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Waarom zitten we hier samen?
Deze dag, enorm succesvol qua inschrijvingen: da’s super! We delen, al of niet 
onbewust, waarschijnlijk allemaal hetzelfde doel: mensen bij elkaar brengen, wereld 
laten opengaan, nieuwkomers een warm welkom heten in een nieuw land. Een nieuw 
land waar je vanuit de positie van nieuwkomer soms nog in een ‘zwakkere’ positie zit, 
omdat je de taal nog niet kent. Wij willen deze mensen versterken, maar soms ook ‘de 
ogen laten opengaan’ bij onze allochtone bevolking – hen mee op reis nemen in hun 
eigen land…
Insteek van vandaag: Wat moet je op voorhand weten als je een oefenkansen Nederlands 
wil organiseren, waarbij we inzoomen op de – oh zo belangrijke – (Nederlandstalige) 
gesprekspartners: de rol van de begeleiders (uiteraard zijn er nog andere mensen die 
onontbeerlijk zijn bij het opzetten van een oefenkans (ik denk dan vb. 
communicatiemedewerker voor werving, onthaalmedewerker)

Inhoud van deze workshop
(Voornamelijk uit de ervaringen van lopende en huidige nieuwe projecten naar voor is 
gekomen + opmerking: vandaag krijg je zicht op ‘ideale plaatje’, we beseffen in de 
praktijk soms beperkt qua mankracht, tijd, middelen, ondersteuning,…)

• Profiel van een geschikte vrijwilliger en ook de werving
• Ondersteuning van de vrijwilligers: alle mogelijke noden en tips om ermee 

om te gaan
• Hoe behouden van vrijwilligers?
• Getuigenis vanuit het project Anderstaligen Aan Zet
• Allerhande voorbeelden op materiaaltafel in te kijken tijdens pauze en na de 
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vorming

We gaan het dus niet hebben over: 
• Verdiepen in inhouden van mogelijke vormingen voor begeleiders, zoals 

omgaan met niveauverschillen, omgaan met diversiteit, tips duidelijke taal (zie 
andere workshops)

• Rechten en plichten vanuit de organisatie bij inzet van vrijwilligers 
(informatieplicht, verzekering, vergoedingen), daarvoor zijn er specifieke 
instanties
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Ik ga niet meer uitleggen hoe wij een oefenkans zien, of wat een oefenkans is, wel even 
toelichten dat de verschillende agentschappen het eens zijn over deze criteria voor een 
kwaliteitsvolle taaloefenkans; dat is de basis en dus ook onze basis. 
Deze criteria willen we waarborgen door het aantrekken van de juiste begeleiders én 
deze begeleiders ook te behouden + versterken door de juiste ondersteuning. Dát is het 
opzet van deze workshop: om jullie daar op voorhand al over te laten nadenken, want 
voorkomen is beter dan genezen – iets dat van begin ‘scheef’ zit is moeilijk om recht te 
trekken.

De praktijk leert ons dat sommige begeleiders een bepaald beeld hebben van een 
oefenkans, dat niet altijd in de lijn ligt van het opzet van een kwaliteitsvolle oefenkans. 
Vb. schoolse aanpak, éénrichtingsverkeer, corrigeren,… 

Wat is een kwaliteitsvolle oefenkans? Kort samengevat:
Hoe creëren we een plek waar de anderstalige ‘1000 fouten mag maken’? Verhogen van 
spreekdurf is dé doelstelling. Een oefenkans is geslaagd als de anderstalige (eindelijk) op 
straat Nederlands durft spreken.
Aandacht voor deze drie zaken:
1. Bij een goede oefenkans voelen de deelnemers zich veilig. Hoe doe je dat? (warm 

onthaal, drempelverlagend werken, vrijblijvend karakter, fouten maken mag! + de 
begeleider heeft een open houding; daarover later meer 

2. Daarnaast is er een taalrijke omgeving noodzakelijk: zinvol en betekenisvol, 
materiaal voorhanden als het niveau nog laag is nog meer belangrijk, de 
gesprekspartner past zijn/haar taal aan aan het niveau van de anderstalige 
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deelnemer; dat vraagt wel wat inzicht/vaardigheden en creativiteit: daarover ook 
later meer 

3. Interactie: ‘oefening baart kunst!’, bij een evenwichtig aantal anderstaligen en 
Nederlandstaligen kan de interactie beter worden gewaarborgd. Deze aantallen 
moeten gemonitord worden. Advies hierbij: minimum 1 Nedt op 6 anderstaligen, 
maar bij anderstaligen met lager taalniveaus aantal Nederlandstaligen optrekken naar 
1 Nedt op 3 anderst

We gaan hier nu niet langer bij kunnen stilstaan, maar het kan zeker nuttig zijn om met 
deze blik nog eens naar jouw (toekomstige) oefenkans hier voldoende aan beantwoordt 
(zie bijlage Checklist Criteria Kwaliteitsvolle oefenkans!)
Vraag gerust coaching bij jouw agentschap! (HvN Brussel, Atlas, InGent of het ‘vlaamse’ 
AgII)
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Tussen haakjes: In de titel spreek ik over ‘begeleiders’ : in de praktijk zijn dit wel vaak 
vrijwilligers, maar in sommige projecten zijn dit professionals (vb. een maatschappelijk 
werker van het LOI dit een oefenkans begeleidt)

‘Een goede vrijwilliger is goud waard’, maar ik vergeet hier dus zeker niet zij die in 
professionele context een oefenkans begeleiden 
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Verschillende mogelijkheden van de positie die de begeleider/gesprekspartner inneemt: 
dat kan variëren, hieronder de grootste categorieën:

1. Nederlandstaligen staan in de rol van ‘begeleider’ , liefst deel van een 
begeleidersteam (met evenwichtig aantal tov aantal anderstaligen) : dit gaat dus 
over een ‘traditionele conversatietafel’: 

Hierbij kan je ook variëren: vb. aanstellen van 1 hoofdbegeleider, ook optie 
waarbij ‘trekkersrol’ wordt afgewisseld onder de begeleiders (voorbereiding 
van de sessie wordt afwisselend opgenomen, kan soms helpen dat er 1 
iemand is die ‘knopen doorhakt’)

2. Uitbreiding optie 1: anderstalige als ‘cocreator’/’medebegeleider’ (getuigenis 
Kortrijk Anderstaligen Aan Zet)

3. Of nog een alternatief opzet kan vb. zijn Babbelonië, voorbeeld uit regio Oost
Vlaanderen: waar iedereen positie van deelnemer is: zowel Ndl als anderstalige 
(een gelijkwaardige positie), deze groep wordt daar wel begeleidt door één 
professionele freelancer (die gecoacht wordt door het lokale Vormingplus en AgII)
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Bijkomende uitleg bij de opdracht:
deze vraag peilt dus vooral naar het ‘type persoon’ (persoonlijkheid) dat we zoeken bij 
het begeleiden van een oefenkans. 
Wat is de ‘beginsituatie’, de ‘grondhouding’, dus de reeds aanwezige kwaliteiten.  

Het gaat dus niet over hetgeen een begeleider nog kan verwerven, zoals … taalniveaus, 
achtergrond Nederlandse taalverwerving…
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… sociaal en vlot : gaat wat over persoonlijkheid en basisvaardigheden
… respectvol : iedereen is evenwaardig, evenwaardigheidsgevoel
… een teamspeler : persoon kan in team werken (en dus ook feedback 
aanvaarden/geven, zelfkritisch zijn, samenwerken, niet altijd gelijk moeten halen…) – elk 
vrijwilligerswerk is een soort persoonlijk leerplatform
… nieuwsgierig : als je dat niet bent, kan je er niet wekelijks staan – een oprechte 
nieuwsgierigheid in hoe mensen van andere culturen de zaken beleven, ervaren, … 
…. een goede luisteraar: als Nederlandstalige moet je namelijk niet zo veel aan het 
woord zijn 

Dit is enkel korte intro, want Anderstaligen aan Zet gaat dit na de pauze nog verder 
uitdiepen (via hun stellingenspel)
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Zie ook materiaaltafel voor voorbeelden
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wat zijn de taken van de organisatie?
• Logistieke afspraken : vb. sleutel, uren, chauffage, koffie,…
• Doel(en) en doelgroep(en) van jouw oefenkans scherp stellen: we doen dit, omdat…

• +Samenwerking met het Agentschap rond doorverwijzingen expliciet maken 
(vb. in geval er een deelnemer niet op zijn plaats zit, of vraag heeft naar 
reguliere cursus)

• Interne afspraken vb. gespreksregels, samenwerkingsafspraken, …
• Afspraken rond het engagement : vraag je als organisatie een engagement van een 

half jaar, één schooljaar? Hoeveel uur? Vraag je om sessie voor te bereiden?...
• Ondersteuning begeleidersteam (zie verder)

Voorbeeldjes :
gespreksregels (uit Babbelonië)
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In vier groepjes: 20 gedeeld door 4: 5 deelnemers per groep
In plenum om de beurt 1 nood naar voor brengen: dit wordt vooraan geclusterd op flap

Bijkomende uitleg bij opdracht: 
We hebben het nog niet over HOE je kan ondersteunen (vb. de vorm, zoals vorming, …)
(De rechterkolom is bedoeld voor de vorm van de ondersteuning)
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1. Inhoudelijke bagage
inzicht taalverwerving
inburgeringstraject + Samenwerking met het Agentschap rond doorverwijzingen 
expliciet maken (vb. in geval er een deelnemer niet op zijn plaats zit, of vraag heeft naar 
reguliere cursus)
NT2taalniveaus en hoe je als Ndt hieraan aanpassen?
alfabetisering
Sociale Kaart
Inzicht geven in diversiteit aan anderstaligen die kunnen deelnemen aan je initiatief 
(indien je met vrijwilligers te maken hebt, dan hebben ze vaak een beeld vanuit de 
media, niet altijd genuanceerd… blik breder maken: niet elke nieuwkomer is vluchteling 
wat zijn redenen waarom mensen zoal emigreren?) 
Specifieke context van vluchtelingen(indien hoog percentage vluchtelingen kan 
specifieke vorming hieromtrent nuttig zijn), asielprocedure/vluchtelingenbeleid

2. Emotionele noden
casussen
moeilijkheden
groepsdynamiek
persoonlijk aanspreekpersoon
leren grenzen bewaken

3. Materiaal en methodieken
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4. Vaardigheden ontwikkelen : 
hoe zorg je voor een kwaliteitsvolle oefenkans?
taalstimulering: hoe werk je stimulerend? Hoe krijg je mensen aan het babbelen?
hoe pas ik mijn taal/woordenschat aan anderstalige met beperkt taalniveau aan? 
(duidelijke taal/transparante woorden…)
hoe bouw ik een sessie op?
omgaan met moeilijkere (groepsdynamische) situaties vb. praatgrage mensen, 
conflicten…
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Buig je nu over de vraag welke vormen van ondersteuning past bij nood; 
HOE kan je zoal ondersteunen?

Dit plak je in de rechterkolom (of andere kleur postit indien voorhanden)
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Hoe ondersteunen van begeleider en oefenkans?

Altijd OP MAAT!
folder rond aanpak oefenkans, doelstellingen, rolverdeling,… (cfr. Brochure leidraad 
voor vrijwilligers Kortrijk)
vormingstraject vóóraf, maar ook terwijl de oefenkans loopt: inhoudelijke noden

duidelijke taal
taalverwerving
leidraad voor opbouw oefenkans: verloop van een sessie
onthaal (creëren van veilig klimaat, hoe doe je aan warm onthaal?...)
praten rond thema (hoe kies je dit? Hoe werk je het thema uit? Waar 

vind je visueel materiaal?)
slot (waarover wil je volgende keer hebben? Korte evaluatie)

observatie andere begeleider/oefenkans en zo een goed voorbeeld zien en aan de lijve 
ervaren
observatie bij een NT2les aan CBE om meer inzicht op laaggeschoolden te krijgen, of 
aan CVO indien meer snellerlerenden in groep
Continue coaching via observatie, nabespreking:

Fysieke aanwezigheid van professional vanuit de organisatie die 
oefenkans mee ondersteunt 

beter zicht krijgen op sterktes (en zwaktes) van de individuele vrijwilliger 
eventueel vrijwilligers inzetten op basis van hun sterkte en interesse

Intervisie in groep begeleiden: casussen die ze naar voor brengen (vanuit de groep 
laten komen)
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vooral op maat van de vrijwilligers:
wat hebben zij nodig? Voldoende voeling houden/bevragen
wanneer past dit best: wat is wenselijk, wat is mogelijk? 
Geschikt moment: voor, tijdens, na? wat is wenselijk, wat is mogelijk? 
afspraken hieromtrent: Idealiter: vast tijdstip, structureel 

uitwisselingsmoment tussen professional en vrijwilliger?
Telefonische bereikbaarheid voor de vrijwilliger om op afstand ondersteuning aan te 
bieden indien nodig (hoge drempel?)
peter/meterschap bij nieuwe begeleiders?
evaluatie door deelnemers
soort ‘logboek’ laten bijhouden door de begeleiders, zodat organisator de 
bijeenkomsten op afstand kan opvolgen en erover in gesprek kan gaan met begeleider
rond materialen:

materiaal aan te kopen, eventueel soort bibliotheek aan te leggen
als organisatie kan je uiteraard ervoor kiezen om zelf materiaal te 

ontwikkelen specifiek aangepast aan jouw doelen (vb. werkgerelateerd, of schoolse 
context,…)

gaandeweg digitale materialenbank aan te leggen met verzameld 
materiaal
teambuildingmet het begeleidersteam

Verwijzen naar voorbeelden op materiaaltafel: 
boekje Kortrijk: Leidraad voor vrijwilligers
praatpunten Middenkempen
tips DT uit Babbelonië
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Hoe behouden van vrijwilligers?
vrijwilligers doen het vrijwilligerswerk vaak vanuit een oprecht engagement, ze zijn vaak 
niet geïnteresseerd in het financiële, maar oprechte dankbaarheid van de organisatie en 
de doelgroep doet zoveel meer: bv.

verwendag (hieraan kan ook een inhoudelijk luik aan gekoppeld worden, 
vb. vorming door externe spreker, inspiratiedag, werkbezoek andere good practice,…)

bedanking zoals filmticket
…

zet je vrijwilliger in de kijker
bied voldoende ondersteuning! (vorming, coaching, intervisie aangepast aan de 
vrijwilligers)
Minimaal administratieve verplichtingen: verzekering, vergoeding (3 mogelijkheden)
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Achtergrondinformatie rond vrijwilligerswerk
Verzekeringsplicht: schema: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wp
content/uploads/2015/10/verzekeringsplicht.pdf
gratis vrijwilligersverzekering: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis
vrijwilligersverzekering/
informatieplicht van de organisatie:
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/rechtenenplichtenvan
vrijwilligers/informatieplichtvandeorganisatie/ schema: 
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wpcontent/uploads/2015/11/informatieplicht.pdf

Vergoedingen: Als organisatie beslis je zelf of je de kosten van je vrijwilligers vergoedt. 
De vrijwilliger heeft er niet automatisch recht op. Je maakt aan het begin van je 
engagement afspraken met de vrijwilligers over een eventuele kostenvergoeding.
Opgelet: per kalenderjaar moet er per vrijwilliger een keuze gemaakt worden tussen een 
forfaitaire kostenvergoeding of een reële kostenvergoeding, men mag de beiden niet 
combineren. 
Er zijn 3 mogelijkheden:
1. Occasionele kostenvergoeding = de vrijwilliger ontvangt een product of een dienst, 

maar geen geld (bv. een boekenbon, een cinematicket, een vorming...)
2. Forfaitaire kostenvergoeding = de vrijwilliger ontvangt een vooraf afgesproken 

bedrag. In 2018 bedraagt de maximale kostenvergoeding 34,03 EUR/dag en 1 361,23 
EUR/jaar voor alle vrijwilligerstaken die hij/zij  eventueel bij verschillende 
organisaties  uitvoert.

3. Reële kostenvergoeding = de vrijwilliger ontvangt het bedrag van de werkelijk 
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gemaakte kosten, ofwel op basis van een onkostennota voor kilometervergoedingen 
ofwel op basis van bewijsstukken (kassaticket, treinticket).
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Voor methodieken:
Atlas Documentatiecentrum
Babbeldoos
Methodiekenboek Babbelonië 
(zie expo!)
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