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1. Voorgeschiedenis 
 

In 2013 startte de Integratiedienst van de stad Gent een onderzoek naar de diverse noden en 

behoeften die er leven inzake het aanbod informele oefenkansen Nederlands. Op basis van deze 

bevraging kwam naar voor dat er heel wat hiaten zijn op dit domein. Zo is er onder andere een grote 

vraag naar meer laagdrempelige oefenkansen in bepaalde wijken. 

 

Bovendien constateerden de brugfiguren van stad Gent dat ook in scholen ouders nood hebben aan 

meer ondersteuning inzake communicatie met leerkrachten en school. Werken aan 

ouderbetrokkenheid met anderstalige ouders is geen evidentie. Vandaar hun vraag om een aanbod 

op te zetten dat gericht is op het versterken van de Nederlandse communicatievaardigheden, met 

een duidelijke link naar de school van hun kinderen. Op die manier kunnen ook anderstalige ouders 

hun betrokkenheid tonen en worden ze versterkt in hun communicatieve vaardigheden, die ze 

eveneens buiten de schoolcontext kunnen gebruiken. 

 

Dankzij een convenant werkten de Integratiedienst en HvN Gent reeds nauw samen. HvN Gent was 

immers de aangewezen partner inzake het formeel en informeel aanbod NT2 in Gent. Sinds jaren 

heeft het Huis een sterke samenwerking met de aanbodverstrekkers NT2. Nu maakt Huis van het 

Nederlands deel uit van In-Gent en is het afdeling Huis van het Nederlands geworden. 

 

HvN onderschrijft ook de nood aan informele oefenkansen. Daarom organiseert de afdeling HvN al 

ruim 5 jaar conversatietafels Nederlands twee maal per week in de refter van In- Gent. Deze 

conversatiemomenten worden begeleid door goed gescreende vrijwilligers. Elk conversatiemoment 

telt gemiddeld 40 deelnemers en 12 begeleiders. 

 

De drie actoren besloten hun expertise te bundelen, samen een projectaanvraag uit te werken en in 

te dienen bij het Federaal Impulsfonds. Het was de bedoeling om conversatietafels Nederlands rond 

het thema ‘school’ op te zetten voor anderstalige ouders, onder begeleiding van vrijwilligers. 

Hiervoor zouden in totaal 4 scholen geselecteerd worden (2 scholen in het katholieke net en 2 

scholen in het stedelijke net). De aanvraag werd ingediend in april 2014. De goedkeuring kwam in 

december 2014. HvN Gent werd  trekker van het project. 
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2. Doestelling  
 

De doelstelling van het project is tweeledig. Enerzijds beogen we het verhogen van de 

zelfredzaamheid van anderstalige ouders zowel in een schoolse context als in de ruimere 

maatschappelijke context.  

Anderzijds wordt de participatie van anderstalige ouders in functie van de schoolloopbaan van hun 

kinderen verhoogd en de samenwerking tussen ouders en school versterkt. We willen dit doen door 

hun communicatieve vaardigheden in het Nederlands te versterken door hen op wekelijkse basis 

oefenkansen aan te bieden op een laagdrempelige manier. Door inhoudelijk te focussen op het 

thema onderwijs (communiceren tijdens de oudercontacten, het lezen van rapporten, het begrijpen 

van bepaalde terminologie rond school en leren) bevorderen we de betrokkenheid van de ouders bij 

de school, wat indirect ten goede komt aan het kind. 

3. Voorbereiding 
 

3.1 Samenstelling stuurgroep 
 

De drie actoren zijn uiteraard vaste waarden in de stuurgroep. Concreet gaat dit over drie coaches 

van het brugfigurenproject van de stad Gent, een afgevaardigde van de dienst Regie Samenleven en 

Welzijn van de Stad Gent, een afgevaardigde van de vrijwilligers en de themaverantwoordelijke van 

In-Gent, Afdeling Huis van het Nederlands . 

De stuurgroep maakt de planning van het project op. De concrete scholen worden via loting 

aangeduid door het Brugfigurenproject. Er wordt per periode een school uit het katholieke net en 

een school uit het stedelijke net aangeduid en het tijdsframe wordt opgezet: 

school A en B: maart – mei  

school C en D: oktober - december  

 

3.2 Selectie en screening van mogelijke vrijwilligers 

  
Naar analogie met de conversatietafels van In-Gent wordt er geopteerd om de conversatiegroepen in 

de scholen te laten begeleiden door goed gescreende en opgeleide vrijwilligers. 

Een vrijwilligersprofiel werd opgemaakt en gedistribueerd binnen de vrijwilligerspool van In-Gent (zie 

bijlage 2). Aan de vrijwilligers werd een sterker engagement gevraagd dan tijdens de 

conversatietafels bij In-Gent. Als vrijwilliger moet je immers elke week aanwezig zijn, de thema’s 

voorbereiden en instaan voor de evaluatie. Een verschilpunt is ook dat je gedurende 8 weken werkt 

met een vaste groep deelnemers. 
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De inhoudelijke inbreng van de vrijwilligers is in dit project bovendien onmiskenbaar. Gezien hun 

profiel zijn zij vertrouwd met de schoolse context en beschikken zij over de didactische vaardigheden 

om een dergelijke groep te begeleiden. Het zou dan ook zonde zijn om hun expertise teniet te doen. 

Daarom is er duidelijk beslist om hen actief te laten meedenken over de opbouw van de 

conversatiesessies en de aanpak. 

In totaal worden vier vrijwilligers geselecteerd. Er werd beslist om twee vrijwilligers per 

conversatiegroep te plaatsen. Zo kunnen de groepen kleiner gemaakt worden en kan er meer 

geoefend worden. Bovendien wordt de taaklast voor de vrijwilligers iets lichter en is er een buffer 

ingebouwd indien een vrijwilliger te laat of ziek is. 

De vrijwilligers ontvangen 15 euro per dag als forfaitaire vergoeding. Dit dekt de sessie en de 

mogelijke voorbereidingen. Per vergadering ontvangen zij ook 7,5 euro.  

 

3.3 Kennismaking met de scholen 
 

 Startvergadering 

Op de eerste kennismaking zijn de brugfiguur van de betreffende school, coach van de brugfiguren 

van dat net en de themaverantwoordelijke van In-Gent en eventueel de kandidaat vrijwilligers 

aanwezig. Het is de bedoeling dat de directie en/of een GOK-leerkracht ook aansluit. Dit zorgt voor 

het sterk signaal dat het project in alle rangen ondersteund wordt (sjabloon overleg: bijlage 3). 

Bovendien is het ook goed de directie te betrekken bij het inplannen van een vorming Duidelijke 

Taal. Die vorming maakt deel uit van het engagement van de school wanneer ze intekenen op het 

project. Die vorming draagt bij tot het creëren van een breder draagvlak binnen de school.  

 

Het is belangrijk dat de vrijwilligers de locatie leren kennen en ook nagaan of dit effectief bereikbaar 

is voor hen. De vrijwilligers moeten bovendien de dynamiek en visie van de school leren begrijpen. 

De band tussen brugfiguur en vrijwilligers is heel belangrijk voor het goede verloop van het project. 

Beide partijen moeten zich goed voelen bij de gekozen thema’s en er moet een evenwicht zijn tussen 

informatiestroom en oefenkans. Er wordt een hechte samenwerking tussen de vrijwilligers en de 

brugfiguur vereist. De communicatie moet vlot en snel kunnen verlopen. 

Bij de opstartvergadering is het ook aangewezen dat In-Gent een toelichting voorziet over de 

basiswerking en vrijwilligerswerking van In-Gent. Zo krijgt de school inzicht in de missie en de visie 

van In-Gent inzake informeel leren. 
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 Mogelijke opbouw en bespreking van de thema’s 

 

Zoals reeds vermeld, focust het project op het versterken van de communicatievaardigheden van 

ouders in het Nederlands, met een duidelijke link naar de school van hun kinderen. De thema’s 

sluiten dan ook nauw aan bij de actualiteit in de school en het schooleigen vocabularium. 

 

De opbouw wordt uitgedacht door de vrijwilligers. Zij moeten immers de conversatiemomenten 

leiden en mogen dit doen volgens de voor hen meest haalbare werkvorm. 

 

Voorbeeld van opbouw: 

o Hoe gaat het? 

o Moet er vandaag iets besproken worden? 

o Korte gesprekjes inoefenen 

o Thema van de dag 

o Uitloper: opmerking/vragen/wat is er nog niet duidelijk? 

o Afronden: wat willen jullie volgende week bespreken? 

 

De thema’s worden bepaald in samenspraak met de brugfiguur van de school, de coach van de 

brugfiguren van dat net, de vrijwilligers en de themaverantwoordelijke van In-Gent (sjabloon: bijlage 

4). De directie of een GOK-Leerkracht kan aansluiten, bij voorkeur zelfs.  

 

Voorbeeld van de thema’s: 

o oudercontact 

o rapport 

o korte gesprekjes 

o betrokkenheid (ouder-kind) 

o contact/partnerschap (ouders-leerkracht) 

o huiswerk 

o agenda 

o extra activiteiten/uitstapjes 

3.4 Screening 
 

 Praktisch 

 

Voor het project is de screening van de kandidaat-deelnemers, vooraf, een belangrijk gegeven. De 

screening is zeker niet bedoeld als eliminatiemiddel, maar op die manier kan In-Gent een inschatting 

maken van het aantal deelnemers en kan het voldoende vrijwilligers voorzien (zie bijlages 6, 7, en 8). 

 

Zo heeft In-Gent ook een beeld van het taalniveau van de deelnemers en kan het de vrijwilligers 

hierover op voorhand inlichten. Elk taalniveau vereist immers een andere aanpak. Bovendien 

beseffen de kandidaat-deelnemers zo ook dat ze echt een engagement moeten aangaan voor de 

conversatiemomenten. 
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De conversatietafels willen erg laagdrempelig zijn. De voorwaarde om eraan deel te nemen is de 

mondelinge vaardigheden van A1 te bezitten (zie bijlage 2). 

 

Om dat taalniveau te testen, worden enkele basisvragen Nederlands gesteld: 

o Hoe heet jij? Jouw voornaam? Jouw familienaam? 

o Waar woon jij? 

o Hoeveel kinderen heb jij? Jongens/meisjes? 

o Hoeveel jaar zijn je kinderen? 

o Wat is jouw moedertaal? 

o Heb jij al Nederlandse les gevolgd? 

o Welk niveau Nederlands heb jij dan? 

o Spreek jij soms Nederlands met je kinderen? 

o Spreekt jouw partner Nederlands? 

 

Deze screening vindt bij voorkeur 1 week voor de opstart plaats. Er kan met een inschrijvingsstrookje 

(opgesteld volgens de regels van Duidelijke Taal: bijlage 5) gewerkt worden. De screening gaat ook 

best door op hetzelfde tijdstip en op dezelfde plaats als de eigenlijke conversatiemomenten. 
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4. Opstart 
 

Opkomst en organisatie  

 

Bij aanvang had het project op gemiddeld acht deelnemers per vrijwilliger gerekend. Afhankelijk van 

het aantal deelnemers en bij grote opkomst kunnen er dan meerdere vrijwilligers gezocht worden. 

 

Samenstelling van de groep 

 

Het project beoogt een ruime mix (afkomst, leeftijd, moedertaal, gender, scholing) van anderstalige 

ouders. Zowel oudkomers als nieuwkomers zijn welkom. 

 

In de praktijk blijkt dat het vooral anderstalige moeders zijn die deelnemen, omdat zij instaan voor 

het huishouden en niet werken. Wanneer het taalniveau van enkele deelnemers beduidend sterker is 

dan dat van de meerderheid, kun je besluiten om per conversatietafel minimum 1 deelneemster met 

een hoger taalniveau te plaatsen. Deze persoon fungeert dan als het ware als 

schakelfiguur/sporadische tolk en die trekken de taalzwakkere deelnemers ook vaker mee. 

 

Tijdens eerdere conversatiesessies werd er ook een keer voor gekozen om een sterker groepje en 

een zwakkere groep te behouden en op een lager taalniveau te werken met de zwakkere groep. 

De heterogene samenstelling is een werkwijze die in het klassieke NT2-landschap niet gehanteerd 

wordt. In het kader van dit project kan dit echter wel. Het project wil in eerste instantie de 

spreekdurf bevorderen in ruime maatschappelijke context en de ouderbetrokkenheid stimuleren op 

een informele manier. Een sterke factor hierbij is ook de context en de gedeelde interesse/motivatie. 

Daarom is het wel werkbaar en zelfs een meerwaarde om met een heterogene groep aan de slag te 

gaan. 

Het is ook steeds aangewezen om bij de verdeling rekening te houden met de moedertaal en daarin 

ook een sociale mix te beogen, zodat een conversatiegroep niet aangeduid wordt als een groepje 

voor Arabischtaligen, Turkstaligen, … 
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4.1 Tijdindeling 
 

Een conversatiemoment duurt anderhalf uur, zonder pauze. Zoals reeds aangegeven worden de 

thema’s op voorhand bepaald. Maar dit staat steeds open voor suggesties van de ouders. De 

conversatie kan ook twee uur duren met een korte pauze. Tijdens evaluaties werd vaak gevraagd om 

de conversatie langer te maken. Vaak moet je mikken op twee uur om anderhalf uur effectief 

conversatie te hebben, want je moet wel wachten tot je groepje groot genoeg is om te starten en dat 

kan een kwartier duren. 

Er wordt eveneens kort op de bal gespeeld door telkens een half uur evaluatie met de brugfiguur en 

de vrijwilligers te voorzien na het conversatiemoment. Eventueel kunnen de coach van de 

brugfiguren van dat net en de themaverantwoordelijke ook aanwezig zijn. 

1. Evaluatie van de sessies  

 

I. Vrijwilligers 

Na elke conversatiesessie blijven de vrijwilligers nog een half uurtje voor een evaluatiemoment met 

de brugfiguur. Tijdens die evaluatie wordt de sessie besproken: inhoud, werkvorm, aantal 

deelnemers, opmerkingen en ook het thema voor de volgende sessie wordt aangebracht. Vervolgens 

maken de vrijwilligers ook nog een verslag van de sessie, dat wordt bezorgd aan de medewerker van 

In-Gent. De evaluatie en het verslag zijn belangrijk om het mogelijk te maken tijdig bij te sturen en 

steeds kritisch om te gaan met de eigen aanpak (sjabloon: bijlage 9). 

Tijdens de laatste sessie, de afsluiter,  is er ook een algemeen evaluatiemoment, met de vrijwilligers, 

de brugfiguren, de coach van het brugfigurenproject en de medewerker van In-Gent om alle 

afgelopen sessies te evalueren (bijlage 12). 

II. Deelnemers 

 

De achtste sessie is ter afsluiting een feestelijk moment waarbij de certificaten van de deelname (zie 

bijlage 10) overhandigd worden, samen met een beeldwoordenboekje van De Rand als cadeautje. De 

deelnemers brengen allen iets mee als versnapering. Er kan ook een leuke activiteit worden voorzien: 

een quiz, … Tijdens de eerste twee periodes werd de achtste sessie steeds op de school 

georganiseerd. Als opstap en mogelijk drempelverlagende activiteit leek het een goed idee om de 

laatste sessie als activiteit te organiseren en die te laten doorgaan bij In-Gent, zodat de deelnemers 

al in aanraking komen met In-Gent en weten waar ze terecht kunnen. Dat kan uiteraard als het 

haalbaar is binnen het tijdframe dat de conversatie normaal doorgaat.  

Tijdens de laatste sessie is het ook belangrijk om alle sessies te evalueren met de deelnemers zelf, 

om te weten te komen hoe zij de conversatiegroepen hebben ervaren (bijlage 11). 

 

III. Stuurgroep 

Na elke periode wordt ook de stuurgroep samengebracht met de coaches van het 

brugfigurenproject, de stedelijke integratiedienst, In-Gent en een afgevaardigde van de vrijwilligers. 
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2. Behaalde doelstellingen 

 

De overkoepelende doelstelling van het project is tweeledig. We beogen de zelfredzaamheid van de 

ouders zowel in een schoolse als in de ruimere maatschappelijke context. Daarnaast tracht het 

project de participatie van anderstalige ouders in functie van de schoolloopbaan van hun kinderen te 

verhogen en de samenwerking tussen school en ouders te versterken.  

 

Deze doelstellingen worden tijdens het project wel behaald. De zelfredzaamheid wordt verhoogd 

door het individueel en standvastig deelnemen aan de wekelijkse sessies. De participatie wordt dan 

weer verhoogd door de thematiek tijdens de sessies. De ouders leren de werking van de school en de 

activiteiten van de school beter kennen. Bovendien wordt het schooleigen vocabularium onder de 

loep genomen tijdens de sessies.  

 

Ten aanzien van de ouders verwezenlijkt het project eveneens de specifieke doelstellingen. De 

ouders leren elkaar ondersteunen en versterken tijdens het verloop van de conversatiesessies. Een 

mooi voorbeeld hiervan is dat de taalsterkere deelneemsters de overige deelneemsters op weg 

helpen en hen via een sporadische vertaling, actief betrekken in het gesprek. In de verschillende 

conversatiegroepen heerst steeds  een open en behulpzame sfeer. Iedereen maakt taalfouten, dat is 

niet erg, wij zijn hier om samen te proberen. 

 

Door de positieve ervaring van deze sessies krijgen bepaalde deelneemsters ook zin om NT2 lessen te 

volgen, zowel op informeel vlak (deelname aan de conversatietafels van In-Gent) als formeel (bij één 

van de aanbodverstrekkers NT2 in Gent). 

 

Niet enkel de ouders leren  elkaar beter kennen en gaan een engagement aan. Ook de school op zich 

en meer bepaald de brugfiguur leert de deelnemers persoonlijker kennen. Via de sessies is er een 

beter inzicht in de gezinssituatie, de leefwereld en de achtergrond van de deelnemers. 

 

De brugfiguren leveren eveneens een inspanning om duidelijk met de ouders te communiceren. Dit 

gaat concreet over het aanpassen van bepaalde brieven, inschrijvingsstrookjes, …  

 

Alle brugfiguren hebben tijdens het netoverschrijdend team een vorming ‘Duidelijke Taal- 

schriftelijke taal’ gevolgd van HvN Gent. HvN Gent heeft hiervoor een vorming op maat gemaakt met 

voorbeelden van op de werkvloer. Deze sensibilisering is van groot belang om een breed draagvlak te 

creëren binnen de school. Deze vormingen op maat moeten ook bij de scholen die intekenen op het 

project bijdragen tot een breder draagvlak.  
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1. Tijdbesteding en onkosten 

 

I. Tijdbesteding 

 

Aangezien dit project een nieuw initiatief betrof, moest alles opgestart worden, wat uiteraard 

vertaald wordt in de tijdbesteding. Bij een continuering zullen de voorbereidingen beperkter zijn. 

 

Hieronder wordt een inschatting gegeven per week, inclusief conversatiemoment en/of evaluatie. 

 

Vrijwilligers: 

4 uur/week (2 uur voor het contactmoment op school  + 1 uur voorbereiding + 30 minuten evaluatie 

+ 30 minuten voor het evaluatieverslag). De vrijwilligers leiden de conversatiegroepen. Zij bereiden 

wekelijks de thema’s voor die zij bespreken met de deelnemers. De vrijwilligers bepalen wekelijks op 

basis van de afgesproken thema’s de methodieken die ze tijdens de conversatiesessies hanteren. 

Hierin worden ze bijgestaan door de brugfiguren en de medewerker van In-Gent.  

 

Brugfiguren: 

1,5 uur per week + de twee voorbereidende vergaderingen 

De brugfiguur ondersteunt de vrijwilligers bij de voorbereiding van de thema’s en levert schooleigen 

informatie aan. Bovendien zijn zij ook steeds aanwezig tijdens de evaluatie met de vrijwilligers na 

elke sessie. De brugfiguren zijn zeer belangrijk, omdat zij de link zijn met de school en de deelnemers 

ook al kennen. Zonder de brugfiguren bereik je niet zo veel deelnemers, want de brugfiguur spreekt 

hen aan en nodigt hen uit en motiveert de deelnemers telkens ook aan de schoolpoort om zeker de 

volgende sessies ook aanwezig te zijn. De brugfiguur moet zeker niet constant aanwezig zijn tijdens 

de conversatiesessies. De coaches van het brugfigurenproject zijn de eerste contactpersoon, want zij 

kiezen de scholen uit. Bij de startvergadering is het dus ook wel interessant om de coach van het 

brugfigurenproject uit te nodigen. 

 

Medewerker In-Gent: 

De medewerker van In-Gent coördineert de conversatiesessies. Dat houdt in dat de eerste contacten 

met de school gelegd worden en verdere afspraken gemaakt worden, dat de vrijwilligers gezocht 

worden, dat ze de juiste vormingen krijgen om de conversatiesessies te leiden, dat er een wekelijkse 

opvolging is met de vrijwilligers en de brugfiguren over het verloop van de conversatiesessies, dat 

materiaal wordt voorzien voor de vrijwilligers, dat certificaten en geschenkjes voor de deelnemers 

besteld worden. De medewerker van In-Gent houdt ook het overzicht over de conversatiegroepen, 

dat er een goed evenwicht is tussen effectieve conversatie en de informatie van de school die aan de 

deelnemers wordt overgedragen, wat een belangrijk aandachtspunt is. Bovendien moet het ook 

conversatie blijven, geen les, wat ook een belangrijk punt is. Ook het engagement van de hele school 

is belangrijk. Dat wordt deels bereikt door vormingen duidelijke taal, maar het is vooral belangrijk dat 

de visie op duidelijke taal door de school breed wordt gedragen. Ook in geval van ziekte van een van 

de vrijwilligers is het aan de medewerker van In-Gent om in te springen. Ten slotte is het ook aan de 

medewerker van In-Gent om een stuurgroepvergadering bijeen te roepen met de betrokken 

partners, op het einde van een periode: Dienst Samenleven en Welzijn, coaches brugfigurenproject, 

vrijwilligers….(+-1,5 dag) 
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II. Onkostenperiode december 2014 - december 2015 

 

Hieronder een idee van de kosten voor 2 periodes in 4 scholen. Dit gaat enkel over de aankoop van 

ondersteunend materiaal en de vrijwilligersvergoeding en dus niet over personeelsinzet. De 

vrijwilligersvergoeding dekt de sessie en voorbereiding. 

 

Materiaal o 563,99 euro 

Vrijwilliger o 15 euro/sessie  

Vrijwilliger o 15 euro/sessie  

Vrijwilliger o 15 euro/sessie  

Vrijwilliger o 15 euro/sessie  

Totaal o 1681,49 euro 

 

5. Conclusie  
Het project ‘Conversatiegroep Nederlands voor ouders’ is ongetwijfeld een succeservaring. Het is 

absoluut een good practice van informeel leren. Dit is aan verschillende factoren te wijten. 

Het project geeft blijk van een sterk partnerschap tussen de verschillende actoren: Het 

brugfigurenproject, de Integratiedienst van Stad Gent en In-Gent hebben elk hun specifieke expertise 

ingezet.  

 

Het Brugfigurenproject kent de context en heeft de nood aan informele oefenkansen Nederlands 

voor ouders gedetecteerd en gemeld. Het project heeft ook de verschillende scholen en brugfiguren 

warm gemaakt om de anderstalige ouders te ondersteunen door dergelijke initiatieven. 

 

De Integratiedienst van Stad Gent kent de wijkgerelateerde noden en wil zich ook inzetten om er aan 

tegemoet te komen.  

 

In-Gent, afdeling Huis van het Nederlands,  is de partner inzake informele oefenkansen NT2 en 

beschikt over een pool van goed opgeleide vrijwilligers. 

 

De brugfiguur van de school zorgt voor de informatiestroom, schooleigen vocabularium en 

ondersteunend materiaal waardoor er op maat kan gewerkt en nagedacht worden. 

 

De vrijwilligers op hun beurt beschikken over de nodige didactische vaardigheden. In eerste instantie 

maken zij zich alle informatie eigen en zijn ze vervolgens in staat om dit te vertalen tijdens de sessies, 

steeds aangepast aan het taalniveau van de deelnemers. 

 

Uit de evaluatie door de ouders blijkt dat ook de eigenheid en bijzondere aanpak van het project een 

factor tot slagen is. Het is informeel en op eigen initiatief, er is geen enkele verplichting. Het is erg 

laagdrempelig. De sfeer tijdens de sessies is gemoedelijk. Het vindt plaats in een vertrouwde 
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omgeving, waar geen extra verplaatsing voor vereist is. Voor de schoolgaande kinderen is er geen 

opvang nodig, kleine kinderen kunnen tijdens de sessie eventueel aansluiten in de kleuterklas, baby’s 

mogen meegenomen worden naar de conversatieruimte. Het thema verbindt de deelnemers. Allen 

hebben zij kinderen op de school en dat schept meteen een band. De ouders willen meer betrokken 

zijn met de schoolloopbaan van hun kinderen en willen de school nog beter leren kennen. 

 

Een verschil met het formeel aanbod is ook dat er geen leerplan moet gevolgd worden. De sessies 

kunnen inspelen op de vragen en noden van de ouders en zij hebben inspraak. Er moeten geen 

einddoelen gehaald worden, alles verloopt organisch en op maat van de deelnemers. We werken aan 

spreekdurf en betrokkenheid. Er is geen andere competentiemeting in de vorm van huistaken of een 

examen. Een ander punt is dat de sessies telkens maar anderhalf of twee uur per week zijn. Dit is 

haalbaar voor ouders met een druk huishouden. Drie tot viermaal per week les volgen, is gezien de 

gezinssituatie niet doenbaar. 

 

De sessies duren acht weken in totaal, er wordt geen engagement voor maanden vereist. 

De ouders kunnen ook meteen aansluiten bij de sessies. Er is geen wachtlijst, een week na de 

screening gaan ze van start. Iedere ouder is welkom, ongeacht het een oud- of nieuwkomer is, 

gender, achtergrond, moedertaal, leervaardigheid, taalniveau (A1 behaald is voldoende) of 

verblijfsdocumenten. De groepen zijn heterogeen. De voertaal is Nederlands, er wordt niet met een 

tolk gewerkt. Geen enkele taalgroep wordt zo bevoordeeld door extra ondersteuning. De ouders 

helpen elkaar, als ze iets niet begrijpen of vragen elkaar om iets te herhalen. 

 

Dankzij deze succeservaring is de vraag van de scholen, het brugfigurenproject en kandidaat-

deelnemers nog gestegen en urgent. Alle vernoemde actoren onderschrijven deze vraag en willen 

verder inzetten op deze werking. 

 

Er kan geconcludeerd worden dat een project van deze omvang en ondersteuning een antwoord kan 

zijn op de vraag om meer aanbod in de wijk te creëren. Via dergelijke laagdrempelige projecten met 

een sterke thematiek, kunnen er immers cursisten bereikt worden die geen aansluiting (meer) vinden 

of kunnen vinden in het formele aanbod. In het beste geval kunnen zij momenteel terecht in enkele 

lokale of kleinschalige initiatieven. Maar ook deze mensen erkennen het belang van het Nederlands 

en hebben het recht op een structureel, professioneel, en informeel aanbod NT2. 
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Bijlages 
 

1. Korte handleiding projectverloop 

2. Vrijwilligersprofiel conversatiegroep Nederlands voor ouders 

3. Sjabloon 1e overleg met de school 

4. Sjabloon startvergadering school : themabepaling/afspraken met 

vrijwilligers  

5. Sjabloon voorbeeldbrief voor ouders  

6. Inschatting mondeling taalvaardigheid (screening) 

7. Richtvragen screening ouders  

8. Sjabloon gegevens deelnemers screening 

9. Sjabloon evaluatiefiche na elke sessie 

10. Voorbeeldcertificaat 

11.  Checklist evaluatie voor deelnemers 

12.  Checklist evaluatie vrijwilligers en brugfiguur 

13.  Kennismakingsspel Babbelonië 
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Bijlage 1: Korte handleiding projectverloop 
1. Loting scholen door coaches van het Brugfigurenproject 

2. Overleg plannen met de brugfiguren van de school (+ coaches brugfigurenproject uitnodigen, 

en directie) -> zie bijlage 3 

 Afspraken:  

 Data vastleggen, dag momenten 

 Screening afspreken 

 Afspraakmomenten vragen voor de eerste kennismaking met de vrijwilligers 

 Documenten overhandigen: voorbeeldbrief voor deelnemers (bijlage 5) 

 Datum vorming Duidelijke Taal vastleggen 

 

3. Vrijwilligers contacteren en datum afspreken voor de eerste vergadering op de school. 

Vrijwilligers aanwerven indien niet voldoende met de vrijwilligerspool van In-Gent (bijlage 2: 

vacature voor vrijwilligers) 

 

4. Startvergadering met brugfiguur en vrijwilligers (sjabloon: bijlage 4) 

 Voorstelling school 

 Thema’s vastleggen 

 Afspraken vastleggen 

 Eventueel vrijwilligers ook uitnodigen voor screening, maar dat is niet nodig 

5. Screening deelnemers 

 Informeel gesprek met de deelnemers (bijlage 6,7,8) 

6. Vrijwilligers van In-Gent krijgen een doos met materiaal voor de conversatiegroepen:  

 pictogrammenboekjes 

 Klein whiteboard met stiften 

 Naambadges  

 Kennismakingsspel Babbelonië (1e sessie) + dobbelstenen en pionnen 

 Balpennen/stiften… 

 kladpapier 

 Eventueel geplastificeerde kaartjes voor bepaalde thema’s die reeds afgesproken 

werden en die de vrijwilligers vragen (bv. Gezonde voeding/vrijetijdsactiviteiten/… 

 … 

7. Materiaal voor de deelnemers:  

 Mapje met een sticker met de naam van de deelnemers + sticker van In-Gent 

 In het mapje komen A4’tjes van de verschillende thema’s  

 Eerste sessie: 1e pictogrammenboekje aan de deelnemers geven 

 2e boekje: 3e sessie 

8. Wekelijkse opvolging conversatiesessies door In-Gent:  

 Ideaal om op te volgen: 1e twee sessies meevolgen en de laatste 2 en de 5e sessie 

 Verslagen opvolgen van vrijwilligers, bijsturen waar nodig 

 Evaluatiefiche die de vrijwilligers moeten invullen: bijlage 9 
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9. Voor de afsluitsessie 

 Woordenboekjes De Rand bestellen (4 exemplaren per deelnemer) + inpakken  - 

boekje nummer 4 en balpen In-Gent als cadeautje 

 Lokaal In-Gent reserveren indien de sessie bij In-Gent zal doorgaan 

 Certificaten afdrukken en plastificeren 

 Cadeautje voorzien voor de vrijwilligers 

 Evaluatieformulier (bijlage 11 en 12 ) 

 Eerst evaluatie met de deelnemers in aparte groepjes 

 Eten en drinken (deelnemers brengen zelf zaken mee) 

 Na de feestelijke afsluiter nog een eindevaluatie met de brugfiguur/de 

vrijwilligers en eventueel de coaches van het Brugfigurenproject 

10. Stuurgroep 

 Deelnemers uitnodigen en agenda opstellen 

 Sarah Stockman: Dienst Samenleven en Welzijn 

 Coaches van het Brugfigurenproject: Mieke Blancke, Nathalie Van 

Wassenhove en Diane Lefere  

 Afgevaardigde van de vrijwilligers 
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Bijlage 2: Vrijwilligersprofiel conversatiegroep Nederlands voor 

ouders 
 

Wat houdt het project in (doel en inhoud)? 
 De doelstelling van het project is tweeledig.  

Enerzijds beogen we het verhogen van de zelfredzaamheid van anderstalige ouders zowel in 
een schoolse context als in de ruimere maatschappelijke context.  
Anderzijds wordt de participatie van anderstalige ouders in functie van de schoolloopbaan 
van hun kinderen verhoogd.  
We willen dit doen door hun communicatieve vaardigheden te versterken in het Nederlands 
door hen op wekelijkse basis oefenkansen aan te bieden op een laagdrempelige manier. 

 

 Door de inhoud te focussen op het thema onderwijs (communiceren tijdens de 
oudercontacten, lezen rapporten, begrijpen bepaalde terminologie rond school en leren, ) 
bevorderen we de betrokkenheid van de ouders bij de school, wat indirect ten goede komt 
van het kind.  
 

 Het begeleiden van de conversatiegroepen gebeurt door vrijwilligers, uiteraard met 
ondersteuning van In-Gent, de brugfiguren en de lagere school. 

 

 Via dit project staat de school stil  bij de manier van communiceren met anderstalige ouders. 
De school legt eveneens een traject af met ondersteuning van In-Gent om hun communicatie 
met  de ouders te optimaliseren. 

 

Voor wie is het project bedoeld? 
 Het project wil anderstalige ouders aanspreken van wie de kinderen school lopen in de wijk.  

 We gaan uit van 8 à 10 deelnemers per conversatiegroep. En we beogen een ruime mix 
(afkomst, leeftijd, moedertaal, gender) van anderstalige ouders zodat het Nederlands als 
gemeenschappelijke voertaal gestimuleerd wordt. 

 
 

Wat biedt het project voor de  vrijwilligers? 
 Je bent verantwoordelijk voor het vlotte verloop van het conversatiemoment in de lagere 

school. 

 Je hebt inspraak in het uitwerken van de thema’s, in samenwerking met de brugfiguren, de 
school en In-Gent. Je werkt co-creatief mee. 

 Eén van de vrijwilligers wordt afgevaardigde en zetelt in de stuurgroep. 

 Je krijgt een vrijwilligersvergoeding van 10 euro per conversatiemoment. 
 

Wie zoeken we ? 
 Een man/vrouw vanaf 18 jaar 

 Nederlandstalig of taalniveau hoger of gelijkgesteld aan B2 

 Professionele ervaring in het onderwijs of pedagogie en ervaring met het begeleiden van 
groepen 

 Interesse in vreemde talen en andere culturen is een noodzaak 

 Engagement voor +/- 8 maand (conversatiemomenten+ voorbereiding) 
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Praktisch 
 De contactmomenten  zijn overdag. 

 Het project loopt simultaan in twee lagere scholen . 

 Twee lagere scholen vanaf februari 2015 tot juni 2015 .  

 Twee lagere scholen vanaf september 2015 tot december 2015 . 

 Het gaat telkens om twee lagere scholen in een precaire wijk van Gent. 

 Na elk semester is er een evaluatie. 
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Bijlage 3: Sjabloon 1e overleg met de school 

 
Deze vergadering kan een eerste kennismaking zijn tussen de In-Gent medewerker en de 
brugfiguur, de coach van het brugfigurenproject en eventueel de directie. 
 

1. Voorstelling school 
 

  

 Hoeveel kinderen met andere 
moedertaal zitten er in de school? 

 

 Zijn er reeds projecten voor 
anderstalige ouders in de school 
(geweest)? 

 

 Welke ouders mogen er deelnemen 
(kleuter- of lager onderwijs)? 

 

 

2. Korte voorstelling  van de vrijwilligers en In-Gent 
3. Praktische zaken voor de school 

 Voorzien van slagzinnen of- 
woorden van de school, wanneer? 
Via mail? 

 

 Wanneer plannen we een vorming 
DT (mondeling/schriftelijk) en wie 
sluit aan? 

 

 

 
4. Praktische afspraken voor de conversatiemomenten 

 Wanneer zijn de 
conversatiemomenten (dag +uur 
1u30min? 2u?) ? 

 

 Data van het traject?  -                                          - 
- - 
- - 
- - 
- - 

 Wanneer starten de brugfiguren 
met het aanspreken van de ouders?  

 

 Werken we met 
inschrijvingsstrookjes? 

 

 Wanneer plannen we de screening ?  

 Evaluatie achteraf met sjabloon+ 
duur van de evaluatie (30/45 min) 

 

 Is er opvang voor niet-schoolgaande 
peutertjes tijdens de 
conversatiemomenten? 

 

 Laatste sessie: begeleide uitstap 
naar In-Gent 
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5. Themabepaling 
 De thema’s willen inspelen op de noden en actualiteit in de school. 

 Thema’s van de vorige reeks: 
o kennismaking – inloopmoment - evaluatie oudercontact 
o Het medisch onderzoek, bij de dokter, gezondheid, ziektes, vaccinaties, voorzorgen,… 
o Extra schoolactiviteiten buiten school: Kinderboerderij, zwemmen, klimmuur, 

zeeklas, bosklas, het parlement,… 
o Vakantie activiteiten met en voor de kinderen 
o Extra activiteiten op school 
o Bezoek aan de spelotheek of bibliotheek 
o OTM, huiswerk, agenda, strookjes, afwezigheden, oudercontact, website school 
o Eigen achtergrond 
o Spelletjes: spelen is ook leren – leren is ook spelen 
o Herhaling en afsluitmoment 
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Bijlage 4: Sjabloon startvergadering school : 

themabepaling/afspraken met vrijwilligers 
Bij deze vergadering is het belangrijk dat de vrijwilligers deelnemen ter kennismaking met de school 

en ook de bespreking van de thema’s. 

- Verantwoordelijkheden vrijwilligers 

o Wekelijks: informatie van brugfiguur/evaluatie na conversatiesessie 

o Verslag doorsturen naar In-Gent  – brugfiguur 

o Opbouw conversatiemomenten: vrijwilligers 

 

- Thema’s sessies (brugfiguur/coach in samenspraak met vrijwilligers) 

Voorbeelden:  

o oudercontact 

o rapport 

o korte gesprekjes 

o betrokkenheid (ouder-kind) 

o contact/partnerschap (ouders-leerkracht) 

o huiswerk 

o agenda 

o extra activiteiten/uitstapjes 

o vertellen over eigen materiaal 

o spelen en leren (leervaardigheden) 

o website van de school 

o milieu op school 

o medisch onderzoek 

opbouw wordt uitgedacht door de vrijwilligers: 

Voorbeeld van opbouw: 

o hoe gaat het? 

o moet er vandaag iets besproken worden? 

o korte gesprekjes inoefenen 

o thema van de dag 

o uitloper: opmerking/vragen/wat is er nog niet duidelijk? 

o afronden: wat willen jullie volgende week bespreken? 

Sessie 1 Kennismaking: spel van Babbelonië 

Sessie 2  

Sessie 3  

Sessie 4  

Sessie 5  

Sessie 6  

Sessie 7  

Sessie 8 Afsluiter – uitstap naar In-Gent (evaluatie) 
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Bijlage 5: sjabloon voorbeeldbrief voor ouders 

Oefen Nederlands op school! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste ouders, 
Wil je ook graag Nederlands oefenen op de school van je kindje? Dat kan! 
XXXXXXXXX start met een conversatietafel Nederlands. 
 
 
Wat?  
We praten Nederlands in kleine groepjes. We praten over onze school, kinderen, het rapport,… 
Wanneer?  
Elke maandag vanaf xxxxx xxxxx  2016 tot en met xx xxxxxxx 2016, van 9.00u. tot 10u30.  
Waar?  
In de refter van de school 
Spreek je al een beetje Nederlands en heb je interesse? 
De inschrijving is op xxxxxxxx xx maart om 9.00 in de refter van de school.   

 

Hopelijk tot dan ! 
Juf xxxx, juf xxxxx en juf xxxxx 
Nassira Miki (In-Gent afdeling Huis van het Nederlands) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………, ouder van ……………………………. 
wil graag meedoen met de Nederlandse conversatietafel. Ik zal aanwezig zijn op maandag 12 oktober 
om 9u. 
 
Handtekening, 
………………………………………….. 
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Bijlage 6:  Inschatting mondeling taalvaardigheid (screening) 
 

Algemeen A1 
De ouder kan dagdagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen begrijpen én gebruiken. De  ouder kan 
zichzelf aan de andere mensen voorstellen, vragen stellen en beantwoorden zolang het over de 
persoonlijke levenssfeer gaat. Hij/zij kan vertellen waar hij/zij woont, wie hij/zij kennen en de dingen 
die hij/zij bezit. Indien de gesprekspartner langzaam en duidelijk praat, kan de ouder kan op een 
simpele wijze reageren. Vaak moeten de vragen wel herhaald worden. 
 

Specifieke aandachtspunten bij mondelinge taalvaardigheid 
1. spreekvaardigheid 

 mondelinge productie in het algemeen: de ouder kan simpele (voornamelijk) op zichzelf 
staande zinnen produceren over mensen en plaatsen. 

 monoloog ervaringen beschrijven: de ouder kan zichzelf beschrijven, vertellen wat hij/zij 
doet en waar hij/zij woont. 

 publiek toespreken: de ouder kan iets kort  opzeggen of voorlezen, bijvoorbeeld iemand 
aankondigen of een toost uitbrengen. 
 

2. pragmatische competenties 
 coherentie en cohesie: de kandidaat kent de meest voorkomende verbindingswoorden 

(zoals ‘en’ en ‘toen’ ) en kan enkelvoudige zinnen verbinden. 

 gesproken vloeiendheid: de ouder kan met veel onderbrekingen naar bepaalde 
uitdrukkingen zoeken, minder vertrouwde woorden uitspreken en de communicatie 
herstellen. Er zijn valse starts en herformuleringen. 

 

3. linguïstieke competenties                                                                                                                                                                                                                                                                  
 algemeen linguïstisch bereik: de ouder beschikt over een zeer elementair bereik van 

uitdrukkingen, voornamelijk over persoonlijke gegevens en concrete behoeften. 

 bereik van de woordenschat: de ouder heeft een elementaire woordenschat die bestaat 
uit geïsoleerde woorden en zinnen met betrekking tot concrete situaties. 

 grammaticale correctheid: de ouder toont slechts een beperkte beheersing van enkele 
eenvoudige grammaticale constructies en zinpatronen in een geleerd repertoire. 

 fonologische beheersing: de uitspraak van een zeer beperkt repertoire van geleerde 
woorden en zinnen is met enige inspanning verstaanbaar voor moedertaalsprekers die 
gewend zijn met anderstaligen om te gaan. 

 orthografische beheersing: de ouder kan zijn/haar adres, nationaliteit of andere 
persoonlijke gegevens spellen. 
 

4. sociolinguïstieke competenties 
 sociolinguïstieke trefzekerheid: de ouder kan elementair sociaal contact leggen door 

gebruik te maken van alledaagse beleefdheidsvormen, zoals begroeting en afscheid, 
zichzelf voorstellen, bedanken, afscheid nemen,… 
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5. luistervaardigheid                                                                                                                                                                                                                                                           
 algemene luistervaardigheid: de ouder kan spraak volgen die heel langzaam en 

zorgvuldig wordt uitgesproken, met lange pauzes om de betekenis  op te nemen 

 luisteren naar mededelingen en instructies: de ouder kan zorgvuldig en langzaam de tot 
hem/haar gerichte opdrachten verstaan en eveneens eenvoudige korte aanwijzingen 
volgen. 

Bijlage 7: Richtvragen screening ouders  
 

- Informeel 

- In-Gent medewerker stelt zichzelf voor : 

o Ik ben XXXX, ik werk bij In-Gent, Huis van het Nederlands 

o Ken je Huis van het Nederlands? 

o Wij helpen als je Nederlands wil leren/oefenen 

 

Vragen:  

 

o Hoe heet jij? Jouw voornaam? Jouw familienaam? 

o Waar woon jij? 

o Hoeveel kinderen heb jij? Jongens/meisjes? 

o Hoeveel jaar zijn je kinderen? 

o Wat is jouw moedertaal? 

o Heb jij al Nederlandse les gevolgd? 

o Welk niveau Nederlands heb jij dan? 

o Spreek jij soms Nederlands met je kinderen? 

o Spreekt jouw partner Nederlands? 

 

Nabespreking met brugfiguur + indeling van de groepjes  
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Bijlage 8: sjabloon gegevens deelnemers screening 
 

VOORNAAM NAAM AANTAL 
KINDEREN 

THUISTAAL HEEFT OOIT 
NEDERLANDS LES 
GEVOLGD 
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Bijlage 9: Sjabloon evaluatiefiche na elke sessie 

SCHOOL - DATUM 

THEMA: 1 vb.We leren elkaar beter kennen 
 
 

SLAGZINNEN/WOORDEN: 
 
 

AANTAL PERSONEN:  

VERLOOP VAN DE SESSIE:  
In-Gent medewerker, vrijwilligers stellen zichzelf voor. 
De deelnemers stellen zichzelf voor. 
Ze beantwoorden de volgende vragen in een groepsgesprek:  
1. Wat is jouw naam?  
2. In welke klas zitten jouw kinderen? Hoe heten ze ?  
3. Hoelang ben je al in België?  
4. Waar leerde je Nederlands? Waar spreek je Nederlands? 
5. Hoelang ging je naar school? Wat studeerde je? 
6. Waarom ben je hier vandaag? 
7. Heb je vragen? Waarover wil je praten in deze 8 weken? 
 

OPMERKINGEN: 
 
 

VRAGEN VAN DE OUDERS:  
 
 

 

SCHOOL - DATUM 

THEMA: 
 
 

SLAGZINNEN/WOORDEN: 
 
 

AANTAL PERSONEN: 
 
 

VERLOOP VAN DE SESSIE: 
 
 

OPMERKINGEN: 
 
 

VRAGEN VAN DE OUDERS: 
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Bijlage 10: voorbeeldcertificaat 

  



 
Conversatiegroep Nederlands voor ouders 27 

Bijlage 11: checklist evaluatie voor deelnemers  
Onderstaande onderwerpen moeten geëvalueerd worden. Daarvoor zijn verschillende 

evaluatiemethodes mogelijk:  

- Een groene en rode kaart per deelnemer en per onderwerp laat je deelnemers de groene of 

rode kaart ophouden 

- Afbeeldingen/foto’s … van de voorbije sessies en thema’s die besproken moeten worden op 

A3-formaat. De deelnemers krijgen 3 soorten stickers: groen/rood/oranje en de deelnemers 

plakken de sticker op het papier. 

- … 

  heel 
goed 

goed neutraal niet 
goed 

ORGANISATIE         

De conversatiemomenten zijn goed georganiseerd.         

de verdeling in groepjes was positief.         

Dinsdag is een slechte dag, het zou beter zijn op een 
vrijdagnamiddag. 

        

Ander halfuur Nederlands oefenen per week is te weinig.         

De vrijwilligers hebben de groepjes goed  en enthousiast 
begeleid. 

        

          

SCHOOL EN PARTICIPATIE         

Ik heb meer informatie over de school gekregen.         

Ik heb de school beter leren kennen.         

Ik wil nog deelnemen aan initiatieven op school (koffie ochtend, 
spaghettifestijn,…). 

        

Ik heb de andere mama’s beter leren kennen.         

De juf van mijn kind heeft mij vaak gevraagd hoe het ging in de 
oefenlessen. 

        

Mijn kind vind het leuk dat ik op de school kom naar de 
conversatietafels. 

        

          

NEDERLANDS         

Ik heb veel Nederlands kunnen oefenen.         

Ik durf nu meer Nederlands praten op school.         

Ik heb veel Nederlandse woorden geleerd om op de school te 
gebruiken. ( school gerelateerde woordenschat) 

        

Ik spreek nu vaker Nederlands met mijn kinderen.         

          

VERVOLG         

Ik wil graag meer Nederlands oefenen.         

Ik wil graag nog deelnemen aan conversatietafels Nederlands 
op school. 

        

Ik wil graag Nederlandse les volgen.         

 



 
Conversatiegroep Nederlands voor ouders 28 

Bijlage 12: checklist evaluatie vrijwilligers en brugfiguur 
 

Checklist evaluatiepunten 

1. Organisatorisch 

 vergaderingen met de school-brugfiguur- In-Gent -vrijwilligers 

 bepalen van de thema’s 

 communicatie tussen brugfiguur-vrijwilligers 

 communicatie tussen In-Gent -vrijwilligers 

 communicatie tussen brugfiguur- In-Gent 

 communicatie tussen brugfiguur-vrijwilligers- In-Gent 

 ondersteuning door In-Gent 

 ondersteuning door de brugfiguur 

 hoe veel tijd heeft de brugfiguur eraan besteed 

 hoeveel tijd hebben de vrijwilligers naast de contactmomenten aan besteed 

 tijdbesteding In-Gent 

 keuze van de school en wijk 

 keuze van de dag 

 keuze van het aanvangsuur 

 duur van de sessie 

 duur van de evaluatie 

 screening vooraf 
 
 

2.  Inhoud 

 Was de thematiek relevant en sloot het aan bij de vraag/leefwereld van de ouders? 

 Wat was het populairste thema 

 Welk thema nam het meeste voorbereiding in beslag? 

 Verloop van de evaluatie achteraf en voorbereiding volgend thema? 
 

3.  Taalverwerving 

 Is de spreekdurf binnen de schoolse context merkbaar verhoogd? 

 Is  de woordenschat ruimer geworden? 

 Wat zijn de ervaringen binnen de school? Is er een evolutie in de communicatie? 

 Hebben de vrijwilligers een evolutie in de groepjes gemerkt? 
 

4.  Participatie 

 Is er meer betrokkenheid van de deelnemende mama’s met de school? 

 Is er vraag van de mama’s naar meer initiatieven? 
 

5. Vervolg 

 Wil de school nog deelnemen aan dergelijke projecten? 
Hoe ziet het ideale verloop er dan uit? 

 Willen de vrijwilligers nog deelnemen aan dit project? 

 Wil de PBD dergelijke projecten ondersteunen? 
  



 
Conversatiegroep Nederlands voor ouders 29 

Bijlage 13: Kennismakingsspel Babbelonië “ Vertel eens iets over…” 
 

 

 
 


