 

echter geen afstel.   
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4. ONDERZOEKSRESULTATEN 

 
In dit hoofdstuk geven we de onderzoeksresultaten van de literatuurstudie, de vaststellingen uit de 

bevraging van anderstaligen en de resultaten van de semi-gestructureerde interviews. 

 

4.1. Onderzoeksresultaten literatuurstudie 

 

We beschrijven de verschillende wetenschappelijke theorieën over taalverwerving en gaan dieper in 

op eventuele visieverschillen. Hierbij leggen we de focus op de plaats die “oefenkansen” innemen in 

deze theorieën. Daarnaast beschrijven we de manier waarop formeel en informeel leren benoemd 

en beschreven worden. Deze verschillende vormen van leren vinden plaats binnen en buiten de 

reguliere context. Ook hier leggen we de focus op de manier waarop oefenkansen gecreëerd worden.  

Zo kunnen we de meningen en bedenkingen van de respondenten (anderstaligen én 

Nederlandstaligen) plaatsen in de wetenschappelijke context van taalverwerving en (in)formeel 

leren. Hiermee willen we de aanbevelingen tot het optimaliseren van oefenkansen Nederlands in de 

ruime zin van het woord funderen.       

 

4.1.1. Taalverwerving 

 

4.1.1.1. Present Practice Produce (PPP)  

 

Een eerste theorie is de methode present, practice, produce of: 

 Present  -  presenteren 

 Practice  - inoefenen 

  Produce   - gebruiken 

 

Binnen het klassieke vreemdetalenonderwijs wordt deze methode vaak gebruikt om de les in te 

delen. We lichten deze methode toe met een voorbeeld uit de praktijk. De leerkracht start de les met 

het aanbieden van expliciete uitleg over de grammaticaregel rond woordplaatsing na omdat.  Het 

woord ‘omdat’ leidt een bijzin in, waarbij het werkwoord helemaal vanachter in de zin moet staan. 

Dit is de ‘presenteerfase’: ‘Present’. Cursisten oefenen deze regel in via standaardoefeningen 

‘Practice’. Op basis van deze inoefening tijdens de les zullen zij deze ‘omdat’-structuur uiteindelijk 

ook leren gebruiken ‘Produce’.   

 

Deze methode stuitte echter op heel wat  kritiek11.  Ze zou strijdig zijn met hoe mensen een taal 

leren. De grootste kritiek had te maken met het ‘transferprobleem’. De ‘kennis’ van een 

grammaticaregel wordt immers niet zomaar omgezet in het ‘gebruik’ ervan, ook al is deze regel 

ingeoefend in de les.  Cursisten die de regel van ‘omdat’ kennen, kunnen hem daarom  niet spontaan 

toepassen in de praktijk. Er zit een kloof tussen de kennis en het gebruik van een taal.  

                                                           
11 o.a. Krashen, 1985; Ellis, 1994; Skehan 1998; Doughty and Williams, 1998; Long 2007 spraken deze theorie tegen 
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Dekeyzer (2007) formuleerde het als volgt: “In a study abroad context, for instance, it is very common 

to see students misuse or completely fail to use a rule, which they learned and practiced intensively in 

their first year of study, well enough to get perfect scores on the corresponding classroom tests”  

(Practice in a second language, Dekeyzer, p.290).  

Een taal produceren vraagt van de cursist heel wat denkwerk: 

 Wat ga je zeggen (inhoud)?   

 Welke woorden ga je gebruiken?  

 In welke volgorde ga je die woorden zetten?   

 … 

In situaties waarbij ‘het snel moet gaan’, val je terug op je impliciet systeem (zie verder).  Ook al 

spreek je bijvoorbeeld heel goed Engels, soms ‘sla je een flater’, of vertaal je iets te letterlijk, omdat 

je niet voorbereid bent, of omdat het te snel moest gaan.  Zo kan je hoge cijfers halen voor Frans, 

maar door de mand vallen als een iemand je plots aanspreekt in het Gare du Nord in Parijs.    

 

4.1.1.2. The natural approach (Krashen)12 

 

De theorie en visie van Stephen Krashen staan lijnrecht tegenover de ‘present, practice, produce’ 

methode. Krashen stelt dat kinderen hun moedertaal op een impliciete manier leren en dat deze 

manier vergelijkbaar is bij tweedetaalleerders.  Een baby hoort de taal van de moeder, vader en de 

rest van de familie.  Op die manier krijgt het kind taalinput en gaat het op zoek naar patronen. Die 

patronen vind je in dezelfde universele volgorde terug. Op dezelfde manier, zo stelt hij, is je brein 

eerst klaar voor de werkwoorden in tegenwoordige tijd, daarna voor de verleden tijd, enz. Hij 

benoemt dit als de natural approach: impliciet taalleren waarbij je taal binnen een context verwerkt.  

Een beginnende taalleerder slaat op die manier hele brokken taal ongeanalyseerd op. In het 

vakjargon worden die ongeanalyseerde brokken taal ‘chunks’ genoemd. We illustreren dit aan de 

hand van een voorbeeld. Een beginnende taalleerder hoort na elke les NT2 de uitdrukking 

‘todevolgendekee!’ (tot de volgende keer!). Op dit moment is deze uitdrukking voor de taalleerder 

een ‘chunk’ een ongeanalyseerde brok taal. Gaandeweg zal hij ontdekken dat de uitdrukking bestaat 

uit 4 kleine woorden die elk hun betekenis hebben.  

 

We zien dat de taalleerder de chunks onbewust en impliciet analyseert, hij vindt er patronen in en 

test ze uit. Foster (2011) schat het percentage chunks in de vroege productie op +/- 50%. Om deze 

chunks om te zetten in correct taalgebruik, speelt frequentie een belangrijke rol.  Wat vaker 

voorkomt, wordt sneller geanalyseerd.  

 

De belangrijkste kritiek op Krashen is er één van praktische aard: impliciete taalverwerving heeft heel 

veel tijd nodig. Als je de vergelijking met kinderen zou doortrekken, hebben deze een taal 

grotendeels verworven op hun 6e jaar.  Daarna dient het schrijfproces nog te beginnen.  Zoveel tijd 

hebben noch de anderstalige cursisten noch het NT2-onderwijs. Daarnaast stelt men dat je nooit alle 

aspecten van taal impliciet kan verwerven omwille van de eenvoudige reden dat sommige aspecten 

te weinig voorkomen of te verborgen zitten.   

 

                                                           
12 The natural approach is ontwikkeld door Stephan  Krashen en Tracey  Terell begin jaren ’80. 



  
 

20 

Tenslotte zou er in de aanpak van Krashen veel te weinig aandacht zijn voor de vorm, terwijl deze 

grammatica wel degelijk een functie heeft voor leerders; zij slaan expliciete taalkennis, zoals 

bijvoorbeeld grammaticaregels, op in een ‘speciale kamer’ in je brein: de monitor.  Deze monitor 

wordt gevoed door expliciete taalkennis die je o.a. via de methode ‘present, practice, produce13’ 

opdoet.  Soms springt de monitor aan.  Op dat moment corrigeer je jezelf.  Dit gebeurt bijvoorbeeld 

bij een cursist die even twijfelt en vervolgens een  zin correct afwerkt: “Gisteren ik ging (euhm) ging 

ik naar de winkel.” Hier is de monitor succesvol aangesprongen.  De monitor springt jammer genoeg 

niet altijd aan, zeker niet als het snel moet gaan.  Om deze monitor als het ware ‘onbewust’ te laten 

opspringen, dient het impliciete gedeelte getraind en geoefend te worden door de taal véél te 

gebruiken in de praktijk, het dagelijkse leven (authentieke context).  

 

4.1.1.3. Belang van spreekkansen 

 

In een reactie op Krashen zegt Swain (1985, 1995): ‘One learns to speak by speaking’. Met andere 

woorden: als je spreekt, kan je je hypothesen (van patronen) uittesten. We illustreren dit met een 

voorbeeld. Een beginnende taalleerder hoort ‘de tafel, de stoel, de pen’ waarop zijn brein op zoek 

gaat naar patronen. Een mogelijk patroon (hypothese)  is dat ‘de’ een lidwoord is. Wanneer de 

leerder gaat spreken, kan hij die hypothesen uittesten. Hij formuleert ‘de jas, de broek,…’. Op een 

bepaald moment zal hij door middel van feedback ontdekken dat er naast ‘de’ ook nog andere 

lidwoorden bestaan (de meisje -> het meisje). Naast het uittesten van hypothesen is spreken 

bovendien dé kans om je spreekvaardigheid te oefenen.  Het is volgens Swain dan ook noodzakelijk 

dat cursisten veelvuldig spreekkansen krijgen.  Volgens Van den Branden (2010)  is het ook aan het 

onderwijs om te zoeken naar werkvormen die interactie- en spreekkansen verhogen en is het één 

van de belangrijkste ingrediënten voor een krachtig taalonderwijs. Hij formuleert het als volgt in 

onder andere de opleiding vakdidactiek NT2 aan de KU Leuven: 

 Veel taalaanbod (authentiek, communicatief, echt, uitdagend, met veel herhaling) 

 Veel kansen tot zelf spreken 

 Feedback geven op productie 

 Aandacht voor vorm inweven in betekenisvolle contexten 

 

Ook in de rendementsstudie van het NT2-aanbod binnen de CVO (Steverlynck en Schuurmans, 2008, 

p. 147 - 161) lezen we een aantal aanbevelingen die hier sterk bij aanleunen. Zo stellen zij voor om 

binnen de opleidingsprofielen NT214 conversatiemodules in te richten. Zo kunnen centra maximaal de 

mogelijkheden van het tweede taalleren  benutten zonder afbreuk te doen aan een geïntegreerd 

vaardigheidsonderwijs. Daarnaast pleiten zij voor een taakgericht en levensecht onderwijsklimaat 

waardoor juist de impliciete kennis van de vreemde taal, het Nederlands versterkt wordt.   

 

 

 

 

                                                           
13 Zie 4.1.1.1.Present Practice Produce (PPP) 
14 Opleidingsprofiel = geheel van eindtermen, specifieke eindtermen en basiscompetenties waartoe een opleiding (op)leidt. In een 
opleidingsprofiel wordt onder meer het minimale aantal lestijden van een opleiding en het aantal modules binnen een opleiding 
aangegeven. De eindtermen, de specifieke eindtermen en basiscompetenties worden erin verdeeld over de modules. Dergelijk profiel is 
steeds gebaseerd op een referentiekader het Europese referentiekader voor vreemde talen. (http://www.g-
o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/VO/opleidingsprofielen/Pages/default.aspx)  

http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/VO/opleidingsprofielen/Pages/default.aspx
http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/VO/opleidingsprofielen/Pages/default.aspx
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4.1.1.4. Basisprincipes met betrekking tot taalverwerving 

 

Bovenstaande theorieën op en visies op taalleren en taalverwerving leiden tot een aantal 

basisprincipes. In grote lijnen kan je de verschillende theorieën opdelen in twee soorten systemen 

(Van den Branden K., 2010): 

 

 Systeem 1 = impliciet leren vanuit echte contexten.  Je slaat chunks op die je gaandeweg 

leert gebruiken.  Je kan ze wel hergebruiken in gelijkaardige situaties, maar je kan niet 

verwoorden hoe het precies allemaal werkt.  

 voorbeeld: De jeugd spreekt tegenwoordig goed Engels.  Ze hebben veel impliciete 

kennis kunnen  opdoen dankzij TV-programma’s, liedjes,… 

 

 Systeem 2 = expliciete info over taal verwerken en opslaan. Je kunt de kennis over taal 

verwoorden maar niet zomaar gebruiken.  

 voorbeeld: in de klas wordt de Engelse taal van de jongeren verfijnd. 

   

Zoals altijd ligt de waarheid in het midden. Het brein van de taalleerder verwerkt verschillende 

soorten taalaanbod op verschillende manieren15. De algemene opvatting is dat beide systemen hun 

krachten en beperkingen hebben en dat je het beste dient te halen uit beide systemen. Het impliciet 

geheugen voert voor een stuk uit wat de cursist in de klas heeft geleerd.  Hoe dichter je blijft bij 

echte contexten, hoe beter je impliciet geheugen dat gaat doen.   Als je echter uit de context gaat is 

je impliciet systeem minder vatbaar.  Het is dan ook van belang dat expliciete taalkennis, 

bijvoorbeeld door de present, practice en produce methode 16, niet zomaar aangereikt wordt, buiten 

een context.  Het moment waarop de expliciete kennis aangebracht wordt, is cruciaal.  Het moet 

kunnen vasthaken aan het impliciete geheugen, het moet bruikbaar zijn in bepaalde situaties.  

Wanneer je in de klas aan present, practice, produce doet, maar het niet inoefent met authentieke 

voorbeelden, dan oefen je enkel het expliciete geheugen, niet het impliciete. 

 

De eerste aandacht van de taalleerder gaat naar de betekenis en het gebruik.  Daardoor gaat hij in de 

beginfase vaak voorbij aan de vorm.  Taalverwerving is bovendien gecontextualiseerd.  De taalleerder 

wil hetgeen hij geleerd heeft, ook toepassen in de praktijk.  Hij zal de contextgegevens vaak mee 

opslaan met de taal die hij opslaat. Hij zal de elementen die buiten de context zijn geleerd niet 

automatisch toepassen in ‘echte’ contexten. De transfer naar andere contexten gaat geleidelijk.  De 

hypothese  is  dat er in een taakgerichte les of een levensechte situatie meer kans is dat mensen iets 

oppikken omdat de context beter aansluit. Je kan, bijvoorbeeld, in een leersituatie  werken met 

echte folders van de Colruyt of effectief naar de Colruyt gaan en er een krachtig leermoment van 

maken. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 (o.a. R.Ellis, 1996; N.Ellis, 2001; Schmidt, 1995; Hulstijn, 2001) 

 
16 Zie 4.1.1.1. Present Practice Produce (PPP) 
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Schematisch stelt Van den Branden(2010)  het proces van taalverwerving als volgt voor17:  

 

 

 
 

4.1.2. Formeel en informeel Nederlands leren 

 

In deze paragraaf gaan we verder met onze literatuurstudie door ons te verdiepen in de verschillende 

manieren van leren. Het Nederlands kan immers geleerd worden in de klas binnen een CVO of CBE, 

tijdens een cursus Nederlands op de Werkvloer (NODW) van (VDAB), tijdens een georganiseerde 

schoolse activiteit, een taalstage (zie eerder), op een conversatietafel, maar ook tijdens een 

gesprekje met ouders aan de schoolpoort, door het lezen van een Nederlandstalig boek of het kijken 

naar Nederlandstalige TV-programma’s. Om een transparante systematiek en terminologie te vinden 

voor deze oefen- en leerkansen, zoomen we kort in op de bestaande relevante literatuur met 

betrekking tot (in)formeel Nederlands leren.  

 

4.1.2.1. Het probleem van het binaire onderscheid tussen formeel en informeel 

Nederlands leren 

 

Binnen bovenstaande manieren om Nederlands te leren, lijken sommigen eerder te vallen onder de 

traditionele opdeling tussen formeel leren en informeel leren. Hierbij wordt formeel leren 

gedefinieerd als “leren in de klas” terwijl informeel leren zich voornamelijk of enkel buiten de klas 

zou situeren. In 2012 kregen het Steunpunt Diversiteit en Leren (SDL) en het Onderzoeksinstituut 

voor Arbeid en Samenleving (HIVA) de opdracht van minister voor Inburgering en Integratie 

(Bourgeois) om  beleidsaanbevelingen en ondersteuningsnoden te formuleren met betrekking tot 

“informeel Nederlands leren in de lokale context, en dit aanvullend op het formeel leren van 

Nederlands” (factsheet, Pulinx, De Cuyper, Gonzales Garibay, 2012). Hierbij wilde de overheid in 

kaart brengen welke vormen van Nederlands al bestaan, of nodig zouden zijn.  Om deze verschillende 

vormen van Nederlands leren in kaart te brengen zocht men naar een transparante systematiek en 

terminologie. 

                                                           
17 Op dit schema is de nieuwe missie en visie van HvN Provant gebaseerd, zie eerder p. 12 

taalaanbod

hypothese

productie

feedback
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Binnen dit onderzoek werd immers gesteld dat de huidige binaire opdeling voorbij gaat aan de 

realiteit waarbij andere dimensies van belang zijn bij leerprocessen, met name: 

 de context 

 de doelstelling 

 de uitkomsten van leermomenten en leervormen 

 de betrokkenheid en de intentionaliteit van de actoren  

 

Deze kunnen erg uiteenlopend, maar soms ook overlappend zijn. De onderzoekers stellen dan ook 

dat de verschillende vormen van (Nederlands) leren niet eenvoudigweg door enkel twee categorieën 

‘formeel leren’ en ‘informeel leren’ gevat kunnen worden. Een meer uitgebreid begrippenkader is 

volgens hen nodig.’  

 

4.1.2.2. Naar een nieuw begrippenkader met betrekking tot formeel en informeel 

Nederlands leren 

 

Onderzoekers van SDL en HIVA hebben bij hun onderzoek naar formeel en informeel leren  het 

binaire onderscheid tussen formeel en informeel leren opengetrokken naar 5 dimensies van leren.  

Binnen het nieuwe voorgestelde begrippenkader is een eerste component het perspectief van de 3 

actoren die betrokken zijn bij het leerproces, met name: 

 de lerende 

 de interactant  

 de overheid 

 

Alle 3 zijn ze betrokken bij het leerproces.  Tijdens eenzelfde leermoment kan het perspectief van de 

3 actoren verschillend zijn.  De anderstalige kan het gesprekje aan de schoolpoort bewust aangrijpen 

als een oefenkans Nederlands, terwijl de – toevallige – gesprekspartner zich niet bewust is van 

zijn/haar bijdrage aan het leerproces. (factsheet, p. 3) 
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Binnen de tweede component van het begrippenkader onderscheiden de onderzoekers een aantal 

dimensies van leren, met name: 

 

 Omgeving  Waar en wanneer vindt het leermoment plaats? In een klas? Op  

   afgesproken tijdstippen? 

 Doelstellingen  Zijn ze impliciet of expliciet aanwezig? Op welke manier worden ze  

   aangereikt tijdens het leerproces: impliciet of expliciet?  Zijn ze al dan  

   niet geconcretiseerd in een curriculum? 

 Assessment van  

de uitkomsten  Wordt het leerresultaat al dan niet vastgesteld via een assessment?   

   In welke mate leidt het assessment tot certificering? 

 Interactant  Wie is, naast de lerende betrokken bij het leerproces? Op 

microniveau zijn dat de personen die betrokken zijn bij het 

 leerproces.  Op mesoniveau is dat de overheid.  Is de interactant 

professioneel? 

 De betrokkenheid van  

de overheid  Neemt de overheid binnen het leerproces een bepaalde rol aan? Kan 

              ze initiatief nemen of een regelgevend kader voorzien? 

 

Schematisch stellen zij dit als volgt voor: 

 

DIMENSIES SUBDIMENSIES PERSPECTIEF 

Intentioneel of 

niet-

intentioneel 

1. omgeving a. ruimte/locatie LERENDE 

 

 

 

 

 

INTERACTANT 

 

 

OVERHEID 

b. tijdstip 

2. doelstellingen a. expliciet of impliciet 

 aanwezig 

 of aangereikt 

b. curriculum  

3. assessment van 

de uitkomsten 

a. is voorzien 

b. leidt tot certificering  

4. interactant a. is betrokken bij het leerproces (op 

micro- en mesoniveau) 

b. is geprofessionaliseerd 
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4.2 CONCLUSIE LITERATUURSTUDIE 

 

Optimale kansen tot taalverwerving creëer je door het expliciet én impliciet systeem te voeden. 

Impliciet leren heeft een belangrijke, niet te onderschatten functie binnen het taalverwervingsproces 

en zou ook in de NT2-les voldoende aandacht moeten krijgen.  Wanneer we deze visie op 

taalverwerving linken aan onze onderzoeksvraag, dan kunnen we stellen dat een kwalitatieve 

oefenkans stevige linken legt met het echte leven en verbonden is met authentieke situaties. 

Daarnaast zal ook blijken dat de anderstalige doelgroep functioneel leren vooropstelt. Zij willen 

spreken over relevante en functionele thema’s.   

 

De vernieuwde visie op formeel en informeel leren maakt komaf met het binair onderscheid en trekt 

het thema open naar 5 dimensies. Deze visie is niet alleen verfrissend en bevrijdend. Ze kan ook 

deuren openen om op een andere manier te kijken naar oefenkansen binnen en buiten de klas. Ze 

daagt ons uit om creatief na te denken over de kwaliteitsvolle invulling van een oefenmoment.  
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4.3 ONDERZOEKSRESULTATEN KWALITATIEF ONDERZOEK 

 

In dit hoofdstuk laten we anderstaligen, Nederlandstaligen en relevante experts aan het woord. In 

een eerste paragraaf geven we de resultaten van de bevraging van anderstaligen. In een volgende 

paragraaf  beschrijven we de mening en visie van vrijwilligers, docenten NT2 en ondersteuners. 

Wanneer vinden zij, zowel anderstaligen als Nederlandstaligen, de huidige oefenmomenten 

Nederlands kwaliteitsvol en waarom? Wat is volgens hen ‘het’ ideale oefenmoment en wat zijn 

hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden? We geven eventuele gelijkenissen en verschillen weer en 

tenslotte vragen we op deze resultaten een reflectie van relevante experts uit het werkveld.  

 

4.3.1 Resultaten bevraging anderstalige deelnemers/cursisten 

 

4.3.1.1 Anderstalige deelnemers (N = 98) 18 

 

Uit de bevraging van de deelnemers aan de conversatietafels blijkt dat 97% ‘blij’ naar huis gaat na 

een oefenmoment. De belangrijkste reden hiervoor is dat ze nieuwe dingen hebben opgepikt.  Het 

gaat dan zowel over nieuwe woorden als over nieuwe informatie met betrekking tot volgens hen 

relevante thema’s.  Zij geven aan dat er op een conversatietafel meer ruimte is voor spreektaal of 

dialect en dat de vrijwilligers verstaanbaarder, geduldiger en voornamelijk vriendelijker zijn dan 

andere mensen op straat. Verder geven zij allemaal aan dat spreken voor hen het belangrijkst is 

tijdens een oefenmoment.  Toch vermelden ook heel wat deelnemers dat ze naast spreken en 

luisteren, ook willen schrijven en lezen tijdens een conversatietafel. Haast alle deelnemers vragen om 

feedback bij taalfouten: “Anders kan ik ook gewoon op straat spreken” (Samira).  

 

Het is erg opvallend dat de bevraagde anderstaligen willen bijleren. Iedere bevraagde deelnemer aan 

een conversatietafel zegt dat hij komt om zijn Nederlands te oefenen.  Voor 38% is ontmoeting een 

bijkomende motivatie.  Dit geeft aan dat zij de conversatietafel effectief zien als een waardevol 

oefen- en leermoment. Omwille van ontmoeting, zouden zij niet onmiddellijk naar een 

conversatietafel komen. Dat is voor hen van secundair belang.  

 

Wat betreft de inhoudelijke invulling van de conversatietafels geven de deelnemers aan dat er 

voldoende afwisseling is, zowel in thema’s als in gesprekspartners. Op de vraag welke 

gespreksthema’s hun voorkeur krijgen, blijkt dat zij over alles willen spreken op voorwaarde dat het 

thema’s zijn die hen aanbelangen. Bovendien blijkt ook hier dat zij de conversatietafels erg 

functioneel opvatten: ze willen over deze thema’s immers niet vrijblijvend spreken, maar er 

inhoudelijk iets over opsteken. Eén derde van het aantal deelnemers gaf concreet aan waarover zij 

wensten te spreken. In volgorde van prioriteit: 

 

 Werk en opleiding (vacatures opzoeken, sollicitatiegesprek,…) 

 Leven in België (lokale activiteiten, rechten, mutualiteit, dokter, cultuur, …) 

 Kinderen (wat met opvang, school,…) 

                                                           
18 We hebben 98 anderstalige deelnemers van conversatietafels mondeling bevraagd aan de hand van een eenvoudige en visuele enquête. 

Zie bijlage 2 
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 Hobby’s (sport, koken, reizen, literatuur,…) 

 Mogelijke oefenkansen buiten de les en de conversatietafels (vrijwilligerswerk, taalstages, 

websites zelfstudie, goede TV-programma’s, enz.) 

 Belgische actualiteit 

 Herhaling leerstof 

 

Ook bij de beschrijving van de ideale gesprekspartner blijkt de inhoudelijke match belangrijk te zijn. 

De ideale gesprekspartner volgens anderstalige deelnemers spreekt traag, duidelijk en herhaalt veel. 

Bovendien deelt hij dezelfde interesses. Tenslotte geven de meeste anderstaligen aan dat zij graag 

meerdere malen per week zouden willen samenkomen en gesprekken afwisselen met leuke en 

zinvolle activiteiten. 

 

4.3.1.2 Anderstalige cursisten (N = 571)19 

 

Uit de bevraging blijkt dat de meeste cursisten (86%) vinden dat ze veel Nederlands kunnen spreken 

in de klas. Er wordt veel in groepjes gewerkt en de leerkracht stelt vaak vragen.  Cursisten die 

aangeven weinig te spreken halen spreekangst en klasgrootte aan als redenen om weinig te spreken.  

Zes op de tien cursisten spreekt ook veel Nederlands buiten de klas. Dit is niet het geval voor 37% 

van de respondenten.  Ook hier wordt spreekangst aangehaald als reden (53%), maar opvallend is 

dat zij aangeven dat vele mensen overschakelen naar Frans of Engels als zij horen dat ze anderstalig 

zijn (55%).   

Nederlands kunnen spreken maakt mensen blij en trots: cursisten voelen zich voornamelijk blij (47%) 

en trots (19%) als ze Nederlands spreken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 95% van de 

bevraagde cursisten méér Nederlands wil oefenen buiten de klas. Op de vraag of zij oefenplaatsen 

kennen geeft 68% een bevestigend antwoord. De plaatsen die zij benoemen, zijn echter niet alleen 

de conversatietafels of het project “Samen inburgeren”. Het zijn voornamelijk reguliere diensten 

zoals de VDAB, de school en de bibliotheek en mogelijke dagdagelijkse oefenmomenten zoals 

Nederlandstalige televisie, internet, de straat, familie, vrienden en buren. Het is overigens opvallend 

dat zij deze reguliere diensten en dagdagelijkse situaties ook effectief ervaren en bewust benutten 

als een oefenmoment. 80% geeft aan dat spreekvaardigheid het meest geoefend wordt. De meeste 

cursisten hadden geen moeite met het niveau van het Nederlands, de thema’s, het tempo of de 

vragen die werden gesteld, maar toch geeft 78% aan niet alles te begrijpen.  

Van de cursisten die geen oefenplaatsen kennen, zegt 75% ze wel te willen leren kennen.   

 

Volgens de anderstalige cursisten krijgen ze bij een ideaal oefenmoment veel spreekkansen, hebben  

ze (bijna) alles hebben begrepen en hebben ze nieuwe woorden geleerd. De gespreksthema’s zijn 

net dezelfde en met dezelfde prioriteit als de anderstalige deelnemers aangaven. Het gaat dan bij 

voorkeur over werk, opleiding en het dagelijkse leven in België. Hun ideale gesprekspartner spreekt 

traag, duidelijk en verbetert hun taalfouten. Ook hoog genoteerd staan :  

 iemand die vriendelijk is 

 iemand met dezelfde interesses  

                                                           
19 Dankzij de medewerking van de NT2-docenten van de provincie Antwerpen konden we 571 cursisten bevragen. Zie bijlage 2. 
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 iemand  van wie ik kan bijleren 

 een moedertaalspreker 

 iemand die geen dialect spreekt 

Cursisten denken hierbij voornamelijk aan hun leraar, maar ook een collega, de echtgenoot of 

schoonfamilie (die geen Frans of Engels kunnen!) , kinderen en hun medecursisten.  

4.3.1.3 Conclusie 

 

Hoewel de meeste cursisten beweren voldoende spreekkansen te hebben in de klas is het opvallend 

dat 95% extra spreekkansen wil naast de klas. Naast Nederlands oefenen tijdens een conversatietafel 

ziet een meerderheid van de bevraagde cursisten ook oefenkansen in de maatschappij (schoolpoort, 

vrienden,…). Het staat buiten kijf dat zowel anderstalige deelnemers aan een conversatietafel als 

anderstalige cursisten het vooral willen hebben over relevante thema’s, over dingen die hen en hun 

gezin aanbelangen. Wanneer we deze conclusie linken aan onze vooropgestelde onderzoeksvraag 

dan kunnen we stellen dat een kwaliteitsvolle oefenkans oog moet hebben voor de behoeften van de 

anderstaligen.  Waar hebben zij nood aan? Waarover willen zij het hebben? Naast deze vaststelling 

nemen we mee dat anderstaligen graag feedback willen om zo te leren uit hun fouten.  

 

4.3.2 Resultaten bevraging vrijwilligers, hun ondersteuners, docenten en deskundigen 

 

4.3.2.1 Centrale doelstelling van kwaliteitsvolle oefenmomenten  

 

Wat is volgens de respondenten de centrale doelstelling van oefenmomenten buiten de klas?  Wat is 

volgens hen de unieke meerwaarde? Wat maakt oefenmomenten noodzakelijk?  

 

4.3.2.1.1 Docenten NT2, vrijwilligers NT2 en hun ondersteuners (focusgroepen) 

 

De algemene tendens binnen de focusgroepen was dat dit één van de doelen van een 

conversatietafel is : drempels wegnemen en positieve ervaringen opbouwen in een veilige 

omgeving. Vrijwilligersinitiatieven kunnen anderstaligen de stap laten zetten om het geleerde in de 

praktijk te brengen. Ook al besteden heel wat docenten ook in de klas aandacht aan spreektaal, toch 

kunnen zij onmogelijk die tijd, aandacht en spontaniteit geven die nodig is om het Nederlands écht 

onder de knie te krijgen.  

 

Docent: “Het is de angst om te spreken da maakt dat ze hun kind meenemen naar de dokter. Terwijl 

ze perfect wel genoeg kunnen zeggen om te communiceren. Er zijn d’er die dat doen en dat is enorm 

wa voor ‘ne kick dat ze daarvan krijgen en dan zijn ze vertrokken. Maar het is die eerste stap en ik 

hoop altijd dat ze naar zo een vrijwilligersinitiatief zullen gaan om die stap te zetten” 
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4.3.2.1.2 Deskundigen  

 

Deskundigen vonden dat alle leervormen drempels doet overwinnen, ook in de klas.  De 

bestaansreden van een conversatietafel is volgens hen niet noodzakelijk ‘drempels overwinnen’, 

maar inspelen op de behoeften van de mensen wat dat dan ook is. Zij pleitten voor nog veel meer en 

veel betere spreekkansen op een conversatietafel én in de klas. Vrijwilligers zouden bijvoorbeeld 

authentieke taalrijke omgevingen kunnen opzoeken (KAV, socioculturele activiteiten).  Leerkrachten 

zouden hun klasdeuren meer kunnen openzetten en bijvoorbeeld inzetten op klasoverstijgende 

activiteiten. 

 

4.3.2.2 De opkomst 

 

Het succes van een oefenmoment Nederlands, meestal zijn dat conversatietafels, is onlosmakelijk 

verbonden met het aantal deelnemers: Nederlandstalige, maar voornamelijk anderstalige 

deelnemers. We wilden een zicht krijgen op de succesfactoren die respondenten ervaren in de 

opkomst van anderstaligen naar het oefenmoment.     

 

4.3.2.2.1 Docenten NT2, vrijwilligers NT2 en hun ondersteuners (focusgroepen) 

 

 Toeleiding 

 

Opvallend was dat de opkomst in de verschillende regio’s heel verschillend is. Een aantal 

conversatietafels hebben elke week een grote stabiele groep deelnemers, in andere komen er amper 

anderstaligen opdagen. Alle respondenten hadden de ervaring dat het “moest groeien”: heel vaak 

draaide het 1ste jaar niet, maar kwam er dan plots verandering. Factoren die een invloed lijken te 

hebben:  

 continuïteit: conversatietafels lopen door in de vakantie 

 promotie in de klas: 

o voorstelling conversatietafel in de les 

o een openlesweek waarbij CVO en CBE hun klasdeuren open zetten voor vrijwilligers 

o bezoekjes van een klas aan een conversatietafel) 

 kinderopvang ter plaatse 

 mond-aan-mond-reclame  

 Toeleiding en promotie vanuit reguliere diensten zoals onthaalbureau Inburgering, Huis van 

het Nederlands, OCMW, de gemeentes, enz. 

 

Voornamelijk dit laatste bleek van belang voor de taalstimuleringsinitiatieven. Het feit dat hun 

aanbod soms achterdochtig bekeken werd als een “parallel aanbod Nederlandse les” vonden zij heel 

jammer: “ik sta er wel degelijk achter dat wij een zinvolle aanvulling bieden.  En dat dat ook mag 

gekend worden, want toen werd het ook in de publicatie nooit vermeld.  Erkenning en bekendheid 

verdienen wij wel: dat mensen weten dat het er is, dat het niet doodgezwegen wordt”. Een 

evenwaardige plaats binnen het NT2-landschap is volgens hen één van de kritieke succesfactoren. 
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 Instapniveau 

 

Bijna alle respondenten vonden dat deelnemers aan een conversatietafel een basisniveau 

Nederlands moeten hebben.  Anders zou een gesprek te moeizaam verlopen.  Volgens een aantal 

vrijwilligers moet er eerst een ‘taalstructuur’ aanwezig zijn, voordat je kan beginnen te spreken.  De 

meeste docenten beaamden dat.  Bovendien gaven respondenten aan dat er een gevaar voor 

krompraten bestaat als absolute beginners niet professioneel begeleid zouden worden aan het begin 

van hun taalverwerving.   

Wat is dat basisniveau? In sommige conversatietafels geldt een instapniveau A220.  Andere 

conversatietafels bepalen aan de hand van een kort intakegesprek of iemand kan deelnemen.  In 

andere conversatietafels kan iedereen starten.  Nadien wordt dan bekeken of de deelnemer op zijn 

plaats zit.  Sommige conversatietafels geven aan dat ze niet de expertise hebben om iemands 

taalniveau in te schatten.  

Toch stuurt bijna geen enkele conversatietafel absolute beginners terug naar huis.  Meestal mag men 

de eerste keer blijven en krijgt men een doorverwijzing naar het HvN.  Sommigen onder hen blijven 

toch nog komen. Steekt een absolute beginner iets op van een conversatietafel? Sommige 

vrijwilligers denken van wel.  Zeker als ze één-op-één kunnen oefenen.  Er zijn anderstaligen die heel 

bewust aangeven dat ze komen om te luisteren naar de klanken van de taal.  

“Er zijn er bij ons die eigenlijk niks, geen Nederlands, maar niks kennen. (…) Dan pakken we prenten in 

het Nederlands die ze in hun eigen taal op de achterkant kunnen schrijven  en dat ze begrijpen “het is 

in mijn taal zo”. (…) Ze zijn wel enthousiast, want ze komen dan toch de week nadien…en willen dan 

ook weer terug komen.” Vrijwilligers geven wel aan dat dit veel energie en concentratie vraagt.  

Bovendien blijkt een afwisseling aan werkvormen dan noodzakelijk en weten zij niet altijd hoe 

daaraan te beginnen.    

 

 Verplichting 

 

Bij alle bevraagde conversatietafels komen de meeste anderstalige deelnemers op vrijwillige basis. 

Hierdoor is de groepssamenstelling en de tijdsduur vaak wisselend.  Een aantal conversatietafels 

hebben hierover afspraken gemaakt zoals bijvoorbeeld de vraag om minstens een bepaalde tijd 

aanwezig te zijn.   

De algemene visie binnen de focusgroepen is dat verplichting per definitie niet past binnen een 

oefenmoment Nederlands.  Soms gebeurt het toch, voornamelijk vanuit OCMW’s. In de praktijk gaat 

het dan meestal over mensen die niet terecht kunnen in het reguliere aanbod.  In sommige gevallen 

leidt deze verplichting tot een stimulans.  Soms zien vrijwilligers mensen die een eerste keer 

verplicht worden, vooruitgaan en met plezier terugkomen: Vrijwilliger : “Maar ze komt wel terug, ja, 

ze durft veel meer en een paar weken terug zou ik ook gezegd hebben, ‘neen, absoluut niet 

verplichten’, maar misschien hebben sommige dat wel nodig he, dat duwtje in de rug.”  

 Anderzijds gebeurt het ook dat mensen die verplicht moeten komen, enkel komen voor een 

handtekening en dan verdwijnen, hetgeen demotiverend werkt voor zowel de vrijwilligers als voor 

de andere anderstalige deelnemers.  

 

                                                           
20 Voor een overzicht van taalniveaus: zie bijlage 9 infographic “Nederlands leren, wie, wat waar…? 
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4.3.2.2.2 Deskundigen  

 

 Toeleiding 

 

Binnen de semi-gestructureerde interviews werd er op dit item niet zo diep op ingegaan. Zij stelden 

voornamelijk dat dit zichzelf uitwijst en dat dat de inhoud van het oefenmoment de belangrijkste 

succesfactor is. Zij wijzen ook hier op het belang van in te spelen op de behoeften van de 

deelnemers. Volgens hen kan het niet anders dan dat een conversatietafel meer publiek zou 

aantrekken als zij inspelen op de behoeften van de deelnemers. Coaching van vrijwilligers kan hier 

aangewezen zijn. Zij zagen hierin een rol voor de Huizen van het Nederlands, samen met andere  

partners. 

 

 Instapniveau 

 

Over het al dan niet hanteren van een instapniveau bleek er dan wel heel wat animo. Voor hen gaat 

het ook hier om de inhoud en het opzet van het oefenmoment. Als de aangeboden oefenkansen 

authentiek en op maat zijn, is er volgens hen geen instapniveau nodig. Zij zagen dit concreet in: 

 doe-activiteiten 

 vormen van geïllustreerde conversatie waarbij taal visueel sterk ondersteund wordt 

 voorleesgroepen 

Zij stelden dat het belang van luisteren niet mag worden onderschat. Sommige anderstaligen zijn 

nog niet klaar voor taalproductie. Dankzij de kennismaking met de Nederlandse taal, bijvoorbeeld via 

voorleesgroepen, kan interactie een volgende stap zijn. Heel wat sterke, maar ook zwakke cursisten 

hebben nood aan oefenkansen voor het niveau A1.  Sterke beginnende cursisten zijn soms al na 

enkele weken klaar voor taalproductie.  Zwakkere cursisten die bijvoorbeeld module A1 herhalen, 

hebben vaak baat bij een andere vorm van leren al dan niet aanvullend. 

Als het oefenmoment bestaat uit een gewone conversatie, zoals dit nu vaak gebeurt, dan zou een 

instapniveau volgens sommige deskundigen wel noodzakelijk zijn. Een alternatief vormt het 

‘geïllustreerd converseren’ waarbij anderstaligen van verschillend taalniveau succesvol converseren 

over relevante thema’s die bij hun interesses liggen. Hierbij wordt steeds visuele ondersteuning 

voorzien.  

Het bepalen van een instapniveau omwille van het gevaar tot krompraten vonden de meeste 

deskundigen ronduit absurd: “Krompraten is het meest foutief gebruikte begrip. Anderstaligen 

wonen in België, ze hebben een leven in België voordat ze module A1 hebben afgerond,  of gaan we 

ook Nederlandstalige ouders verbieden te praten met hun kinderen tot ze een taalstructuur krijgen in 

de kleuterschool?”   

Het is duidelijk dat hier een visieverschil is en dat we ook hier de parallel ‘moeder- kind’ of ‘vriend op 

café’ doortrekken.  Mensen leren van alle taal die aangeboden wordt. 
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 Verplichting 

 

De meeste deskundigen volgden de visie van de respondenten van de focusgroepen.  Verplichten kan 

soms stimulerend, soms demotiverend werken. Soms hebben cursisten zelfs baat bij een 

doorverwijzing naar een informeel aanbod. Niet iedereen past immers binnen de context van 

formeel leren.  Het is aan de verplichtende doorverwijzende instantie om hier omzichtig en 

verantwoord mee om te gaan en dit zeker niet als een gemakkelijkheidsoplossing te zien.  

 

 Conclusie  

 

Vrijwilligersorganisaties eisen hun plaats op in het NT2-landschap. Doorverwijzers moeten meer oog 

hebben voor oefeninitiatieven (conversatietafels, Samen inburgeren,…). Daarnaast zien de 

deskundigen de inhoud en opzet van een oefenmoment als belangrijkste succesfactor. Ook hier is het 

inspelen op de behoeften van de anderstalige doelgroep cruciaal. De huidige opzet van de  

conversatietafels lijkt een basis instapniveau te vereisen. Toch pleiten de deskundigen voor een 

andere aanpak van en bredere kijk op oefenkansen. Ook beginnende taalleerders hebben baat bij 

oefenkansen. Doe-activiteiten, voorleesgroepen, vormen van geïllustreerd converseren kunnen ook 

voor deze zwakkere doelgroep een meerwaarde betekenen. Conversatietafels zijn in de meeste 

gevallen vrijblijvend. Hoewel een lichte dwang in sommige gevallen stimulerend kan werken, vragen 

de respondenten hier omzichtig mee om te springen.   

 

4.3.2.3 De inhoud  

 

Onder de inhoud van het oefenmoment verstaan we de methodes en bijhorende instrumenten die 

de vrijwilligers gebruiken tijdens hun oefenmoment én de visie van waaruit zij dit doen. Volgende 

onderzoeksvragen staan dan voorop: Hoe start een oefenmoment? Is er sprake van voorbereiding? 

Zijn er zaken die niet kunnen tijdens een oefenmoment?  

 

4.3.2.3.1 Docenten NT2, vrijwilligers NT2 en hun ondersteuners (focusgroepen) 

 

 Spontane behoeftedetectie  

 

Opvallend is dat alle vrijwilligers beweerden vraaggericht te werk gaan.  De deelnemers aan een 

conversatietafel komen binnen en geven meestal zelf aan waarover ze willen spreken: “Er vormen 

zich automatisch een beetje groepjes op ons praatpunt.  En dan wordt er eigenlijk met de mensen zelf 

een beetje bekeken van wat willen jullie doen?  Over wat willen jullie het hebben?” Omdat ze niet 

geëvalueerd worden, lijken deelnemers minder spreekangst te hebben dan in de klas.  

Bovendien hebben de vrijwilligers vaak een band opgebouwd met de deelnemers.  Hierdoor – zo 

zeggen de vrijwilligers – gebeurt de behoeftedetectie vaak op een natuurlijke manier.  Aangezien 

vrijwilligers geen streefdoelen hebben waar zij naartoe moeten werken, maakt het hen ook niet uit 

waarover zij praten die avond. Bovendien hoeven zij hun deelnemers ook niet te evalueren waardoor 

alles heel spontaan verloopt.  



  
 

33 

Zo vinden de meeste vrijwilligers het helemaal geen probleem dat anderstaligen hun handboek van 

school meenemen, voornamelijk bij een examen of een opdracht: het kan een aanknopingspunt zijn 

voor een goed gesprek, stellen zij. Ook de meeste docenten waren het er over eens dat het 

handboek een leuke aanleiding kan zijn voor een groepsgesprek, zoals bijvoorbeeld bij de 

voorbereiding van een spreekoefening. De respondenten waren het er wel over eens dat een 

conversatietafel geen huiswerkbegeleiding is en dat het niet de bedoeling kan zijn dat vrijwilligers té 

hard ondersteunen bij opdrachten: “Maar als ze aan iets nie aan uit kunnen, of ze hebben een 

opdracht mee, en dan brengen ze hun boek mee en zo. Dan wordt wel gezegd van ja, het is niet de 

bedoeling van dat hier op te lossen. Je helpt, maar het is uitzonderlijk dat het gebeurt.” 

 

 Ongedwongen spreekkansen en feedback 

 

De groepjes op de conversatietafels zijn kleiner dan in de klas.  Dit zorgt voor meer spreekkansen 

voor anderstaligen.  Sommige conversatietafels kunnen zelfs rekenen op zoveel vrijwilligers dat ze 

vaak in groepjes van 2 of 3 kunnen spreken, of soms zelfs 1 op 1.  Hoewel deze variant niet voor alle 

vrijwilligers is weggelegd, kunnen toch heel wat anderstaligen deze variant appreciëren.  Er zijn er 

zelfs die naar een conversatietafel verder weg rijden, om er 1 op 1 te kunnen spreken.  

Vrijwilligers geven tijdens de gesprekken feedback op taalfouten, maar zijn er toch voorzichtig mee.  

Ze willen erop toezien dat het gesprek vriendschappelijk en in een ongedwongen sfeer kan verlopen. 

Toch vragen anderstalige deelnemers naar feedback op taalfouten, meer zelfs: velen vragen ook om 

uitleg van de Nederlandse grammatica. Hoewel grammatica meestal slechts op een impliciete manier 

aan bod komt tijdens een conversatietafel, wil een groot aantal vrijwilligers wel graag op de hoogte 

zijn van de grammaticaregels, zodat ze deelnemers met specifieke vragen over een regel kunnen 

voorthelpen.  Hierop vreesden de meeste docenten echter voor verwarring bij de anderstalige: “En 

ze gaan dan daar met iemand over praten die het echt niet meer zo goed weet. En dan komen ze 

terug en ze zijn helemaal verward en dan ontstaat er een discussie en dan heeft het eigenlijk minder 

geholpen dan eerst gedacht.”  Uiteindelijk was iedereen het erover eens: grammaticaregels worden 

best uitgelegd door docenten om verwarring te vermijden.  

 

Hoe geven vrijwilligers feedback?  De meesten doen dit via recast (correct herhalen).  Docenten 

gaven extra tips, zoals cursisten bewust niet begrijpen opdat ze het zouden herhalen, of het gebruik 

van symbolen (bijv. bij fouten tegen inversie).  Een aantal vrijwilligers vonden het gebruik van 

gebaren te schools. “Ja, we geven zeker feedback… da hebben ze allemaal heel graag, daarom komen 

ze echt he. We geven dan gewoon  antwoord   in de juiste volgorde van de woorden.” 

 

 Noteren als aanvulling op spreken 

 

Op bijna elke conversatietafel wordt genoteerd.  Soms heel sporadisch, op vraag van de cursist die 

zelf een papiertje bij heeft.  Andere conversatietafels hebben dan weer een scheurblok op tafel 

liggen, waar cursisten gretig gebruik van maken.  Voor vrijwilligers is nota nemen een aanvulling op 

spreken.  Het maakt deel uit van het taalverwervingsproces.  Bovendien biedt het een extra 

geheugensteun voor de deelnemers en een aanknopingspunt voor de vrijwilliger  als start van de 

volgende conversatietafel: “En als er dan iets op papier staat, is het wel gemakkelijker om te zien van 

‘weet je nog’ en …” De docenten zien geen probleem in het noteren van woorden op een 

conversatietafel ‘zolang het maar geen echte les wordt’.   
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4.3.2.3.2 Deskundigen  

 

 Spontane behoeftedetectie  

 

Bij dit sublabel trokken de deskundigen de discussie over kwaliteitsvolle oefenmomenten open naar 

oefenkansen binnen en buiten de onderwijscontext.  Waar in de onderwijscontext leerkrachten 

verplicht zijn te werken binnen een kader en doelen, heeft een conversatietafel  bij uitstek de 

mogelijkheid om volledig op maat van de deelnemer te werken.  Het feit dat een conversatietafel 

volledig vraaggericht te werk kan gaan, werd door een deskundige zelfs de fundamentele 

bestaansreden van een conversatietafel genoemd. Deze bestaansreden moet volgens hen echter nog 

veel meer ingezet worden in de praktijk.  We moeten streven naar  een divers aanbod oefenkansen 

op maat van de cursist zowel binnen als buiten de onderwijscontext.  Daarnaast moet een 

oefenmoment veel meer ‘in de maatschappij’ ingebed worden. “Hoe functioneel wij ook gaan 

werken, het zal nooit werken. Mensen moeten ergens ingebed geraken, waar iemand het van de 

aanbodverstrekker overneemt (…)”.  Volgens de deskundigen liggen er bovendien nog veel meer 

mogelijkheden tot samenwerking tussen leerkrachten en vrijwilligers.  

Wat betreft hulp bij schoolse opdrachten (handboek) waren de deskundigen zeer duidelijk: zoiets 

kan je enkel toejuichen, want op deze manier creëer je alweer extra oefenkansen. Het ‘rijke’ aan een 

conversatietafel is dat je kan inspelen op de behoeften van de deelnemers.  Vrijwilligers kunnen dus 

zeker een opdracht of een oefening uit het handboek bespreken met anderstaligen op twee 

voorwaarden: 

 de anderstalige vraagt zelf om hulp 

 de vrijwilliger heeft de nodige bagage en tijd om erop te antwoorden 

 

De relatie moeder – kind wordt hier aangehaald.  Je helpt je kind verder zoveel je kan.  De rest laat je 

over aan de leerkracht. Als moeder ga je je kind ook geen ingewikkelde regels uitleggen die je zelf 

niet kent.  

Het zogenaamde risico dat je als docent niet meer kan controleren wat de vaardigheden zijn van de 

cursisten vonden zij irrelevant: “Wat doe je dan met cursisten die met een Belg getrouwd zijn?  Je kan 

nooit 100% zeker zijn dat cursisten een opdracht zelfstandig hebben gemaakt.”  Cursisten kunnen 

bovendien altijd op het internet aan extra info geraken. Bovendien, zo besloten zij,  gaat het hier om 

volwassen cursisten die zelf verantwoordelijk zijn voor het benutten van hun leerpotentieel.  

 

 Ongedwongen spreekkansen en feedback 

 

Feedback is volgens deskundigen uitermate nuttig en zelfs noodzakelijk: dit maakt net het verschil 

tussen een oefenkans bij de bakker en een oefenkans op een conversatietafel. Een bakker geeft je 

geen feedback als je een brood bestelt. Het is nuttig als een vrijwilliger van een conversatietafel dat 

wel doet. Op welke manier? Ook hier hamerden de deskundigen op de authenticiteit van de 

oefenkans: vrijwilligers geven best feedback op een authentieke manier, binnen een authentieke 

context. Opnieuw grepen zij terug naar het beeld waarop een mama aan haar kind feedback geeft. 

Zolang dit alles maar in een ongedwongen sfeer gebeurt, voorzagen zij geen problemen in de manier 

waarop vrijwilligers anderstaligen feedback geven.  En ook hier is de vraag van de anderstalige van 
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belang: heeft hij de behoefte om gecorrigeerd te worden? Geef dan feedback. Wil hij weten waarom 

hij iets fout heeft gezegd? Geef dan die info als je de grammaticaregel kent en anders verwijs je hem 

door naar de leerkracht.  Verder gingen deskundigen niet akkoord met de overtuiging dat een 

verschillende uitleg van grammaticaregel voor verwarring zou zorgen, integendeel:   “Sommige 

leerkrachten denken dat de manier waarop zij de grammaticaregel uitleggen dat dat de enige en de 

juiste en de zeldzaamste manier is om het te kunnen doen. Ja, hallo! Ik heb diezelfde regel al op 15 

verschillende manieren uitgelegd gezien door docenten.”  Volgens deskundigen kan het net heel 

verrijkend zijn om een grammaticaregel vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.  

 

 Noteren als aanvulling op spreken 

 

Ook op dit sublabel bleven de deskundigen het beeld van “moeder – kind” en vraaggerichte 

oefenkansen consequent doortrekken: als enkele deelnemers graag iets noteren, omdat hen dat 

helpt om bijvoorbeeld iets te onthouden, dan kan dat.  Ook een moeder helpt haar kind verder 

zoveel ze kan, maar de rest laat ze over aan de leerkracht:  “wat ge als moeder ook voor uw kind zou 

opschrijven; “wacht, ik zal het is schrijven” of “ik zal dat bloemeke is tekenen”.  Maar als moeder ga je 

je kind, bijvoorbeeld, ook geen woordrijtjes aanleren. 

 Conclusie 

 

Hoewel vrijwilligers al vraaggericht te werk gaan, zouden ze dit aspect nog meer moeten uitspelen, 

zo zeggen de deskundigen. In tegenstelling tot Nederlands leren in een klas, is er op een 

conversatietafel geen sprake van einddoelen of testing. Daarom zouden vrijwilligersorganisaties zich 

meer bewust moeten zijn van de behoeften van de anderstaligen en op zoek gaan naar 

oefenmomenten op maat en ingebed in de maatschappij. Als je vraaggericht te werk gaat en inspeelt 

op de behoeften van je doelgroep dan houdt dit in dat je een antwoord probeert te bieden op de 

noden van de anderstaligen. Zo kan je tijdens een oefenmoment noteren, een oefening uit het 

handboek bekijken, uitleg geven over de grammatica als dit tenminste de specifieke vraag is van de 

anderstalige. Het is hierbij van het grootste belang om steeds de relatie moeder – kind voor ogen te 

houden en deze parallel door te trekken naar het oefenmoment. Kent de vrijwilliger een 

grammaticaregel of heeft hij  tijd om een oefening in het handboek te bekijken, dan kan hij dat 

perfect doen. Maar net zoals binnen de moeder – kind relatie is het niet de bedoeling dat hij alle 

regels gaat uitleggen of het hele handboek doornemen.  

 

4.3.2.4 De ideale oefenkans 

 

Alle interviews eindigden met de vraag: ‘Als je alle macht en geld had, wat zou je dan veranderen?  

Hoe zou jij de oefenkansen voor de anderstaligen verbeteren?’. Zowel bij de anderstaligen, de 

docenten, vrijwilligers en ondersteuners als bij de deskundigen gingen de antwoorden dezelfde 

richting uit. De volgende onderzoeksvraag staat voorop: ‘Wat zijn kwaliteitskenmerken voor de 

realisatie van ideale oefenkansen? Hoe zouden kwaliteitsvolle oefenmomenten volgens de 

respondenten idealiter verlopen? Welke ondersteuning zou er idealiter geboden worden?’  
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4.3.2.4.1 Docenten NT2, vrijwilligers NT2 en hun ondersteuners (focusgroepen) 

 

 Kwaliteitskenmerken  

 

o Spreken over relevante thema’s 

 

Zoals reeds eerder aangehaald, is er binnen de oefenmomenten steeds de bereidheid om 

vraaggericht te werk te gaan. Vele conversatietafels werken met hulpmiddelen als color cards, 

woordenboeken, een atlas, de Wablieft, enz. Spelletjes zijn minder populair en worden vaak enkel de 

1ste keer gebruikt. Daarnaast geven anderstaligen aan dat ze willen praten over zaken die hen 

aanbelangen, waar ze inhoudelijk iets van opsteken.   

 

o Op uitstap 

 

Een eigenaardige paradox vinden we in de verzuchting van zowel anderstaligen als vrijwilligers om op 

uitstap te gaan. Anderstaligen benoemden het als “samen met de vrijwilligers zinvolle activiteiten 

doen”. Ook vrijwilligers zouden graag meer buiten komen en samen dingen doen. Toch is de 

opkomst bij de meeste uitstappen zeer laag.  Zo stelt een vrijwilliger: “wij hadden als laatste 

activiteit, ja echt eind juni een wandeling en dan in’t plaatselijk museum en als mensen da op 

voorhand weten, komen ze niet…” Volgens sommige docenten is dat te wijten aan het feit dat 

deelnemers de link met leren niet leggen. Uit de bevraging blijkt immers dat heel wat anderstaligen 

graag op uitstap gaan op voorwaarde dat het om functionele uitstappen gaat die hen interesseren, 

zoals samen naar het station gaan, of naar VDAB, de mutualiteit.  Zo vertelt een ondersteuner: “(…) 

en eigenlijk komt da van de vrijwilligers en anderstaligen zelf zo van ‘die anderstalige wil eigenlijk wel 

eens met mij mee gaan naar het containerpark om te gaan kijken hoe dat daar alles eigenlijk werkt.’” 

Ook het inschakelen van anderstaligen in vrijwilligerswerking wordt door sommige vrijwilligers 

aangehaald als zeer zinvol: “bijvoorbeeld een 11.11.11-brunch, dan euh… zoeken wij mensen die 

graag koken.(…) en ze praten Nederlands met die Vlaamse …”.  

 

o Tijdstip en degelijke logistiek 

 

Vele vrijwilligers halen aan dat conversatietafels zouden moeten doorlopen tijdens de vakanties.  Het 

blijkt overigens één van de succesfactoren voor een goedlopende conversatietafel. Anderstaligen 

geven dit ook als tip én vragen bovendien meerdere oefenkansen per week, al is dit zeker niet 

evident voor vrijwilligers: “Awel ja, dat is dus als ik mag dromen: iemand die het in de zomerperiode 

overneemt.” Op elke focusgroep werd telkens ook uitgebreid het belang van een eigen goede locatie 

naar boven:  “En dat is heel tof zo’n eigen lokaal, want je kan foto’s tegen de muur hangen van 

activiteiten die je gedaan hebt en van mensen komen nadien terug en ‘kijk, ik hang daar nog aan de 

muur!’” Docenten bevestigden deze verzuchting en geven aan dat een goed uitgerust lokaal met 

computers en smartboards dankbare hulpmiddelen zijn om de wereld te kunnen  binnenhalen in de 

klas. Tenslotte is een minimum aan werkingsbudget volgens de vrijwilligers echt noodzakelijk. Niet in 

het minst om vervoersonkosten of parkeertickets terug te kunnen betalen: “ik kan mijn vrijwilligers 

niets bieden. Die komen van ver met de auto, die moeten parkeren, dat kost en die moeten dat zelf 

betalen en ik weet dat er heel wat vrijwilligers daarop afhaken.” 
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o Samenwerking NT2-onderwijs en vrijwilligers 

 

Een andere manier om de wereld binnen te halen, is de schoolse omgeving uitbreiden met allerlei 

oefenkansen.  Concreet zou dit kunnen betekenen dat in het CVO/CBE ook een conversatietafel 

gehuisvest is, dat er een module naaien, koken, lassen… plaatsvindt, waaraan de cursisten ook 

kunnen deelnemen.  Het moet een taal-rijke ruimte zijn met talrijke oefenkansen voor de cursist. 

Binnen dit centrum – met alle mogelijke leer- en oefenkansen – zou er een openleercentrum moeten 

zijn en een gezellige cafetaria waar cursisten bijvoorbeeld samen hun huiswerk kunnen maken.   

 

 

 Ondersteuning 

 

De nood aan ondersteuning blijkt op veel verschillende vlakken. Respondenten geven in de eerste 

plaats aan dat ze nood hebben aan uitwisseling.  Ze willen weten hoe andere vrijwilligers op andere 

conversatietafels het aanpakken.  Dit bleek onder andere op elke focusgroep waar vrijwilligers elkaar 

bevraagden en good practices noteerden. Vrijwilligers zijn graag op de hoogte van good practices en 

de laatste nieuwtjes: “En we zijn wel lang op zoek geweest naar thema’s, naar spelletjes en we 

hebben daar ook al veel mails over gestuurd.  Maar dat komt heel moeilijk tot bij ons” 

Verder zijn er ook heel expliciete en concrete vragen naar kennis en informatie over goede 

methodieken en interessant materiaal. Het is immers niet altijd evident om advies te geven over 

kwaliteitsvolle oefenkansen: “zijn er zo TV-programma’s die je kan aanraden? Want TV is wel één van 

de dagdagelijkse bezigheden..”   

In de focusgroepen werd luidop gedroomd over een divers overzicht van oefenkansen, binnen en 

buiten de klas, over taalstages, buitenschoolse opdrachten, conversatietafels, project “Samen 

inburgeren”, digitale oefenkansen (zelfstudie), zinvolle TVprogramma’s, enz.: “ ja, Taalruil is niet voor 

iedereen weggelegd, maar inburgeringscoaches ook niet, want veel mensen vinden dat 1 op 1 gedoe 

veel te kort op hun huid.  De conversatietafels euhm, sommige vrouwen kunnen ’s avonds niet weg 

omwille van de kinderen…”. Een interessant en “up-to-date overzicht” van kwaliteitsvolle 

oefenkansen Nederlands uit de regio lijkt hen in die zin erg interessant, zoals bijvoorbeeld de site van 

HvN Antwerpen www.nederlandsoefenen.be. Volgens de respondenten worden anderstaligen 

idealiter bij de intake van het HvN ook bevraagd over welke extra oefenkans hen zou interesseren 

wat zich dan vertaalt in een uiteindelijke doorverwijzing naar een CVO/CBE, en een praatpunt, of 

samen inburgeren, naargelang de interesse.  

 

4.3.2.4.2 Deskundigen  

 

 Kwaliteitskenmerken  

 

Bij het bevragen naar dé kwaliteitskenmerken van zinvolle oefenmomenten herhaalden deskundigen 

dat elk oefenmoment zinvol is zolang het maar authentiek is en ingebed in de maatschappij. Zij 

maken hierin geen verschil tussen oefenmomenten binnen of buiten de klas. In die zin (h)erkennen 

zij het belang van continuïteit gedurende de vakantieperiodes, dit zowel binnen als buiten de context 

van onderwijs.   

http://www.nederlandsoefenen.be/
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De meeste deskundigen pleitten voor een andere invulling van de huidige oefenmomenten, op maat 

van de cursist. Wat kan dit divers aanbod zijn?  Afhankelijk van de behoefte van de deelnemer doen 

de deskundigen suggesties, gebaseerd op goede praktijkvoorbeelden.  

 

o Spreken over relevante thema’s 

 

Laat anderstaligen samen spreken over relevante thema’s. Hierbij worden ze gegroepeerd op basis 

van interesse, niet op basis van taalniveau.  Het is idealiter een vorm van geïllustreerd converseren, 

waarbij de thema’s visueel ondersteund worden door voorwerpen, afbeeldingen, … Naast 

Nederlands horen of spreken, zullen de deelnemers ook inhoudelijk interessante dingen oppikken die 

nodig zijn om te functioneren in de maatschappij.   Zo organiseert een CVO op regelmatige basis een 

‘taalmarkt’ en een CBE een “praatcafé waarbij cursisten van verschillende niveaus, maar met 

dezelfde interesse kunnen spreken over een bepaald thema met een Nederlandstalige vrijwilliger die 

veel over dit thema weet. Voorbeelden van thema’s: 

o wondverzorging voor cursisten met kleine kinderen 

o brandveiligheid om de toestand van de woning onder de loep te nemen  

o kinderverzorging  

 

Iedereen vervult een aantal rollen in de maatschappij, bijvoorbeeld moeder, leerkracht amateur- 

zanger,…. Zowel vrijwilligers als anderstalige deelnemers vervullen rollen en beiden hebben ze dan 

ook heel wat bagage die ze kunnen inzetten tijdens een conversatietafel. Een anderstalige die graag 

kookt kan via een filmpje uitleggen hoe je bijvoorbeeld de lekkerste koekjes klaarmaakt, samen een 

kookprogramma bekijken op internet in de thuistaal van de anderstalige die dit probeert te vertalen 

naar het Nederlands.  

Deskundigen zouden  het vraaggerichte ook meer in de klas willen brengen. Ondanks het feit dat het 

reguliere NT2-onderwijs gebonden is aan doelen, kan men nog veel meer op maat werken. Zij 

verwijzen hierbij naar de deskundigheid van de NT2-leerkracht en het belang van het volgen van 

bijscholing (postgraduaat vakdidactiek NT2).  

 

o Op uitstap 

 

Ga naar buiten! De straat op! Plan samen met je anderstalige deelnemers uitstappen naar 

organisaties, winkels, officiële instanties,…  als het maar afgestemd is op de behoeftes van de 

deelnemers. Cruciaal hierbij is dat de activiteiten zinvol zijn en op maat van de deelnemers.  De 

meerwaarde moet voor de deelnemers bovendien op voorhand duidelijk zijn: “Niemand laat zijn 

mand strijk staan voor een zinloze activiteit.” Daarnaast moet dit soort activiteiten de tijd krijgen om 

‘te groeien’. Als al die voorwaarden in acht genomen zijn, zou de opkomst en het rendement in 

principe hoog moeten zijn.  

Maar ook centra moeten de straat op,  benadrukten de experts. Buitenschoolse activiteiten komen 

het leren alleen maar ten goede.  Ze vinden het de plicht van het CVO/CBE om in te zetten op 

buitenschools leren, via extramuros, taalstages,… Docenten beseffen blijkbaar wel het belang ervan, 

maar stoten op drempels zodat ze het in de praktijk weinig toepassen. Zo lijken de druk van het 

handboek en/of de centrumregels rond evaluatie niet te onderschatten.  Verder spelen soms ook 

praktische zaken (o.a. financiën) een rol. Ook hier werd aangestipt dat het belangrijk is om zinvolle 

activiteiten te kiezen met een grondige voor- en nabespreking opdat de link met leren altijd duidelijk 
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zichtbaar is. En omgekeerd kan het natuurlijk ook altijd: de samenleving kan anderstaligen ook 

binnenhalen: “OCMW’s die hun leefloners verplichten om naar een conversatietafel te gaan, kunnen 

hen ook vragen bij het OCMW een taalstage te volgen.” 

o Toeleiding naar het socio-culturele aanbod 

 

Onze maatschappij zit vol met authentieke en ‘taal-rijke’ omgevingen.  Deskundigen zien 

vrijwilligersinitiatieven en de centra dan ook als belangrijke toeleiders naar het socio-culturele 

aanbod.  Zij stellen voor dat vrijwilligersinitiatieven deze taalrijke omgevingen bewuster gaan 

opzoeken, zoals bijvoorbeeld activiteiten van plaatselijke verenigingen en/of socio-culturele 

activiteiten.  

Organisaties als Vormingplus en Samenlevingsopbouw zouden perfect geplaatst zijn om 

laagdrempelige activiteiten te organiseren waar ook anderstaligen de weg naartoe vinden. Op die 

manier bieden zij oefenkansen aan via het reguliere circuit.  

 

o Doe-activiteit 

 

Deskundigen vinden het zeer zinvol om met een groepje anderstaligen van verschillend taalniveau 

iets te doen.  Het kan gaan om bijvoorbeeld fietsen herstellen, koken of een haakwerkje maken. In 

Brussel loopt een experiment waarbij kortgeschoolde anderstaligen Nederlands oefenen door samen 

iets te doen. Dit is veel haalbaarder dan het gesprek met laaggeschoolde beginners op gang proberen 

houden. Het gevaar bestaat dan dat vrijwilligers dan eerder letten op de vorm wat enerzijds niet 

altijd rendeert en bovendien weinig functioneel is.  Een doe-activiteit is dan veel zinvoller.  

 

o Voorleesgroepjes 

 

Het belang van luisteren mag niet worden onderschat. Sommige anderstaligen zijn nog niet klaar 

voor taalproductie. Als je mensen aanzet tot spreken, terwijl ze er eigenlijk nog niet klaar voor zijn, 

dan zouden ze niets bijleren. “(…)  Het is niet omdat ze dan iets nazeggen, dat ze dat dan de volgende 

keer weer zullen gebruiken”.  Er zijn goede praktijkvoorbeelden van voorleesgroepen in een CBE 

waarbij anderstaligen alvast taalinput krijgen.  “Er komt zoveel spontane taal uit, veel meer dan uit 

bijvoorbeeld ‘allez, en hoe was het met uwe zoon?’ of ‘Bent u ziek? Naar de dokter geweest?’” Als 

anderstaligen klaar zijn voor taalproductie kan de voorgelezen tekst leiden tot interactie.  

 

o Buddysysteem 

 

Omwille van de noodzakelijke inbedding in de maatschappij, biedt een buddysysteem veel 

mogelijkheden. Zo is er het succesvolle project “Samen inburgeren” dat in heel Vlaanderen loopt, 

maar ook vanuit een centrum kan men zoiets opzetten met cursisten. Er bestaan goede 

praktijkvoorbeelden waarbij vrijwilligers uit de wijk een buddy vormen met een anderstalige cursist 

uit dezelfde buurt. De vrijwilligers hebben een duidelijke link met de buurt en zijn bijvoorbeeld een 

beheerder van een appartement, iemand van de sportclub, van de kinderopvang,… Die buddy’s 

maken cursisten wegwijs in de wijk. Daarnaast is het vooral de bedoeling dat de klas op bezoek kan 

gaan bij allerlei initiatieven in de wijk en dat de vrijwilligers ook in de klas komen.  
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o Spreekkansen binnen de schoolcontext  

 

Gedurende de interviews reflecteerden de deskundigen over oefenkansen in de brede zin van het 

woord. Ze lieten zich dus niet beperken tot oefenkansen buiten de klas, integendeel. Zij pleitten voor 

extra spreekkansen binnen de schoolcontext en willen docenten uitdagen om te kijken naar de 

oefenkansen die ook binnen de schoolcontext aanwezig zijn. Zo kan men relatief eenvoudig 

oefenmomenten opzetten tussen cursisten vreemde talen en cursisten NT2 waarbij cursisten 

vreemde talen tijdens de lunch babbelen met cursisten NT2.  

 

 

o Samenwerking tussen NT2-onderwijs en vrijwilligers 

 

Bij de realisatie van extra oefenkansen in de klas zien zij ook vrijwilligers een waardevolle rol spelen.  

Anderstaligen oefenen in de klas met hun Bulgaarse, Russische, Arabische collega’s. Ze zouden veel 

meer kunnen leren van een Nederlandstalige gesprekspartner.  De samenwerking met vrijwilligers 

kan verschillende vormen aannemen gaande van een samenwerking gedurende de ganse les tot een 

workshop waarbij er een uurtje een vrijwilliger komt.    

Deskundigen zijn absolute voorstander van meer samenwerking en uitwisseling tussen docenten NT2 

en vrijwilligers. Toch waarschuwden zij ervoor dat oefenmomenten niet ‘te schools’ mogen zijn of 

overkomen.  Een conversatietafel in de gebouwen van een CVO of CBE kan de indruk wekken dat 

cursisten een vervolg op hun  les krijgen.  Ze dagen de vrijwilligers uit om te experimenteren en niet 

onmiddellijk te kiezen voor de  schoolse omgeving:  “Hoe meer het lijkt op een café, hoe beter.” Als je 

toch opteert voor een ruimte in een CVO of CBE, zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen op een lesvrij 

moment of een moment waarop het openleercentrum is geopend of trajectbegeleiding wordt 

voorzien. 

 

 Ondersteuning 

 

Deskundigen begrijpen de vraag van vrijwilligers naar expertise-uitwisseling. Daarbij is het eveneens 

belangrijk dat vrijwilligers niet enkel onderling uitwisselen, maar ook met NT2-docenten, en 

eventueel zelfs MO-docenten. Zij vinden het de rol van het Huis van het Nederlands om deze 

verschillende werelden dichter bij elkaar te brengen.  

 

Daarnaast bevestigen zij het belang van een duidelijk overzicht aan kwaliteitsvolle, authentieke 

oefenkansen op maat.  Dit overzicht zou niet alleen voor vrijwilligers interessant zijn, maar ook 

cursisten, doorverwijzers en docenten NT2 kunnen er voordeel uithalen. Het overzicht zou alle 

bestaande initiatieven per regio kunnen bundelen,  aangevuld met extra oefenkansen, zoals boeken 

in eenvoudige taal, TV-programma’s, enz.  Op die manier kunnen anderstaligen ontdekken waar ze 

extra oefenkansen kunnen vinden.  Maar ook vrijwilligers kunnen er inspiratie opdoen en hun 

deelnemers info geven over extra oefenkansen.  Verder geeft dit overzicht ook houvast aan 

doorverwijzers, niet in het minst aan de consulenten van de HvN.  Zij zijn perfect geplaatst om 

kandidaat-cursisten het aanbod oefenkansen uit de regio mee te geven.   

Ook docenten kunnen dit overzicht gebruiken om hun cursisten beter door te verwijzen naar 

bestaande oefenkansen, waardoor de link tussen docenten en vrijwilligers versterkt zou worden.  



  
 

41 

Verder geven de deskundigen aan dat het interessant is om het ‘overzicht aan oefenkansen’ uit te 

breiden met tips voor vrijwilligers zoals:  

 Hoe zet ik een zinvolle activiteit op? 

 Waar moet je rekening mee houden? 

Naast info over duidelijke taal en taalverwerving, kan je heel concrete info meegeven, zoals de 

contactgegevens van een interessante spreker, een lijst van ‘succesvolle activiteiten’ .     

 

Als het aanbod oefenkansen gevarieerder wordt, kan je vrijwilligers met een divers profiel 

aantrekken. Het is belangrijk dat de organisaties die vrijwilligers werven een goede match maken 

tussen het profiel van de vrijwilliger en het soort activiteit dat hij zal doen/begeleiden.  Iemand met 

het profiel van een leerkracht functioneert misschien beter als vrijwilliger binnen een CVO/CBE.  

Iemand met een uitgesproken buddy-profiel moet hiervoor kunnen ingezet worden. Bovendien is het 

interessant dat vrijwilligers zelf om intervisie vragen. Op die manier zouden ze gemakkelijker kunnen 

veranderen van rol (bijvoorbeeld  van voorleesvrijwilliger naar buddy).  

 

 Conclusie 

 

Een kwaliteitsvol oefenmoment is vraaggericht (op maat), authentiek en zoveel mogelijk ingebed in 

de maatschappij. Deze visie op oefenkansen impliceert een divers aanbod aan oefenkansen. Een 

duidelijk overzicht aan oefenkansen gekoppeld aan tips en good practices stelt de doorverwijzer in 

staat om de anderstalige doelgroep zo efficiënt mogelijk toe te leiden naar een kwaliteitsvol aanbod 

op maat. Een conversatietafel wordt meer dan ‘samen zitten aan een tafel en converseren’. Een 

gamma aan nieuwe, zinvolle oefenkansen komt in beeld: relevante doe-activiteiten, zinvolle 

uitstappen, functionele thematafels,  voorleeshoekjes, een buddy’s, toeleider naar 

vrijetijdsactiviteiten,… Al deze oefenkansen renderen het best als er een goede omkadering is, 

voldoende werkbudget en continuïteit.   

 

Deskundigen wijzen op het belang van diezelfde continuïteit binnen de onderwijscontext. Daarnaast 

zouden docenten de authentieke spreekkansen die aanwezig zijn binnen de onderwijscontext veel 

bewuster moeten gaan opzoeken. Er zit hierbij een groot potentieel in de samenwerking tussen het 

NT2-onderwijs en de vrijwilligers. Een stevigere link tussen beiden kan niet alleen leiden tot 

kwaliteitsvolle oefenkansen binnen de schoolcontext, maar kan ook zorgen voor een betere 

doorstroom tussen de conversatietafels en de klas. 
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5. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 
 

5.1. Bespreking resultaten  

 

Dit onderzoeksrapport wil een bijdrage leveren aan de realisatie van kwaliteitsvolle oefenkansen 

Nederlands binnen en buiten de klascontext. Hiertoe beschreven we verschillende theorieën over 

taalverwerving, formeel/informeel leren en de plaats van oefenkansen hierin en lieten daarover 

anderstaligen (N = 669) , docenten NT2, vrijwilligers en ondersteuners (N = 43) aan het woord.  

Hierop vroegen we een reflectie van (onderwijs)experts (N = 8) die betrokken zijn bij het ruime 

landschap NT2. Uit de resultaten blijken enkele topics die we hier nog één keer op een rijtje zetten 

en waarop we eveneens een persoonlijke reflectie geven.  

 

Uit het onderzoek blijkt dat een kwaliteitsvol oefenmoment voldoet aan volgende criteria:  

 vraaggericht  - op maat 

 authentiek  

 ingebed in de maatschappij - functioneel 

 goede omkadering 

 voldoende werkbudget 

 continuïteit 

 

Daarnaast blijkt uit de literatuurstudie en de focusgroepen dat volgende elementen bepalend zijn 

voor een brede visie op kwaliteitsvolle oefenkansen: 

 formeel en informeel leren doen anderstaligen zowel binnen de klas als buiten de klas 

 optimale oefenkansen spelen in op het impliciete leren van anderstaligen 

 de parallel moeder- kind relatie kan je altijd doortrekken naar oefenkansen Nederlands  

 anderstaligen zien de participatie aan de maatschappij als één grote oefenkans Nederlands  

 een spontane, maar wel bewuste invulling van oefenkansen biedt de grootste garantie op 

levensechte, leerrijke en dus kwaliteitsvolle oefenkansen, zowel binnen als buiten de klas 

 

Deze visie op kwaliteitsvolle oefenkansen kan tegenstrijdig of vaag lijken, maar is dit helemaal niet, 

wel integendeel. Deskundigen bevestigen de bredere kijk op oefenkansen die de anderstalige 

doelgroep zelf, maar ook de docenten NT2 en vrijwilligers zelf hebben.  

 

De concrete vragen die aanleiding gaven tot dit onderzoek, zijn dan ook niet meer relevant:  

 Mogen anderstaligen hun handboek meenemen?  

 Mag je noteren tijdens een conversatietafel?  

 Is er een instapniveau nodig voor een conversatietafel?  

 

Dit alles is immers niet meer van belang indien je oefenmoment vanuit bovenstaande visie wordt 

ingevuld en voldoet aan bovenstaande criteria. Deskundigen geven tenslotte aan dat zowel docenten 

NT2 als vrijwilligers nog véél vraaggerichter kunnen en mogen werken. Het enige verschil is dat 

vrijwilligers helemaal niet gebonden zijn aan einddoelen of testing. In beide contexten, binnen en 

buiten de klas, kan men nog veel meer inzetten  op oefenmomenten op maat en ingebed in de 

maatschappij.  
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Wat betekent dit alles nu concreet? De belangrijkste consequentie van deze conclusies is dat er een 

zeer breed aanbod oefenkansen mogelijk is die zich afhankelijk van de invulling richten op 

verschillende doelgroepen.  

Ook beginnende taalleerders hebben baat bij spreekkansen. Ze kunnen aansluiten bij 

voorleesgroepjes, een uitstap, een doe-activiteit, geïllustreerd converseren, enz. 

Tijdens een oefenmoment kan je noteren, een oefening uit het handboek bekijken, uitleg geven over 

de grammatica op voorwaarde dat dit tenminste de specifieke vraag is van de anderstalige. Ken je als 

vrijwilliger een grammaticaregel of is er tijd om een oefening in het handboek te bekijken, dan kan 

dat perfect. Maar net zoals binnen de moeder – kind relatie is het niet de bedoeling dat hij alle regels 

gaat uitleggen of het hele handboek doornemen.  

Spontane invulling van oefenkansen kan heel verschillend zijn: een groepje vrouwen kunnen 

bijvoorbeeld afspreken samen eens te breien of op youtube naar kookprogramma’s uit andere 

landen te kijken. Ook hier kunnen beginners dankzij de visuele ondersteuning een sjaal breien en 

daarbij Nederlands oppikken of zelfs een gesprekje aangaan.  

Op regelmatige tijdstippen kunnen vrijwilligers een ‘zinvolle uitstap’ plannen, bijvoorbeeld naar de 

bibliotheek, de werkwinkel, een buurtwinkel,… Deze activiteit kan voorbereid en nabesproken 

worden.  

 

5.2. Praktische – en beleidsaanbevelingen  

 

De resultaten van ons onderzoek bieden een verfrissende kijk en héél wat aanzetten, maar zijn 

slechts een begin. We hopen dat ons onderzoeksrapport een instrument kan zijn om concreet mee 

aan de slag te gaan in de praktijk. Wij voegden vanuit het Huis van het Nederlands alvast de daad bij 

het woord en stelden de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek voor op de Raad van Bestuur 

van het Huis van het Nederlands, op het Babbelbal21, een trefdag voor vrijwilligers NT2 in provincie 

Antwerpen en de stuurgroepen taalstimulering. Zij zagen deze nieuwe voorbeelden als een andere, 

meer zinvolle invulling van een ‘praatmoment’. 

Er is nog veel werk aan de winkel: er is nood aan uitgewerkte voorbeelden die als inspiratie  kunnen 

dienen en aan een duidelijk overzicht aan oefenkansen gekoppeld aan tips en good practices. Een 

gamma aan nieuwe, zinvolle oefenkansen komt in beeld: relevante doe-activiteiten, zinvolle 

uitstappen, functionele thematafels,  voorleeshoekjes, een buddy’s, toeleider naar 

vrijetijdsactiviteiten,… 

Verder ligt er nog een groot potentieel in de samenwerking tussen het NT2-onderwijs en de 

vrijwilligers. Een stevigere link tussen beiden kan niet alleen leiden tot kwaliteitsvolle oefenkansen 

binnen de schoolcontext, maar kan ook zorgen voor een betere doorstroom tussen de 

conversatietafels en de klas. 

Tenslotte is er nog veel werk op vlak van taalsensibilisering in onze samenleving. De focus lag in dit 

onderzoeksrapport op de invulling van oefenkansen door vrijwilligers en docenten NT2. Als deze 

echter ingebed moeten zijn in de samenleving is het van het grootste belang dat ook onze 

Nederlandstalige samenleving de dagdagelijkse context ziet als oefenkansen voor anderstaligen. 

                                                           
21 Het Babbelbal vond plaats in Berchem (30/11/2013) en Mol (01/02/2014) en bereikte een honderdtal vrijwilligers. Het Babbelbal kwam 

tot stand in samenwerking met de partners Vorming plus en Prisma. 
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Jammer genoeg zien we echter vaak de omgekeerde reflex: de kennis van de Nederlandse taal wordt 

te pas en te onpas gebruikt als voorwaarde om te mogen participeren aan onze samenleving, het 

omgekeerde is echter waar: door te participeren aan onze Nederlandstalige samenleving, leren en 

oefenen anderstaligen het Nederlands.  

We eindigen graag met een positieve noot: gelukkig staat de tijd staat niet stil!  

De Huizen van het Nederlands zijn momenteel volop bezig met de verdere ontwikkeling van de site 

www.nederlandsoefenen.be22 waarop een breed gamma aan oefenkansen in de verschillende regio’s 

van de Huizen van het Nederlands worden gebundeld en voorgesteld. 

Binnen het NT2-onderwijs werden in februari 2014 de nieuwe opleidingsprofielen NT2 voorgesteld 

die heel wat mogelijkheden bieden om flexibel in te spelen op de behoeftes van cursisten NT2.  

Op Vlaams niveau wordt er op verschillende manieren geïnvesteerd in taalpromotie-acties om onze 

Nederlandstalige samenleving bewuster te maken van haar aandeel in het taalverhaal en op die 

manier anderstaligen te motiveren om Nederlands te spreken. Zo vind je op www.taalboulevard.be 

uitgewerkte projecten taalpromotie en loopt er in 2014 een grootschalige Vlaamse 

taalpromotiecampagne “Nederlands oefenen, ik doe mee”. 

We kunnen dan ook enkel aanbevelen binnen deze positieve dynamiek verder te werken aan 

taalstimulering en –promotie. Hierbij denken we aan structurele samenwerkingsverbanden tussen 

het NT2-onderwijs, de Huizen van het Nederlands en de toekomstige EVA integratie en inburgering 

en aan een versterking en erkenning van de vele verschillende taalstimuleringsinitiatieven als een 

degelijke en belangrijke speler binnen het NT2-landschap.  

 

 

  

                                                           
22 Deze website werd ontwikkeld door HvN Antwerpen. Vanaf juni 2014 wordt de site uitgebreid naar en opgenomen door alle HvN. 

 

http://www.nederlandsoefenen.be/
http://www.taalboulevard.be/
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