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Criteria kwaliteitsvolle taaloefenkansen 

 

Aan welke criteria voldoet je project? 

Welke criteria vormen nog een uitdaging?  

Waar kan je nog veel input gebruiken? 

 

Veilig klimaat 

 Er is een warm onthaal zoals welkom met glimlach, vaste aanspreekpunten, koffie en 
koekjes. 

 De oefenkans situeert zich in een herkenbare en laagdrempelige omgeving. Als de locatie 
minder bekend is bij de doelgroep, verlaag je de drempel door bijvoorbeeld samen vanuit 
een vertrouwde omgeving te vertrekken. 

 De anderstalige deelnemer kiest bewust om Nederlands te oefenen. Hij wordt niet verplicht 
om deel te nemen. 

 De gesprekspartner staat open voor diversiteit en de doelgroep, hij wil bewust 
taaloefenkansen aanbieden en de deelnemer ondersteunen. 

 De gesprekspartner geeft positieve en constructieve feedback: fouten maken mag en/of hij 
spreekt af waar hij mag corrigeren op een constructieve manier zodat de deelnemer zich 
aangesproken voelt om verder te oefenen. 

Taalrijke omgeving 

 De deelnemer wordt op verschillende manieren uitgedaagd tot receptief en productief 
taalgebruik afhankelijk van zijn noden. 

 Het zijn zinvolle en betekenisvolle taaloefenkansen: er is een bevraging van de deelnemer bij 
de intake, er wordt ingespeeld op noden en interesses, er is een link met het echte leven.  

 De gesprekspartner past zijn taalgebruik aan het taal- en opleidingsniveau van de deelnemer 
aan. Indien nodig gebruikt hij visuele ondersteuning en differentieert hij. De gesprekspartner 
heeft een coaching gekregen: een vorming duidelijke taal, ondersteuning van een ervaren 
collega en eventueel materiaal/goede voorbeelden om mee aan de slag te gaan. 

Interactie 

 Er zijn veel oefenkansen met gesprekspartners of doe-activiteiten die gesprekken uitlokken. 
 Er is een inbedding in de maatschappij: er is een link met organisaties in de buurt, het 

aanbod wordt in de buurt bekendgemaakt via verschillende kanalen, er worden linken gelegd 
naar andere activiteiten of producten. 

 De taaloefenkans vindt op regelmatige basis plaats. Herhaling is cruciaal. 

 


