7. BIJLAGEN
7.1 Overzicht van de bijlages

Bijlage 1: Verklarende woordenlijst
Bijlage 2: Vragenlijst voor anderstalige deelnemers en cursisten
Bijlage 3: Analyse van de bevraging van de anderstalige deelnemers en cursisten
Bijlage 4: Uitgebreide uitnodiging voor de ‘focused interviews’
Bijlage 5: Voorbereiding focusgroepen, vooropgestelde kernlabels en interviewschema
Bijlage 6: Uitgetypte versie van het ‘focused interview’
Bijlage 7: Gehanteerde labels
Bijlage 8: Analyserapport voor expert als voorbereiding voor het interview
Bijlage 9: Infographic “Nederlands leren, wie, wat, waar …?”

7.2 Bijlages
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Bijlage 1: Verklarende Woordenlijst (afkortingen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HvN
HvN Provant
CVO
CBE
ERK
NT2
LUC

Huis van het Nederlands
Huis van het Nederlands, provincie Antwerpen
centrum / centra voor volwassenenonderwijs
centrum / centra voor basiseducatie
het Europees Referentiekader
Nederlands als tweede taal
het aantal lesuren cursist
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Bijlage 2: Vragenlijst voor anderstalige deelnemers en cursisten

1. Voorbereiding bevraging anderstalige cursisten

Waar oefen jij je Nederlands?
1. Spreek je veel Nederlands in de klas?
Ja

Neen

2. Waarom wel/niet?
Niemand spreekt veel in de klas. We schrijven en lezen of luisteren naar de
leerkracht.
De leerkracht stelt mij veel vragen.
We werken veel in groepjes. Zo moet iedereen veel spreken.
Iets anders: …………………………………………………………………………….
3. Wil je meer Nederlands oefenen?
Ja

Neen

4. Spreek je veel Nederlands buiten de klas? (op straat, in de winkel …)
Ja

Neen

5. Waarom heb je ‘Neen’ geantwoord? (Ja verder naar vraag 6)
Ik ben bang om Nederlands te spreken.
Mensen spreken altijd Frans of Engels met mij.
6. Hoe voel jij je als je Nederlands spreekt?

trots

blij

verbaasd

ik weet het niet
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Ongelukkig
boos
niet zo goed
7. Wil je graag meer Nederlands oefenen buiten de klas?
Ja

verlegen

Neen

8. Ken je plaatsen waar je Nederlands kan oefenen?
Ja

Neen

Als het antwoord ‘ja’ is  welke plaatsen ken je?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Als het antwoord op vraag 8 ‘ja’ is  Hoe ken je deze plaats(en)?
De leerkracht heeft mij over deze plaats verteld.
Ik heb deze plaats gevonden op internet.
Ik heb een advertentie gezien.
Ik heb ergens anders over deze plaats gehoord: …………… (waar?)
10. Als het antwoord op vraag 8 ‘ja’ is  Ben je al eens op deze plaats geweest?
Ja

Neen

11. Als het antwoord op vraag 10 ‘ja’ is  Wat heb je hier (op de oefenplaats) geoefend?
Lezen, luisteren, spreken of schrijven?

12. Als het antwoord op vraag 10 ‘ja’ is  Wat vind je moeilijk als mensen hier (op de
oefenplaats) met je praten?
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Het niveau Nederlands

De thema’s

Het tempo

De vragen

13. Als het antwoord op vraag 10 ‘ja’ is  Begreep je alles waarover de mensen
praatten?

Ik heb alles begrepen.

Ik heb niet alles begrepen.

Ik heb niets begrepen.

14. Als het antwoord op vraag 10 ‘ja’ is  Is er genoeg afwisseling tijdens het
oefenmoment?
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-

In thema’s waarover je spreekt?
In mensen met wie je spreekt?

15. Wanneer ga je blij naar huis na het oefenmoment? (open vraag)
16. Als het antwoord op vraag 8 ‘neen’ is  Ben je geïnteresseerd in een plaats waar je
Nederlands kan oefenen?
Ja

Neen

17. Als het antwoord op vraag 16 ‘neen’ is  Waarom niet?
Omdat ik veel Nederlands spreek buiten de klas.
Omdat ik geen tijd heb op nog ergens Nederlands te oefenen.
Omdat zo een plaats niet bestaat waar ik woon.
Omdat ……………………………………………………………………..
18. Als het antwoord op vraag 16 ‘ja’ is  Waarover wil je graag praten?

19. Wil je graag dat mensen het zeggen als je een fout maakt?

20. Wat is voor jou de perfecte/ideale gesprekspartner? Wat doet hij/zij wel of niet?
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2. Voorbereiding bevraging anderstalige deelnemers

Evaluatie: Wat vind je van het oefenmoment ?
1. Hoe voel jij je na het oefenmoment?

trots

blij

verbaasd

ik weet het niet

Ongelukkig

boos

niet zo goed

verlegen

2. Waarom kom jij naar hier? Om Nederlands te oefenen, mensen te ontmoeten of les
te krijgen?

3. Wat wil je hier oefenen? Lezen, luisteren, spreken of schrijven?
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4. Wat vind je moeilijk of niet moeilijk als mensen hier met je praten?

Het niveau Nederlands

De thema’s

Het tempo

De vragen

5. Begrijp je alles waarover de mensen praten?

Ik heb alles begrepen.

Ik heb niet alles begrepen.

Ik heb niets begrepen.

6. Wil je graag dat mensen het zeggen als je een fout maakt?
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7. Is er genoeg afwisseling tijdens het oefenmoment?
-

In thema’s waarover je spreekt?
In mensen met wie je spreekt?

8. Waarover wil je graag praten?

9. Wanneer ga je blij naar huis na het oefenmoment? (Verwijzen naar vraag 1)

10. Wat is voor jou de perfecte gesprekspartner? Wat doet hij/zij wel of niet?
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Bijlage 3: Analyse van de bevraging van de anderstalige deelnemers en cursisten
Analyse bevraging deelnemers conversatietafels
Onderzoek kwaliteitsvolle oefenkansen
1. Aantal respondenten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Conversatietafel
Taterkaai Boom
Willenbabbel Willebroek
Babbelpunt Essen
Babbelpunt Kapellen
Babbelier Lier
’t Klapgat Mechelen
Klaptafels Mortsel
Praatpunt Balen/Mol
Praatpunt Geel
Praatpunt Turnhout
Babbelhoek Herentals
Praatpunt Hoogstraten
Babbelpunt Kapellen (via klas)*
Totaal

Aantal
8
8
4
1
11
8
5
20
2
14
9
8
5*
98 (103)

2. Deelnemers voelen zich blij, gelukkig en trots na het oefenmoment.
Slechts 3 deelnemers zeggen ongelukkig te zijn na een oefenmoment. Voor 1 deelnemers is
dat omdat hij terug alleen naar huis moet. 2 deelnemers begrepen de vrijwilligers niet en
vonden dat ze te weinig geduld hadden.
3. Deelnemers komen om Nederlands te oefenen. Mensen ontmoeten komt op de 2de plaats.
Nederlands oefenen
84 (85)

Mensen ontmoeten
36 (85)

Les krijgen
7 (85)

(Aantal) = het aantal deelnemers dat een antwoord gaf op deze vraag.

Iedere deelnemer komt om Nederlands te oefenen, of zelfs les te krijgen. 43% wil daarnaast
zeker ook mensen ontmoeten.
Alle deelnemers aan het Babbelpunt in Essen verwachten Nederlandse les omdat het
reguliere aanbod (te) ver weg is.
4. Deelnemers willen vooral spreken en luisteren. Maar ook lezen en schrijven zijn belangrijk.
Alle deelnemers geven aan dat ze vooral willen spreken tijdens een conversatietafel. Toch
zijn ook de andere vaardigheden niet onbelangrijk.

56

Welke vaardigheid wil je oefenen?
1
Spreken
2
Luisteren
3
Schrijven en lezen
Enkele deelnemers willen vooral oefenen op uitspraak en intonatie.
5. Deelnemers vinden dat de gesprekjes met de vrijwilligers vlotter verlopen dan die met
mensen op straat.
Deelnemers begrijpen de vrijwilligers van de conversatietafels beter dan de mensen op
straat. Vrijwilligers doen hun best om verstaanbaar te spreken. De thema’s zijn interessant.
Enkelen vragen om te spreken over voorbereide thema’s, en zo de politieke situatie in hun
thuisland te vermijden.
6. Deelnemers begrijpen niet alles van wat er op een conversatietafel gezegd wordt.
7. Deelnemers willen verbeterd worden!
80 (85)1 deelnemers vragen om feedback bij taalfouten. ‘Anders kan ik ook gewoon op straat
spreken’. 1 deelnemer vindt feedback niet nodig omdat hij al goed spreekt. 2 personen uiten
wel een bedenking : Let op voor spreekangst. Onderbreek ons niet. Corrigeer enkele grote
fouten.
8. Deelnemers vinden dat er genoeg afwisseling is tijdens het oefenmoment (in thema’s en
gesprekspartners).
9. Deelnemers willen spreken over van alles, maar het moeten thema’s zijn die hen
aanbelangen. Ze willen bovendien niet vrijblijvend spreken over deze thema’s, maar er
ook inhoudelijk iets van opsteken.
Op de vraag ‘Waarover wil je spreken’, kregen we heel vaak het antwoord : ‘Alles’. 1/3 van
de deelnemers lijstte belangrijke thema’s op.
Prioritaire thema’s
1
Werk en opleiding (vacatures opzoeken, sollicitatiegesprek,…)
14
2
Leven in België (lokale activiteiten, rechten, mutualiteit, dokter,
12
cultuur, vakbond,
3
Kinderen (wat met opvang, ziekte, school)
7
3
Hobby’s (sport, koken, reizen, literatuur)
7
5
Oefenkansen buiten de klas en de conversatietafels (vrijwilligerswerk, 5
taalstages, andere praatpunten, websites zelfstudie, goede TVprogramma’s)
6
Actuele thema’s (politiek (niet thuisland), …)
3
7
Herhaling leerstof (wat gebruik je wanneer ‘aub’)
2

1

85 deelnemers gaven een antwoord op deze vraag.
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10. Deelnemers gaan blij naar huis als ze veel hebben kunnen spreken en iets hebben
bijgeleerd.
Wat willen ze bijleren? Het gaat hier vooral over nieuwe woorden en thema’s.
11. Een ideale gesprekspartner spreekt traag en duidelijk en heeft dezelfde interesses.
Hij herhaalt bovendien veel en laat ondersteunt de zwakke taalgebruiker. Hij is vriendelijk en
interessant en weet veel over bepaalde thema’s.
12. Hoe zou je het oefenmoment nog beter kunnen maken?
Deze vraag kwam niet in elke conversatietafel aan bod.

1

2
3

4
5

Verbetervoorstel
Samen dingen doen
 Omdat ze begeleiding nodig hebben (6) :
bezoek aan mutualiteit, VDAB, station, bib,
vakopleiding CVO)
 Omdat het interessant is (8) : naaiwerk
meenemen naar PP, samen : koken, muziek
luisteren, film kijken, boek lezen, gaan
wandelen, op café gaan
Meer dan 1x per week (ook in de vakantie, ook
overdag)
Vertrekken vanuit nood :
 Brieven schrijven : postzegel en adres op
juiste plaats, aanspreking.
 Brieven meenemen en leren begrijpen (+
erover spreken)
Meer spreekkansen : 1 op 1
Nog meer nieuwe woorden aanbrengen
Soms dingen vertalen in Frans of Engels
Meer variatie in thema’s
Bij elkaar op bezoek gaan en zo andere culturen leren
kennen.
Geen grammatica-uitleg
Naar buiten gaan
Huiswerk samen maken
Ander tijdstip (Babbelpunt Kapellen)

Aantal
14

9
3

3
2
2
2
2
1
1
1

CONCLUSIE
 Alle deelnemers komen in 1ste instantie om Nederlands te oefenen. Ontmoeting is
ook belangrijk, maar komt op een 2de plaats.
 Alle deelnemers willen in 1ste instantie spreken, maar eigenlijk ook hun andere
vaardigheden oefenen.
 Alle deelnemers (buiten 1) willen verbeterd worden.
58




Deelnemers willen spreken over thema’s die hen aanbelangen en er bovendien ook
inhoudelijk iets van opsteken (werk, opleiding, leven in België)
Deelnemers geven verbetervoorstellen aan, zoals samen zinvolle en leuke dingen
doen. Ze willen ook meer keer per week samenkomen.

Analyse resultaten bevraging cursisten
onderzoek kwaliteitsvolle oefenkansen Nederlands HvN Provant

1. Aantal respondenten
In totaal vulden 571 cursisten de bevraging in. We konden hiervoor rekenen op de steun van
de directie en de docenten van de NT2-aanbieders in de provincie Antwerpen en CBE
Antwerpen. De docenten introduceerden de bevraging meestal aan de hand van een
klasgesprek over oefenkansen. De bevraging werd afgenomen in zowel hogere als lagere
niveaus (richtgraden).

CVO
CVO Crescendo
CVO Taxandria
CVO TSM
CVO Kempen
CVO DTL
CVO Rivierenland
CVO VSPW
CVO IVORAN binnengekomen na verwerking)
CVO LBC niet (examens)

CBE
CBE Kempen
CBE Mechelen – Rupel – Lier - Heist o/d Berg
CBE Antwerpen

2. Interpretatie resultaten : kanttekening
 De bevraging gebeurde vaak klassikaal.
 Heel soms stootten we op fouten die erop wijzen dat de cursist de vragen niet
begrepen heeft.
 De bevraging was niet altijd evident om in te vullen, vooral voor cursisten van CBE.
CBE Kempen liet weten dat de vragenlijst te moeilijk was vanaf vraag 8.
3. Analyse
3.1 Cursisten krijgen veel spreekkansen in de klas.
 86% spreekt veel Nederlands in de klas. Dit komt vooral omdat er in de klas vaak
in groepjes wordt gewerkt, waardoor er veel spreekkansen zijn. (68%) Ook stelt
de leerkracht vaak vragen in de klas (42%).
 14% spreekt niet veel in de klas.
 Bovendien zegt 17% dat niemand veel spreekt in de klas. De focus ligt dan op
lezen, luisteren en schrijven.
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14% voegt info toe over waarom men wel of niet vaak spreekt in de klas.
Resultaten die een aantal keer terugkomen, zijn :
o - ik ken niet veel woorden, moeilijk, veel studenten in de klas, bang,
alleen in de groepjes de rest ben ik stil, tijdens de pauzes (!)

3.2 Cursisten vragen extra oefenkansen Nederlands!
 Maar liefst 94% wil meer Nederlands oefenen.
3.3 6 op 10 cursisten spreekt ook veel Nederlands buiten de klas.
 63% spreekt veel Nederlands buiten de klas. Dit is niet het geval voor 37% van
de respondenten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn :
o Angst om Nederlands te spreken (53%)
o Mensen spreken altijd Frans of Engels tegen me (55%)
3.4 Nederlands kunnen spreken maakt mensen blij en trots.
Cursisten voelen zich voornamelijk blij (47%) en trots (19%) als ze Nederlands spreken.
Een minderheid is verlegen (13%), voelt zich niet zo goed (10%) of is verbaasd (9%).
3.5 Cursisten (95%) willen meer Nederlands oefenen buiten de klas!
3.6 68% kent plaatsen waar ze hun Nederlands kunnen oefenen.
384 cursisten (op 571) kennen oefenplaatsen. 351 cursisten sommen oefenplaatsen op.
191 cursisten zijn al eens op een oefenplaats geweest.


Welke plaatsen? De plaatsen die vooral vernoemd worden, zijn :
Conversatietafels, Atlas, VDAB, internet, bibliotheek, TV, familie en vrienden, op
straat, werk, samen inburgeren, OCMW, buren, school kinderen.
 Cursisten hebben deze plaatsen leren kennen via de leerkracht (50%), via een
advertentie (29%), langs andere wegen (27%) of via het internet 20%.
Andere wegen : doorverwijzers (HvN, Prisma, OCMW), familie en kennissen,
school
 56% van de cursisten is effectief al op een oefenplaats geweest. Het gaat hier
dus niet enkel over de conversatietafels, maar ook over Atlas, internet, bib,…
o 80% heeft er vooral gewerkt aan spreekvaardigheid.
o Een (kleine)meerderheid had er geen moeite met het niveau van het
Nederlands, de thema’s, het tempo of de vragen die werden gesteld.
o Toch geeft 78% aan er niet alles te begrijpen.
o Er is voldoende variatie in de thema’s en gesprekspartners.


Wanneer gaan mensen blij naar huis na een oefenmoment?
Op deze open vraag kwamen 73 antwoorden die terug te leiden zijn tot deze
resultaten; Mensen keren tevreden naar huis als ze :
o veel hebben kunnen spreken
o (bijna) alles begrepen hebben
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o

Iets nieuws hebben geleerd (vooral woorden)

3.7 75% van de cursisten die geen oefenmoment kennen, zijn geïnteresseerd in een plaats
waar ze Nederlands kunnen oefenen.
Cursisten die niet geïnteresseerd zijn, geven aan dat ze :
 geen tijd hebben voor extra oefenkansen (55%)
 al veel Nederlands spreken buiten de klas (29%)
3.8 Waarover willen cursisten praten? 285 reacties
1
2
3

4

Alles (76)
Werk en opleiding (65)
Leven in België (49) dagdagelijkse
dingen, mijn stad,winkels, cultuur,
geschiedenis
Kinderen en familie (34)

5

Hobby’s (29)

6
7
8

Actualiteit, politiek (19)
Sport (15)
Vakantie en reizen (11)

9

Wat heb ik geleerd n de klas (4) en
hoe vrienden maken (4)

3.9 Cursisten (94%) willen verbeterd worden als ze een fout maken!
3.10

De ideale gesprekspartner spreekt traag en duidelijk en verbetert taalfouten!
 Ook hoog genoteerd staan : iemand die vriendelijk is, iemand met de zelfde
interesses, van wie ik kan bijleren, een moedertaalspreker, geen dialect
 Aan wie denken cursisten dan?
Vooral aan de leraar, maar ook een collega, de echtgenoot of schoonfamilie
(de geen Frans of Engels kunnen) , kinderen, en zelfs andere cursisten.

CONCLUSIE






Bijna alle cursisten willen extra oefenkansen! (94%)
68% kent oefenkansen (maar niet per sé de conversatietafels), iets meer dan de helft ervan
is er effectief al eens geweest (maar niet per se de conversatietafels)
Mensen verwachten van een oefenmoment een moment met veel spreekkansen, waar ze
(bijna) alles hebben begrepen en iets hebben bijgeleerd.
Cursisten willen spreken over verschillende thema’s, vooral over werk, opleiding en het
dagdagelijkse leven in België.
Hun ideale gesprekspartner spreekt duidelijk en verbetert hen.
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Bijlage 4: Uitgebreide uitnodiging voor de ‘focused interviews’
Uitnodiging focusgroep ‘Kwaliteitsvolle oefenkansen NT2’
Beste partner,
Sinds 2006 houdt HvN Provant contact met vrijwilligersinitiatieven NT2 in haar werkingsgebied. Al
enkele jaren stimuleren we een complementaire samenwerking tussen het reguliere en het nietreguliere aanbod NT2. Zo bepaalden we 8 mogelijke en wenselijke rollen voor vrijwilligers NT2. We
organiseerden het Babbelbal, een trefmoment voor vrijwilligers. Het afgelopen jaar zetten we, waar
nodig, lokale samenwerkingsverbanden op tussen aanbieders en vrijwilligersinitiatieven NT2.
Prioritaire partnerorganisaties zijn hierin diversiteitscentrum Prisma vzw en vormingplus.
Ondertussen bouwden HvN Provant en de betrokken partnerorganisaties heel wat expertise en
ervaring op m.b.t. dit vrijwilligersaanbod. Toch blijft één vraag open liggen: ‘Wat is een
kwaliteitsvolle oefenkans NT2?’ De rollen van vrijwilligers NT2 liggen vast, maar de concrete
inhoudelijke uitwerking blijft vragen oproepen. Is het zinvol dat vrijwilligers Nederlandse woorden
voorschrijven? Is het zinvol dat een anderstalige zijn/ haar handboek meebrengt naar de
conversatietafel? Er zijn al verschillende pogingen ondernomen om het verschil tussen een regulier
en een niet-regulier aanbod NT2 te definiëren, meestal in de vorm van ‘visieteksten’. Toch missen we
een ‘kader’, criteria waaraan concrete initiatieven en concrete werkvormen aan afgetoetst kunnen
worden.
Met de steun van de provincie Antwerpen wil HvN Provant daarom een onderzoek/denkoefening
opzetten met als onderzoeksvraag: ‘Aan welke concrete en inhoudelijke criteria voldoet een
kwaliteitsvol oefenmoment NT2?. Hierbij koppelen we wetenschappelijke literatuur aan
praktijkervaringen. Om de praktijkervaringen in kaart te brengen organiseren we 2 focusgroepen. Via
deze kwalitatieve onderzoeksmethode gaan we na wat respondenten uit het werkveld, verstaan
onder ‘een kwaliteitsvol oefenmoment NT2’. Onze respondenten uit het werkveld zijn docenten NT2,
coördinatoren NT2, vrijwilligers NT2, medewerkers van ondersteunende organisaties zoals
medewerkers van vormingplus, diversiteitsambtenaren, interculturele regiomedewerkers van Prisma
vzw, enz. De resultaten van deze focusgroepen worden gekoppeld aan literatuuronderzoek en
voorgelegd aan experts uit het brede werkveld NT2. Op die manier willen we komen tot een concrete
vertaling van voorstellen naar de praktijk, o.a. over kwaliteitsvol materiaal, visie, werkvormen.
We nodigen jou graag uit als respondent op onze focusgroep.



dinsdag 7 mei tussen 9u30 en 12u in HvN Turnhout
dinsdag 14 mei tussen 9u30 en 12u in HvN Mechelen

Kunnen jullie (vormingplus, medewerkers stadsdiensten) deze mail doorsturen naar de
vrijwilligers?
We hopen dat je aanwezig kan zijn op 1 van de 2 focusgroepen. Graag een bevestiging voor 26 april.
Ken je nog interessante respondenten? Stuur deze uitnodiging dan zeker door.
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
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Bijlage 5: Voorbereiding focusgroepen, vooropgestelde kernlabels en interviewschema
Voorbereiding focusgroepen ‘kwaliteitsvolle oefenkansen NT2’
1.

WELKOMSTEKST

Ik wil iedereen welkom heten en danken voor jullie tijd en medewerking aan deze focusgroep.
In totaal organiseren we 3 focusgroepen en bereiken we 43 mensen. We zijn heel blij met jullie enthousiasme
om hieraan mee te werken.

2.

OPZET FOCUSGROEPEN : WAAROM ZIJN WE HIER SAMENGEKOMEN?

HvN Provant zet al enkele jaren in op een complementaire samenwerking tussen het reguliere en het nietreguliere aanbod NT2:







We bepaalden 8 mogelijke en wenselijke rollen voor vrijwilligers NT2.
We organiseerden het Babbelbal, een trefmoment voor vrijwilligers.
Het afgelopen jaar zetten we, waar nodig, lokale samenwerkingsverbanden op tussen aanbieders en
vrijwilligersinitiatieven NT2. Prioritaire partnerorganisaties zijn hierin diversiteitscentrum Prisma vzw
en vormingplus.
We geven ook af en toe vorming aan vrijwilligers (bijv. onlangs nog in Praatpunt Balen, een startende
conversatietafel.
We zijn lid van de stuurgroepen taalstimulering die her en der georganiseerd worden.

Het afgelopen jaar kregen we binnen de provincie een aantal concrete vragen van vrijwilligers, zoals ‘We zijn
wel een praatpunt, maar mogen we soms iets noteren?’ of ‘Soms vragen anderstaligen om stukjes uit hun
handboek te herhalen. Mag dat?’
Deze concrete vragen zijn terug te leiden tot 1 algemene vraag, nl. ‘Wat is een kwaliteitsvolle oefenkans NT2?’
We hebben in het verleden al verschillende pogingen ondernomen om het verschil te bepalen tussen een
regulier en niet-regulier aanbod NT2, heel vaak in de vorm van visieteksten. De concrete vragen die we van
vrijwilligers kregen dwongen ons om na te denken over onze visie en over de algemene vraag ‘Wat zijn
kwaliteitsvolle oefenkansen?’ We hebben er intern vaak over gediscussieerd en kwamen tot de conclusie dat
we de mening van mensen die in de praktijk staan moeten horen en koppelen aan wetenschappelijke
bevindingen van experts uit het brede veld NT2.
Met de steun van de provincie Antwerpen wil HvN Provant daarom een onderzoek/denkoefening opzetten met
als onderzoeksvraag: ‘Aan welke concrete en inhoudelijke criteria voldoet een kwaliteitsvol oefenmoment
NT2?. Hierbij koppelen we wetenschappelijke literatuur aan praktijkervaringen.
Om de praktijkervaringen in kaart te brengen zetten we in op 3 sporen :





We organiseren 3 focusgroepen : respondenten zijn vrijwilligers NT2, hun ondersteuners en docenten
NT2
We bevragen anderstalige deelnemers aan conversatietafels en cursisten die niet perse deelnemen
aan een praatpunt. Via een toegankelijke vragenlijst willen we van hen te weten komen wat voor hen
een kwaliteitsvolle oefenkans is.
We willen ook een discussie starten op Linked in, waar experts of mensen uit de praktijk hun mening
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kunnen geven over oefenkansen.
De resultaten van deze praktijkgerichte acties worden gekoppeld aan literatuuronderzoek en voorgelegd aan
experts uit het brede werkveld NT2. Op die manier willen we komen tot een concrete vertaling van voorstellen
naar de praktijk, o.a. over kwaliteitsvol materiaal, visie, werkvormen.

3.

METHODIEK FOCUSGROEP EN SCENARIO

De bedoeling van deze voormiddag is dat we 2 uur debatteren over kwaliteitsvolle oefenkansen NT2.

Dit gesprek wordt opgenomen voor verdere verwerking. Alle informatie die we via deze focusgroep verkrijgen,
is strikt vertrouwelijk en wordt enkel gebruikt voor dit onderzoekje naar kwaliteitsvolle oefenkansen. De
resultaten worden uiteraard kenbaar gemaakt, maar zonder enige vermelding van persoonsgegevens. Je naam
wordt m.a.w. niet vermeld.

De groepsdiscussie wordt geleid door Inge. Leen staat mee in voor de ondersteuning. Om zowel het gesprek als
de registratie vlot te laten verlopen, maken we volgende afspraken :





Probeer je argumenten zo duidelijk mogelijk te formuleren.
Steek je hand op als je het woord wil.
Praat liever niet door elkaar. Dit maakt het discussiëren en het uitschrijven achteraf heel, moeilijk.
Herhaal je naam telkens als je iets zegt. Dit maakt de schriftelijke analyse achteraf eenvoudiger.

Ik ben zelf geen begeleider/ondersteuner van een conversatietafel, van een ‘oefenmoment’. Jullie zijn dat wel.
Ik wil graag jullie mening weten. Geef mij inzicht in jullie expertise!

Geen enkel antwoord is juist of fout. We zijn hier niet om te beoordelen of om te zeggen wat goed of fout is.
Al jullie ervaringen interesseren ons. We willen dan ook graag jullie ongezouten mening, los van visieteksten of
sociale wenselijkheid.

4.

VOORSTELLINGRONDE

Om je stem op band te herkennen, zou ik iedereen willen vragen je naam en functie te zeggen.

5.

GESPREK : THEMA 1 (10u-10u45) : MEERWAARDE VAN OEFENMOMENTEN (BREDE ZIN)
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We starten het gesprek met een 2 open vragen naar de vrijwilligers NT2 en ondersteuners.



Hoe ziet een oefenmoment NT2 (een conversatietafel, praatpunt) eruit? Hoe gaat het in zijn werk?
Wanneer is een praatpunt voor jou geslaagd? Wanneer ga je met een goed gevoel naar huis?



An, wat doe jij tijdens een conversatietafel? Hoe begin je eraan?

We betrekken docenten NT2 bij het gesprek.



Stuur jij veel cursisten door naar een conversatietafel? Waarom wel/niet?
Peil je wel eens naar de reactie van cursisten die naar een CT geweest zijn? Welke positieve/
negatieve reacties hoor je?

6. GESPREK : THEMA 2 (10u45 – 11u45) : KWALITEITSVOLLE OEFENKANSEN
We starten met een open vraag aan de vrijwilligers :


Wanneer heb je het gevoel dat je iemand iets hebt bijgeleerd op vlak van taal?
Wanneer denk je dat een anderstalige aan jouw tafel taal heeft opgepikt?
Kan je daar eens een voorbeeld van geven?

We betrekken NT2-docenten :


Wanneer is een oefenmoment voor jouw cursist kwaliteitsvol?

We stellen bijvragen : thema’s die aan bod moeten komen!




Welke hulpmiddelen gebruik je om taal te ontlokken? Welke vind je efficiënt? Waarom?
Docent NT2 : wat vind jij hiervan?




Hoe start je een gesprek?
Hoe onderhoud je het gesprek als het dreigt stil te vallen?



Laat je mensen soms dingen opschrijven? Vind je dat zinvol?




Heeft een anderstalige deelnemer al eens een handboek meegenomen? Vind je het nuttig om zaken
uit het handboek te overlopen? Vind je het jouw taak?




Docent NT2 : wat vind jij hiervan?

Docent NT2 : wat vind jij hiervan?

Gebruik je soms folders, internet,… Wat vind je daarvan?
 Docent NT2 : wat vind jij hiervan?
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Praten anderstalige deelnemers soms onderling met elkaar in een andere taal? Hoe reageer je
daarop? Vind je dat storend, verwarrend, soms nuttig?
 Docent NT2 : wat vind jij hiervan?



Heb je soms anderstalige deelnemers die bijna geen Nederlands spreken? Wat vind je daarvan?



Werk je soms met thematafels? Wat is je ervaring daarmee?



Hoe reageer je als mensen fouten maken?



Wordt er gevarieerd in de gesprekspartners? Wisselen jullie van tafel? Waarom wel/niet?



Zijn je anderstalige deelnemers soms verplicht om te komen? Wat vind je daarvan?



Hoe zie jij je rol als vrijwilliger en wat is het verschil met een leerkracht?



Op welke manier speel je als vrijwilliger een rol in het taalverwervingsproces?

Laatste vraag afsluitend :


Wat zou jij doen als jij het voor het zeggen had? Wat zou je veranderen? Wat is het eerste dat je zou
doen? Je bent niet gebonden aan middelen, tijd, ruimte…


7.

Docent NT2 : wat zou jij doen om kwaliteitsvolle oefenkansen te creëren
voor je cursist?

GESPREKSTIPS EN MOGELIJKE ZINNEN












Veel oog hebben voor non-verbale taal :
o Ik hoor u denken… ik zie u lachen
o Ik zie dat je niet akkoord gaat… of heb ik het mis?
Doorvragen. Mensen laten uitspreken en laten denken. Vul het niet in voor hen!
Enkel verduidelijkingsvragen.
o Waarom vind je dat?Vertel daar eens iets meer over?
o Je zegt ‘zoals iedereen’.. wat is dat? Leg dat eens uit.
o Je zegt dat zo ontgoocheld. Waarom?
o Interessant, Geertrui. Heb je dit ook al eens meegemaakt? (richt je tot
andere personen)
Ga na of een thema voldoende relevant is om op door te gaan. Heb aandacht voor
uitzonderingen.
o Heeft iedereen dit al eens meegemaakt? Gij niet, waarom niet?
Laat alle vragen door elkaar lopen als dat kan. Kom zo tot mogelijke antwoorden.
o Daarnet zei je iets heel interessants over een oefenkans… kan je daar eens
wat meer over vertellen?
o Er is nog één ding waar ik dieper wil op ingaan.
Herhaal samenvattend. Ga zo na of je het wel juist begrepen hebt, zonder te
interpreteren of verbanden te leggen!
o Je hebt gezegd dat… Klopt dit?
Rond altijd af met een open vraag.
o Is er iets in dit verband dat je nog kwijt wil en waarover het nog niet gegaan
is?
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Bijlage 6: Uitgetypte versie van het ‘focused interview’
*Kennismakingsronde*
Ok, dan kunnen we nu starten met de eerste algemene open vraag. Voor iedereen nu om eigenlijk
na te denken over een antwoord. Euhm, jullie bieden eigenlijk allemaal oefenkansen, leerkansen
euhm aan aan anderstalige … mensen. Kan je eens zeggen wat da voor jou een oefenkans
Nederlands betekent? … binnen jouw, euh, taak als vrijwilliger … of als lesgever?
*gelach*
Hmm… Hoe beginnen jullie daaraan? Hoe bezorgen jullie een oefenkans Nederlands? Desnoods start
je bij het begin. “ik start zo, dan dat dan dat…”
Euhm, wij in Herentals zorgen ervoor dat er een juiste sfeer hangt in het lokaal, dus da iedereen zich
welkom voelt. Da’s een heel huiselijke sfeer, dat is een lange tafel, euhm, da’s eigenlijk meer een
ontmoeting in het begin. Gewoon, iedereen kan iets nemen om te drinken en iedereen zet zich waar
hij of zij zich wil zetten. Want er zijn ook mensen die graag, ja, die kiezen echt een vrijwilliger. Van,
eh.
*Instemmende hmm van andere personen*
’t Is daarom ook goed dat we een mannelijke vrijwilliger hebben en ,niet alleen vrouwen. da’s ook
heel belangrijk. En euh, ja…
Oke, dus, mensen komen binnen en wat gebeurt er dan?
ja, en dan sommigen … beginnen met hun cursus boven te halen, Van, “ik heb hier iets niet
begrepen. Heb jij tijd voor mij?” En dan is da nen tête à tête… Sommigen zijn er echt enkel om te
praten en daar begin je dan over dagdagelijkse dingen te vertellen: “Hoe is het met de kinderen?”,
“Hoe gaat het op school?” Euh… “Wat ga je koken straks?” Da kan t alles en nog wat zijn: “Heb je
contact met je buren? Of Zit je in verenigingen of doe je nog andere dingen of hoe kom je naar hier?”
De wablieft lezen.
De Wablieft-krant hebben wij ook altijd op tafel liggen, ja. En sommige mensen lezen ook graag en
dan, corrigeren wij een beetje. Sommigen vragen daar echt achter.
Of vertalen ook, hé... soms
Vertalen, ja ook. We hebben ook woordenboeken allerhande op tafel liggen. Euh… Mensen uit
eenzelfde cultuur beginnen ook soms in hun eigen taal te spreken. En dan… *lacht* Dan euh, ja, dan
wordt het gezellig he.
Die komen dan eens testen om te vragen van: euh, ah, het is in ’t Nederlands te doen vandaag.
Wat bedoel je met vertalen? Van de Wablieft vertalen naar… hun eigen taal?
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Ze moeten het verstaan he, zodat alle woorden begrijpbaar zijn. We werken ook een beetje
actiegericht met euhm… zoals tips geven, informatie, doorverwijzingen. Er zijn er heel veel
doorverwijzingen, illegalen die komen en die bang zijn als er een aangetekend schrijven is ofzo, die
niet durven alleen gaan. Begeleiden ook.
Ja, het gaat heel ver, he.
De hulp gaat heel ver. En je gaat daar als vrijwilliger, persoonlijk, je gaat dat persoonlijk invullen. De
ene doet graag dit, de andere laat het gewoon op de werking daar. Maar je kan ook zeggen van, oh,
ik heb morgen ook tijd. We kunnen samen in de bibliotheek is wa gaan lezen als ge da wilt. En dan…
Ge kunt daar zo ver meegaan…
Neem nu het doktersbriefje bijvoorbeeld ook. De terugbetalingsmogelijkheid is niet door iedereen
gekend. Dus er zijn er die de volle pot betalen en dat is het dan. En niet weten dat ze bij het
ziekenfonds terecht kunnen om hun kosten terug te vorderen. Niet dat dat specifiek onze doelgroep
is, maar als dat ter sprake komt, is dat wel een manier om die mensen ook te helpen.
Uhu, dus mensen komen binnen en je verdeelt hen eigenlijk: jij hebt een vraag over iets, hij wilt
vooral spreken, daar willen ze hun handboek nog eens een keer bekijken. Als ik het zo een beetje
hoor.
Een beetje vanalles.
En zo vanalles en kunnen in hoekjes dan terecht bij jullie aan die lange tafel, bij wijze van spreken.
Kan ik het zo begrijpen?
ja, ja.. en als er echt mensen in een groepje zitten van ‘wij willen praten’ , dan gebeurt het wel eens
dat je met iemand met een cursus aan een andere tafel zitten om … ja…
apart gaat zitten….
om beter te werken, ja…
OK
Normaal zitten wij zoals hier. Dus, en iedereen spreekt met iedereen.
Ja, OK… En hebben jullie dan iets voorbereid of, gaan jullie …?
Nee, nooit.
Jullie wachten op de input van de anderstaligen?
Ja.
OK, hm hm
En met hoeveel mensen zitten jullie gemiddeld?
dat gaat van 12 naar 26.
hmm hmm
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Dus de vrijwilligers en …
Wij zijn met zo’n vier, viertal vrijwilligers, soms drie. Soms… Meestal vier, he?
Meestal vier, ja.
Voor zoveel mensen die naar daar dan komen?
Jja, de mensen steunen ook mekaar, he! Zo, we hebben bijvoorbeeld wat Ghanezen en die gaan
mekaar ook helpen, he. Ja, het is niet enkel … Da’s ook belangrijk.
Ja, er zijn er nog verschillende… ja, Afghanistan.
Ja, Afghanistan.
Wij trekken de werking ook open. Dus, als er activiteiten zijn met de derdewereldraad in Herentals,
bijvoorbeeld een 11.11.11-brunch, dan euh… zoeken wij mensen die graag koken. En, wij doen dat al
van 2005 en dan… gaan wij met hun kookkunsten, euh, het buffet verzorgen voor zo, ongeveer 250
besteks, dus da’s ni niks, he.
nee, nee
En de mensen vinden da ‘k weet nie hoe plezant da ze ander mensen, dus dan werken ze eigenlijk
ook met Vlaamse vrijwilligers… en ze komen dan in contact en ze leren ander mensen kennen en da’s
heel belangrijk.
hmm
Omgekeerd ook, de Belgen die daar dan komen eten, ja, ’t is in ’t kader van 11.11.11, …
Die staan daarvoor open.
Je krijgt daar voedsel van andere landen, dan staan ze daarvoor open, uiteraard, ja.
OK…
Dat was een succes, he?
Ze praten Nederlands met die Vlaamse …
Ja, da’s de bedoeling, he… ja.
Zeg, en die 25 man, da zijn lang dezelfde? Of hebben jullie een groot verloop of ..?
Dat is eigenlijk een groot verloop, ja.
Een aantal vaste…
Da’s overdag, de werking is op een dinsdagnamiddag. En, als mensen hun papieren nie in orde zijn, of
ze gaan werken, dan kunnen ze nie meer komen, he.
Ja.
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Dus meestal zijn da mama’s die hun kinderen na school… De werking start ook van half 1 tot 3. Dus
dat hebben we zo gekozen vroeger omdat dan ook de mama’s kunnen komen als de kinderen naar
school zijn. Ja, en het zijn niet alleen mensen van Herentals. Ze komen van Turnhout…
Ook, ja?
Turnhout, Herselt, Olen,
Herentals, ja… Een hele kring der rond. Nen hele grote kring eigenlijk, he… Ja, van Herselt hebben we
ook volk.
ja, Westerlo…
We houden het dus wel op: ‘alles mag, maar niks moet’. Heb je zin om te praten? Doe maar. Heb je
zin om iets door te nemen? Ja, doe maar. ’t Is aan u om het aan te geven.
ja, ok.
of woordspelletjes spelen… Of euh … We hebben zo ook euh … ne, gewoon ne triominos of ne
rummikub, en ondertussen…. Je moet daarvoor ook nog geen taal kennen, want wij krijgen soms
mensen binnen die nog maar in het eerste niveau zitten… en die 1.1… die kennen nog niet veel
woorden. En toch, met dat spelletje zo. Je moet dan een blokje nemen: ga naar de markt,
bijvoorbeeld. En dan zeggen ze zo van die dingen, Spelenderwijze…
en 1.1 kan ook?
jajajaja…
ge kunt moeilijk aan de deur komen en zeggen: “en hoe ver sta je al?”
*gelach*
uiteraard, maar ge kunt niet zeggen ja, ’t is te weinig en komt is terug als ge …
wij hebben nie zoveel mensen 2.3, 2.4 hebben we iemand en dan wordt het …
dan is’t gedaan
dan hebben ze ’t ni meer nodig eigenlijk, he. Dan komen ze nog omdat ze zoveel vriendschap gehad
hebben en omdat ze zich welkom voelen en…
het plezant vinden….
en omdat ze anderen ook willen verder helpen.
Ok, dank u. Ik zou jou knikken, euhm,?
Ik zie, oh je ziet…
ja, ik zie je zo ja, ja … over die vriendschap die er dan is, met die mensen van 2.4…
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jajajaja, want wij hebben iemand vrij lang gehad en die, die euh, die werkt als vrijwilligster in
Hoogstraten op twee verschillende plaatsen. En, die kwam weer is binnen om te kijken wie er
allemaal weer was… En ja, daarom knikte ik, van euh ja, eens kijken hoe het allemaal gaat en eens
horen hoe ’t zo ondertussen… Want dat is geweldig he, hoe je als vrijwilligster ergens kunt werken
dat je zoveel van de taal oppikt. Dan gaat het, dan gaat het natuurlijk gewoon allemaal zo snel dat je
een paar dagen in de week. En je moet, je wordt gedwongen om … te leren en te zeggen en te doen.
Ja, euhm… Hoe gaat het bij jullie in zijn werk? In euh … ja, Hoogstraten.
dus hier in Hoogstraten is het eigenlijk ook ja, de huiselijke sfeer die wij willen bepalen. Alhoewel dat
de locatie nu eigenlijk sinds kort niet meer zo goed is. We zaten vroeger in de refter van de
kleuterschool…
*gesprek over locatie Hoogstraten van 10min 39sec. tot 11.01*
Dus wij proberen kleine groepjes te maken van 2 à 3 mensen per tafel.
Ja, Uhu…
Proberen, he… en anders, meestal lukt dat en ook, de mensen zoeken meestal dezelfde vrijwilligers
op.
ja, ja, dat schept een band…
en wij hebben een groep van 16 vrijwilligers.
oh, amaai, da’s veel
En we zijn meestal met ne man of 10.
ja, 10-12
10-12 vrijwilligers, zijn wij meestal, altijd correct. En dan de anderstaligen, ja, dat gaat ook op en af.
Meestal…
er is veel behoefte, he.
ja veel behoefte. En dat schiet zo rond de 10 à 12.
ja, ja.
Gemiddeld
Gemiddeld… en is dat dan vaak één op één?
één op één of één op twee, ja.
één op twee, ja.
en veel behoefte, he. Zeg jij… van de anderstaligen?
dat is.
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Ja, ja. Ook met papieren soms dat ze thuis krijgen of met iets anders… En ze krijgen bij ons ook koffie,
thee, water. Dus, ook een beetje de huiselijke sfeer.
Nu, het is heel gevarieerd he. Ge hebt ook vaste anderstaligen… Die komt altijd met zijne cursus. Ge
hebt ook een vast persoon waar die dan mee werkt. En hij maakt de oefeningen en de vrijwilliger
verbetert of die corrigeert…en zegt waarom. Zo nog is efkes terug feedback over de les. Dan hedde
het voorbeeld dat Thea aanhaalde, die heeft eigenlijk een heel carrière afgelegd, beginnend van nul
bij Praatpunt, dan via mensen van Praatpunt eigenlijk aan vrijwilligerswerk geraakt, daarin
gestimuleerd. Ze is nu ondertussen ook via iemand die vrijwilliger is bij Praatpunt is die een cursus
opgestart, allé is die een cursus gestart… euh… volwassenenonderwijs, daar doe ze ook voor stage.
Met die stagepapieren is ze dan ook weer terug naar Praatpunt gekomen. Dan hebben we da zo is
efkes overlopen, die contacten met haar stageplaats hebben ook weer zo via, via Praatpunt verlopen.
Dan hedde mensen die gewoon komen babbelen, dan denk ik aan die Duitsers. Die zijn dan via x en x
ook ja, bij de senioren geraakt. Da’s heel variabel eigenlijk ook bij ons.
Chris: soms brengen ze een kind mee.
Bij ons ook, he…
om mee huiswerk te maken…Frans, een beetje soms. Dat doen we eigenlijk ni, maarja, de kinderen
kunnen beter Nederlands meestal dan de ouders. En da’s de communicatie da ze zogezegd tegen hun
spreken .. da gaat vlotter he.
we proberen ook altijd wel eerst, allé een intakegesprekske, we hebben zo een blad gekregen van
euh Kreatief met een vragenlijst en dan voel je al wel welk niveau da ze hebben. Ge hebt er die
daarin foeteren ook, die zeggen da ze in een hoger niveau zitten, maar ge voelt genoeg da da nie is
en die verwijzen wij ook altijd wel door naar het Huis van het Nederlands… Om toch op de wachtlijst
te komen van die cursus, euh…, voor Nederlands te leren.
zijn daar wachtlijsten voor?
daar zijn mensen bij die niks kennen, he.
Ja, daar zijn wachtlijsten voor.
of die nie kunnen schrijven en lezen, die hebben wij ook.
Groep reageert instemmend.
dan hebben wij ook een moeder met 7 kinderen, die door het OCMW gestuurd is eigenlijk. Die
spreekt totaal geen Nederlands, ze vangt hier en daar wel een woordje op… euh… langs den andere
kant… ja, langs ene kant zegde, die is eigenlijk niet bekwaam om aan de conversatietafels deel te
nemen, langs den andere kant is da voor haar is efkes een paar uurkes dat die van die zeven kinnekes
weg is, dat er oppas voor is en dat die gewoon is efkes gewoon deugd kan hebben van een taske
koffie en van .. eindelijk is niks te doen of wa Nederlandse woorden op te vangen, he.
Dus eigenlijk zeg je “voor ons is het instapniveau van 1.2 niet per se noodzakelijk?”
wel een voorkeur hoor, want het… ja, ge ziet in een 1-1 situatie heel vaak en dan blijft het echt wel
moeilijk om aan de praat te blijven, op den duur he…
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ge kunt nu ene keer over de familie spreken, maar de week nadien moet je iets anders aan bod
brengen en dan …
En ge zijt ook ni onderlegd om echt les al te geven, he… en ja…Ge kunt wel met woordkaartjes enzo
werken, maar dat is echt wel moeilijk ze.
Dus eigenlijk hebben mensen dan toch een basis nodig, zeg jij … om te kunnen spreken?
bij voorkeur wel.
hm hm
Ja, toch wel.
en ook schrijven ook, he.
Ik hoor ook wel, als het basisniveau er niet is, jullie gaan ze niet wegsturen. Jullie gaan er wel vanuit,
ze pikken woorden op?
wij sturen ze wel door hoor.
Ah, wel doorsturen, ok.
allé ze mogen blijven, als ze moeite doen om te komen, maar ze krijgen altijd een doorverwijzing
naar het Huis van het Nederlands.
en stel, die ene vrouw die ge zegt.. Die praat nog niet zo heel vlot, die mag wel week op week
komen…
jaja
die komt week op week.
eigenlijk krijgt ze groen licht om euh…
ze staat op de wachtlijst, dus ze zal nu in mei starten met de eerste cursus, he.
da’s voor beide partijen beter, he.
en haar kinderen spreken beter Nederlands dan haar, want… Den oudste is twaalf en de jongste is
een half jaar ofzo.
Ja, dat heb je met die OKAN-klassen, he.
We hebben een Roemeense gehad en die kon geen woord, dus die hebben we echt doorgestuurd, ja.
Die man kwam dan wel mee, maar da’s niet de bedoeling, he.
Een Belgische man?
een Nederlander, dacht ik.
Ahja…
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een Nederlander, ja… Da’s ook zo een systeem…
waar ik ook graag mee werk, dat is met humor.
*Groep lacht*
Ik kan het niet laten, ja, dat ontspant, en euh… ja, dat brengt toch een glimlach op de lippen.
er wordt veel gelachen bij ons.
ja, da’s belangrijk.
ja, da’s heel belangrijk.
dat ontspannend gevoel, dat ontspannend gevoel…
de mop die je dan vertelt, duurt dan iets langer, maar *gelach*
da’s bij ons minder, bij ons gaat dat precies zo goed niet.
ik denk toch dat veel anderstaligen, zo, de zegswijzen of de mop nog niet zouden doorhebben.
Of ze kennen de … nee, nee.
ik doe het nog maar pas, dus om efkes te verduidelijken, het is nog maar de vierde keer dat ik… allé
nog maar vier keer ben ik geweest, dus voor mij is het ook heel interessant om te weten hoe da je,
allé, hoe ik da moet aanpakken.
en de moppen die ze bij ons vertellen, zijn te moeilijk misschien hé…
… da ze het begrijpen.
ja, da’s ook waar. Je moet ze vertellen zodanig da als je die vertelt da je weet dat ze der iets aan
hebben.
da’s bij ons wel helemaal anders, he.
Dus, een mop, he… om op humor efkes door te gaan. Moppen, inderdaad he, of humor in een andere
taal, is vaak pas begrijpelijk op een hoger niveau.
geen woordspelingen bijvoorbeeld
geen woordspelingen
dat heeft weinig zin, maar gewoon eenvoudige moppen die verstaanbaar zijn, die op da moment…
grappige verhaaltjes
ja, grappige verhaaltjes…
en x, jij, jij zei ook juist van ja.
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ja, ik vind dat heel belangrijk he. Ze moeten zich heel goed in de groep, in de omgeving. Ze moeten
zich op hun gemak voelen en humor helpt altijd, he. Natuurlijk moppen, da’s moeilijk. En humor is
soms ook moeilijk, maar toch kan je dat op een manier doen dat eigenlijk, en dat je ook ziet in de
groep … die is ermee weg en die heeft nog wat moeite, maar ze helpen mekaar dan he…
Groep stemt in.
jullie zien dan
het trieste daaraan is, dat ik ooit een opmerking gekregen heb van iemand die zei: “het is hier de
enige dag van de week waar ik kan lachen”. En dat is dan wel pijnlijk. Ge krijgt dat er op die manier
wel uit, maar eigenlijk is dat niet de bedoeling. Die mens zou op een ander moment van mij ook nog
wel is mogen lachen.
maar ik denk dat dat bij ons op school, bijvoorbeeld in de NT2-lessen, vind ik dat ook belangrijk dat
er… er moet kunnen gelachen worden in de les. Als het moet, ze moeten natuurlijk veel leren, maar
ze moeten zich goed voelen binnen de groep en als er niet gelachen wordt in de klas, dan is er iets
mis. Dan is er echt iets mis.
vandaag heel toevallig, ’t schiet mij te binnen, hadden we het over mosselen. Ik zeg ja, dat zijn
weekdieren, maar moogde da ’s zondags ook eten? Dat snappen ze wel, he.
dat vind ik al moeilijk
*gelach*
Chris, jij zei net …
ik zei net, de woordspeling, wij hebben sommige Nederlanders als vrijwilligers en die hebben andere
uitdrukkingen als wij.
Groep: ja, ja
x, da valt nog mee, he.
x, x, da valt nog mee, maar onze vriend van Wortel neemt een ‘kopje koffie’. Wij zeggen een ‘tas
koffie’.
zij doen boodschappen in een tas, he.
ja, maarja… en zo zijn er veel meer uitdrukkingen. Daar hebben sommige anderstaligen dan ook wel
moeite mee want soms zitten ze dan bij ne Nederlander en soms bij nen Belg.
op zich is het goed misschien dat die naast elkaar ook gebruikt worden, he.
naast elkaar aangeleerd…
Groep: ja
Ahja, want hier in Turnhout ook bij onze cursisten, wij hebben vrij veel, zoals in Hoogstraten
waarschijnlijk, cursisten die een Nederlandse partner hebben, en je merkt dat, niet alleen in
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uitspraak, maar ook aan woordgebruik en dan wordt er soms wel gediscussieerd ook. Van, ja. Ik geef
dat ook in de klas aan van ja “ons Hollanders, die gaan dat zo zeggen, he”. Dus da’s ook goed he.
en jullie geven dat ook in de klas, extra woorden zo…
Nu ja, wij…, ik geef in de klas extra woorden. Bijvoorbeeld ‘kopje’ is eigenlijk correct Nederlands, een
tas is eigenlijk geen correct Nederlands. Maar als jouw schoonmoeder of jouw schoonfamilie is van
Turnhout of is van Gierle of wat dan ook, dan ga ik niet zeggen van ja, je gaat een kopje koffie
drinken bij je schoonmoeder, dan ga je een tas koffie drinken, he.
ja, ja.
dus euh…
ik zou er dan ook bij zeggen: een tas is ook een tas.
ah tuurlijk, jaja…
Maar dan wordt het soms moeilijk voor sommige mensen…
Ik kreeg van een inburgeraar van het project ‘Samen Inburgeren’, eh in Mol hadden wij een
intervisie, en we hadden zo de taaltips, enkele taaltips overlopen en gebruik één woord voor
hetzelfde begrip en één van de deelnemers zei van nee, ik ga daar niet meer akkoord, ik wil liever de
verschillende woorden zo naast mekaar, zo leer ik het meeste synoniemen eigenlijk…
mensen leren soms ook graag de dialecte woorden want ze zitten op de bus en ze horen allerlei
dingen: “hoe is’t?” en hoe schrijf je dat?
ja, en dan komen ze bij ons binnen en vragen ze wa wil da zeggen?
ja, en soms is dat echt zoeken he… of ‘mannekes’
zij gaan zeggen “wiest?” he, zij gaan niet zeggen “hoe is’t”, zij gaan vragen “wiest, wiest, wat is
wiest?”.Want de meesten hebben last met tweeklanken en kunnen die niet uitspreken.
Maar ik vind dat ook belangrijk dat bijvoorbeeld “hoe gaat het ermee?” hoe vaak hoor je dat
zeggen? Dat staat ook in ons handboek bijvoorbeeld in een verkoops gesprek, bijvoorbeeld… euhm
“ik had graag…” Hoe dikwijls gaan wij naar een winkel en vragen: “ik had graag twee kilo tomaten?”
Ik wil graag of voor mij graag of voor mij twee kilo tomaten. “Ik had graag” en dan vind ik dat …
in het handboek Nederlands?
ja, en het is correct natuurlijk, en ik zeg dat ook hé, van als je heel vriendelijk, heel beleefd… dat is,
dat is eigenlijk fantastisch als je dat kan zeggen. En dan moeten ze van mij dus naar de groentewinkel
gaan waar veel mensen staan en luisteren hoe dikwijls dat ze dat horen. Ik zeg ja neem maar een
bonneke en vergeet dat en ga nog eens terug aanschuiven maar luister.
niemand hoort dat
ah nee…

76

ik denk ook wel dat belangrijk is om dat te kaderen van “hoe is’t” dat dat dialect is inderdaad, maar
dat da niet op een officiëler gesprek thuis hoort. He, want da’s dialect, maar in een sollicitatiegesprek
kom je nie binnen “hoe is’t?”. Allé, ik denk dat da dan ook wel belangrijk is om aan de mensen
duidelijk te maken van ok, dit is dialect, inderdaad, maar niet officieel zo…
“Hoe is’t?” is eigenlijk geen dialect, “hoe is’t” is spreektaal.
Of spreektaal, ja goed.
he, want als ik zeg van “hoe ieeeest, menneke?” Da’s iets anders.
dat is al bekan Roemeens ja…
“Hoe is’t” is OK he.
maar in een sollicitatiegesprek minder, he?
ja… maar…
maar daar zijn we niet echt mee bezig, he?
hoe dikwijls komt dat voor?
de moeder in de kleuterschool ofzo, daar durven ze meer zeggen van “hoe is’t?”.
en ook van, je maakt een verschil he, dat is dus in een cursus… wij maken een verschil tussen
informeel taalgebruik en formeel taalgebruik en 1.1, 1.2, dat is voor ons informeel taalgebruik, maar
we maken ze wel opmerkzaam, he. Als de directeur binnenkomt, dan zeg je niet “eeeeeeeeeeeey”,
he. Dat ga je dan niet zeggen. Goeiemiddag, meneer, Goeiemorgen meneer, komt u binnen. He, dus
je… het verschil tussen formeel en informeel. Maar ik denk in een, ja bijvoorbeeld bij Praatpunt, dat
dat niet hoeft. Dat hoeft wel in een cursus, dat ze moeten weten van, da we, ja, dat er twee
verschillende dingen zijn, he.
ja, ja.
ik heb ook graag dat de mensen schrijven.
hm m
want ge zegt een woord en ze komen buiten en ze weten het nie meer.
ze vragen er zelf om.
ze vragen er zelf om he, en soms schrijf ik ze voor, want ze kunnen dat niet goed schrijven, maar ik
vind dat ook belangrijk, want ze zijn weg en ja, als ge’t volgende week terugvraagt ja…
dan weten ze het nie meer…
en ze nemen het papier altijd mee.
ze nemen het papier altijd mee, ja.
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als jullie een woord opschrijven, he… het is een substantief.
ja.
Schrijf je dan ‘het’ en ‘de’ erbij?
ja, bijvoorbeeld met de klok he; hoe laat is het?
maar bij voorbeeld je zegt … euhm…
ja, de of het. Hij of zij?
ja, hij of zij en meervoud ook.
ja, hij of zij is dat niet, he maar dus de of het… want dat is, daar zit geen logica in, dus dat is heel
moeilijk om te leren, dat is heel moeilijk om in te oefenen en dat is ook wel belangrijk, dat ze
bijvoorbeeld… en dan zou je kunnen doen dat ze bijvoorbeeld alle ‘de-woorden’ aan een kant van het
blad schrijven en alle ‘het-woorden’ langs de andere kant. En dat je gaat zien dat je, 80% van de
woorden zijn de-woorden, 20% van je woorden zijn het-woorden. En, ja … een visuele ondersteuning
helpt.
en jij vindt dat goed, Erna, dat dat dan bij praatpunt of in Babbelbal ook op die manier wordt
aangeboden?
Tuurlijk, als een cursist daar nood aan heeft, dan kan je toch niet zeggen “ah nee, dat mag ik niet.”
Dat lukt niet he. Als een cursist vraagt “wat is dat, ik ken dat woord niet.” En als je dan gaat zeggen
van ja, dat is een, een schemerlamp of ik weet niet wat, schrijf er dan bij de of het.
meervoud schrijven wij ook altijd op.
ja, meervouden. En ik schrijf gewoonlijk ook woorden erbij die op dezelfde manier een meervoud
vormen. He, en ik laat ze dan zelf ook zoeken: “kende gij nog zoiets dat op die manier gevormd
wordt?”. Zo he, ja…
hm
en anderstaligen vragen daar ook op die manier achter of…?
sommige wel, maar niet allemaal, he.
Leen: Niet allemaal…
de goei wel…
als’t niveau genoeg is, ‘k zal ’t zo zeggen he…
wij hebben bij ons in de Babbelhoek acht zo van die scheurboeken liggen met een balpen en die
liggen verspreid op tafel als de mensen binnenkomen en die worden altijd allemaal gebruikt.
Ja, maar bij ons zijn ’t kleinere groepen he, en iedereen werkt toch anders, hoor.
ja, navenant de vragen…
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ja, wat dat ze willen, he. Wat ze willen he. We vragen meestal wat ze willen. Wat willen jullie? Willen
jullie praten, schrijven…?
uiteindelijk is het ’t gemakkelijkste als ze een vraag hebben of als ze gericht willen werken, want
anders… ja, moet je wel eens grijpen naar de boeken van …
Ik heb zo ene keer een jongetje gehad van ’t vierde studiejaar en die moest een spreekbeurt geven in
de klas. Maar die mama, die kende geen Nederlands. En die had dus een stuk uitgeknipt uit de Gazet
van Antwerpen hoe blinde meisjes leren piano spelen. Ik ben daar dus heel die periode, he, twee uur
bijna mee bezig geweest. De keer daarop was hem er nie, en de volgende keer was hem er terug. ‘k
zeg hoe is’t me uw spreekbeurt geweest? Ah, heel goed, mevrouw want de kindjes hebben voor mij
geklapt zei hij.
*gelach*
da’s mooi. euhm… dus jullie zeggen eigenlijk van wij wachten op de vraag die komt van de
anderstaligen en wij gaan daarover spreken. Hebben jullie ook andere momenten waarop jullie zelf
iets aanbieden?
ik breng altijd de krant mee.
OK, hm hm
en dan kijk ik van tevoren in de krant wat eigenlijk wel een interessant onderwerp is en ik geef de
krant ook aan hun om eventjes te kijken en dan heb je altijd wel iets om over te praten.
hebben jullie de Wablieft nie?
jawel
Nee
ja, dat zijn oude versies. Niet de recentste… Daar gingen ze voor zorgen was er gezegd, maar dat is
nog niet gebeurd.
het is nochtans niet zo duur, het abonnement op de Wablieft.
nee, maar … moet zijn fiat geven.
bij ons zijn die klein boekjes met pictogrammen heel erg in trek.
ah, ja…
bij ons den Atlas.
Groep: ahja…
die klein boekjes met pictogrammen zijn dat …
www.oefenhierjenederlands.be
ahja, ok. Van taalboulevard?
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die zijn heel erg in trek bij ons.
ja, dan zijn ’t dezelfde, ja.
spreken jullie dan over woorden die erin staan, benoemen van het woord of hoe gaan jullie daar dan
verder mee?
zij vragen daar zelf achter.
ja, maar ik wil zeggen, dus er staan allerlei woorden in, bouwen jullie dan zinnen met die woorden of
is het gewoon wijzen naar de woorden en vertellen… ik bedoel hoe...?
sommige woorden begrijpen ze niet en ze gaan naar de winkel en sommigen hebben dat steeds bij
en dan kunnen ze zoeken, van dat staat daar ergens in.
Da’s een beeldwoordenboekje?
ja, met pictogrammen.
we hebben zeker vijf beeldwoordenboeken op tafel liggen.
grote?
ja, en die worden veel gebruikt.
ik vind die heel goed.
welke …?
dat zijn van die geplastificeerde kaarten zo…
foto’s?
ja, kaarten met foto’s en dat is van ga naar de dokter, ga naar de supermarkt, school, kleding en die
zijn ook geweldig.
heel belangrijk.
ja, en daar staan tekeningen in…
zijn dat die colorcards?
ja, ja. Inderdaad.
en ook daarbij he. Want ja, daar staat dan soms ne foto op van een ding, gaan jullie dan ook in de
diepte in op die foto of, of …
nee. We benoemen het woord.
ja, maar soms toch wel. Dat je bijvoorbeeld een beroep, een schilder staat erin…
dan ga je verder dan…
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Ja
waarmee schildert hij, bijvoorbeeld?
ja, inderdaad. Kleuren en kasten en …
ah, voila, ja…
simpele dingen…
bij die colorcards heb je ook colorcards met verschillende sequenties die achter elkaar, die bij elkaar
horen, gebruik je da ook? Dus je hebt colorcards die bijvoorbeeld, euhm, ja, het huis of de voeding,
dus gewoon thematisch die elk woord of elke foto is, betekent één woord. Maar je hebt ook
colorcards die bijvoorbeeld, die een verhaaltje vertellen.
nee, die hebben wij nie.
bijvoorbeeld met acht, met vier sequenties.
Boeken?
en dan moeten ze die aan elkaar, ze moeten daar een geheel van maken. Ook in een groepje kan je
zeggen van oke, vertel wat op jouw colorcard staat, en ze moeten dan zelf naar het verhaal zoeken.
aah…
da’s soms ook wel interessant.
van wat gaat dat uit die colorcards? Want dat kennen wij nie…
Colorcards, euh… dat is eigenlijk oorspronkelijk Engels… en hoe heeft die firma die dat verdeelt,
euhm …
wij hebben wel themaboeken, bijvoorbeeld ‘het weer’ en dan zo… niet al te kinderlijk, hé, want dat is
soms echt wel moeilijk.
Nederlands, dat zijn echt Nederlandse woordspelingen.
welke boeken zijn dat?
zo, in de supermarkt, naar de dokter, in het ziekenhuis…
het weer…
en is dat een programma of …?
tekeningen
een verhaal
niet door elkaar
komt dat dan van de bibliotheek of…?
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ja, wij hebben dan zo’ne, ja wij noemen dat ‘de speelkoffer’, maar eigenlijk is dat de ‘educatieve
koffer’ met euh, allerlei materiaal in, ook met gezelschapspellen, euh … die colorcards …
dat gebruiken wij niet, he…
nee, in ’t begin wel, hoe komt da?
in het begin hebde wel spelletjes gespeeld en die koffer gebruikt?
ja, die kaarten, die colorcards, die zitten ook in die koffer.
ja…
maar in het begin hebben we ook wat spelletjes gebruikt; woorden raden…
en nu niet meer?
nee.
hoe komt dat?
daar is geen vraag naar.
nee, maar misschien moeten wij gewoon die koffer ooit eens uit gaan pakken?
ik zet hem alle keren klaar, he. Er wordt iets uitgenomen, maar er blijft ook heel veel inzitten, he.
Ik heb dat dus altijd gedaan he, maar dan had ik meestal de krant mee…
ja, ge zit ook meestal in een evolutie da ge gaat, he. Ge begint meestal met enen anderstalige, die
komt terug en ja, dan beginde nie met eerst spellekes te spelen, he. Ge lees de krant en ondertussen
zitten ze bij jullie ook in een vereniging en ge gaat daar op voort.
dus de spellekes zijn voor u eigenlijk iets om mee te beginnen, de ideale start?
’t ligt er wat aan, ja ’t ligt er wat aan… ’t is zo gevarieerd vind ik ook van publiek…
ja…
de laatste keer had ik ne Roemeen en ik had hem vanalles vertelt over Hoogstraten, ‘k zeg ma van
waar komt u? Ja, en dan heeft x mij nen atlas gegeven en ik zeg ja, ik kan eigenlijk geen
aardrijkskunde, dus gij moet mij maar is wa meer vertellen over Roemenië. En hij was er vol van en
die mens was zo blij dat hij over zijn land kon vertellen. Ik zeg ja, daar zou ‘k toch eigenlijk wel…
Mevrouw zegt em, ge moet me mij is mee naar Roemenië.
De groep lacht.
ja, zegt em, want ’t is een heel schoon bij ons, zegt em, maar we hebben een heel slecht bestuur zegt
em. ’t Is daarom da’k daar weg gegaan ben zegt em, want kon daar geen werk vinden en, ja …
dus ik heb gehoord, we gebruiken atlassen of colorcards, pictogrammenboekjes
Wablieft
82

Wablieft, de krant, inderdaad…Werken jullie soms met thematafels dat mensen kunnen praten over
een bepaald thema aan een bepaalde tafel?
Nee, niet echt, nee.
aan ons hadden ze gevraag om zo klein mogelijke groepjes te maken. Wij zaten vroeger ook met
meerderen aan een tafel, maar omdat wij met veel vrijwilligers zijn, kunnen we ze uit mekaar
trekken.
en vinde da beter? Eén op een?
Chris: ik vind da persoonlijk beter.
dan komen ze gemakkelijker los vind ik.
je kan ook goed luisteren dat ze vragen hebben, want als ze met meerdere zijn is dat verwarrend.
we hebben anderstaligen van Turnhout die speciaal naar hoogstraten komen omdat ze daar de kans
hebben om in een 1-1 gesprek te komen. Ik heb iemand gehad die zei van “ik ga nie naar Turnhout,
want ik kom daar aan, ge zit me zes aan tafel en ik mag een ding zeggen en dan moeten die zes
andere en dan is er een half uur voorbij en dan mag ik nog is iets zeggen.”
en dan zitten daar vier, vijf nationaliteiten aan tafel, he; Afghanistan, Roemenië, Polen, dat is niet zo
makkelijk, denk ik he.
en waarschijnlijk ook verschillende niveaus.
ja, ook.
één op één, ik hoor jou zeggen dat gaat sneller.
ja, tuurlijk.
zouden anderstaligen ook van elkaar kunnen leren als ze in zo’n groep zitten of vinden jullie dat niet
…
in kleiner groepen wel, het gebeurt dat ik twee anderstaligen met een vrijwilliger heb . Dat gebeurt
ook en die vullen mekaar ook aan…
wat je in grote groep wel hebt, is dat de stille mensen, die moet je echt …
ja, ja…
want jullie werken met grotere groepen, he?
ja, wij werken met grote groepen.
en hoe is dat dan bij jullie met die verschillende niveaus? Euhm… Hoe lossen jullie dat op?
lacht… wij hebben daar eigenlijk gene last van, he?
dat gebeurt spontaan…
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jullie hebben daar gene last van? Hoe komt da? Wij horen van heel veel vrijwilligersinitiatieven dat
dat verschil in niveau heel moeilijk werkt. En jullie zeggen alle drie … Hoe komt da?
nee, want als ze ene keer in 2.3, 2.4 zitten, dan hebben die bij ons niks meer te zoeken. Dan komen
die nie meer, dan stuur ik die verder naar jullie, naar de praattafels.
maar tussen 1.1 en 2.2 is toch ook nog een groot verschil, he? Die zitten dan toch bij jullie?
:een groot verschil ja…
ja, toch…
of zetten jullie die dan in twee groepen?
nee
dus, da’s elke week hetzelfde, ge sluit aan zoals da ge binnenkomt en meestal zo is polsen bij wie da
ge wilt zitten.
diegene met een lager niveau hoort dan de andere taal en die leert ook…
ja
en kan die dan genoeg inbrengen zelf? Allé..
ja, dan moet die alles
wij betrekken die zelf daarbij.
dus ge zorgt wel da iedereen… allé
wij betrekken die daar zelf bij.
door te vragen…
en hoeveel vrijwilligers zitten er dan aan die tafel? Met hoeveel?
wij zijn maar met vier. Soms met vijf, meestal maar met vier.
vandaag met drie.
twee op zes dan? Twee vrijwilligers op zes ongeveer…
want jullie zitten dan in een heel luxe-situatie, he…
ja, wij hebben heel goei vrijwilligers.
maar wij hebben wel een probleem met de akoestiek.
dat wou ik daarstraks ook nog zeggen, we hebben een eigen lokaal, vanuit het OCMW hebben wij
een eigen lokaal gekregen en da’s heel plezant. Want ge kunt het alfabet tegen de muur hangen, ge
kunt posterkes hangen, ge kunt…
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Groep: ah, zie…
de fiets en de onderdelen, een affiche, je kan, he, de klinkers, de tweeklanken, dat hangt tegen de
muur…
da’s een luxe.
da’s echt puur luxe, he.
Ah, dat blijft hangen dus…
is dat een luxe of is dat nodig voor jullie? Voor een kwaliteitsvol oefenmoment…
da’s luxe.
dat heb je niet echt nodig, maar als zij zeggen van wij zitten in de gang en dat echoot daar.
da’s veel erger, he…
** gesprek over locatie Hoogstraten van 37.25 – 38.
wij horen ook veel van de mensen dat, euh, op de school waar ze Nederlands volgen, dat de klassen
dikwijls zo groot zijn, dat ze nie, nie, zich niet aangesproken voelen. Dat ze niet kunnen volgen omdat
het te snel, ze hebben genen tijd om vragen te stellen, want de klas is zo groot, ze kunnen ook niet
lezen in de klas, ze kunnen ook niet gecorrigeerd worden bijna, ze … want als, he, als iedereen moet
lezen, dan duurt dat allemaal veel te lang. Zoals die Thaise vrouw uit … , die is gestopt met
Nederlandse les omdat er twee niveaus in een klas zaten, omdat ze ook zei van ja, dan moeten wij
persoonlijk werken en ik wil allerlei dingen vragen en daar is geen tijd voor want dan is de leerkracht
bezig met die andere groep.
dat werkt niet.
zo van die dingen… wij horen veel klachten eigenlijk over de Nederlandse lessen.
ja, het tempo…
in Herentals..
*groep lacht*
nee, want het schijnt dat Turnhout heel goed is.
Ja, dat hebben mensen die van Turnhout komen gezegd. Zij gaan van Herentals naar Turnhout omdat
Turnhout zoveel beter is.
Jaja, da’s omda Erna hier zit *lacht*
en dat gebeurt meer, ze…
ja, wij hebben ook wel grote klassen, als we iets moeten zeggen over de grote klassen, dan geef ik
dat toe. Ja, wij proberen ook… de mensen die zich aanbieden om die zo snel mogelijk verder te
helpen. Wij hebben dus ook grote klassen, maar ik denk wel dat euhm, ja, dus wij hebben geen
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niveauklassen. Dus dat er twee niveaus in een klas zitten, dat is bij ons niet, omdat we voldoende
cursisten hebben, meer dan voldoende cursisten eigenlijk om de klassen te maken. Maar ik denk dat
de, alle, er is dus nu een bevraging bezig bij ons cursisten over of ze content zijn, maar we horen ook
vaak van ja, we zouden goed bezig zijn.
ja, klopt. We horen stoefen van Turnhout. Elias, ook he… 4 keer in de week…
ja, zeker.
ja, dat is natuurlijk heel plezant en er kan nog veel verbeterd worden, he… maar het is plezant als je
da hoort van cursisten…
ja, wij hebben een Afghaanse man en die is van Turnhout weggegaan…
dat kan…
want die, ja, de busverbinding van Turnhout naar Hoogstraten is heel slecht. Ofwel moet em heel
vroeg opstaan om op tijd hier te zijn, ofwel heeft hij een fatsoenlijke bus op een normaal uur en is
em net te laat en dan kreeg em altij naar z’n voeten. En hij is nu naar Antwerpen, een rechtstreekse
verbinding…en is hij daar op tijd en euh… is zijnen uitleg, he.
ja, want ik denk, wij hebben meer mensen die met de bus komen en als iemand later binnenkomt…
ja, het kan zijn dat een van mijn collega’s daar problemen mee heeft, maar ik betwijfel dat. Alléja,
maar ’t kan wel zijn dat die zegt van voor mij is Antwerpen praktischer, ik vind Turnhout… ja, het kan
ook iets persoonlijks zijn met een leerkracht.
ja, het kan he…
want normaal gesproken, de bus van Arendonk komt ook niet altijd op tijd en vroeger hadden we,
euh… dus een paar jaar geleden, hadden we mensen van Weelde, die waren sowieso 10 minuten te
laat. En ik wil niet dat cursisten daar een uur vroeger in de kou moeten gaan staan om… Dus de
meeste van ons collega’s, denk ik niet dat die daar een probleem mee hebben.
Zijn die lessen allemaal verplicht?
ah, nee…
nee, ge schrijft u in…
ja, da hangt ervan af, als zij een inburgeringscontract tekenen, dan, dan gaan zij een engagement aan
en dan komen zij naar de les, eigenlijk alleen 1.1, he.
1.1 is verplicht.
1.1 is verplicht en voor de sociale wooncode en voor VDAB om door te stromen naar
opleidingsmodules en voor inburgering.
en tot 2.4 is gratis.
en tot 2.4 is gratis
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en daarmee gaan ze wel extra motiveren.
en minister Bourgeois is van plan om het, het euhm… het niveau Nederlands op te trekken naar A2
niveau. Dus dan naar 1.2 voor inburgering.
Ah, ja…
en waarschijnlijk zal al de rest volgen.
Wat ze wel veranderd hebben, is dat de illegale mensen, die mogen nie meer volgen, he. Da, eh,
want wij hebben der ook zo verschillende, die komen nu bij ons terecht, want die kunnen nie meer
da’s heel erg.
da’s heel erg…
wij vinden dat ook heel jammer,
der zijn er bij die beter Nederlands spreken dan de anderen… en die willen ook leren…
ja, wij kunnen daar niks aan doen… ik weet het
da’s spijtig…
Misschien eens even terugkomen op euh het feit dat het handboek in CVO, Basiseducatie wordt
gebruikt ook bij jullie, als herhaling, of euh… om oefeningen mee te verbeteren… hoor ik van u ook
zeggen. Is dat iets, Erna, euhm, waarda jij je in kan vinden?
Van mij mag alles…
*gelach*
nee, maar zolang ze bezig zijn met de taal en da ze ergens euh, ja, verder geholpen kunnen worden
op welke manier ook… Ja, ik vind alles wa ze bijleren is goed. Om daar nu systematisch mee te
werken, dat heeft geen zin. Eh om systematisch… ze komen voor iets anders bij jullie, he. Ze komen
om te spreken, om te praten, om … voor contacten. Maar als ze een probleem hebben in hun
handboek met een bepaald thema… Waarom niet, he?
maar gestructureerd afwerken in een praatpunt, dat zou…
nee, dat zou ik niet doen.
daarvan vinde dat da weinig zin heeft?
ja, ja… Plus ook, der zijn, zij komen met dat handboek, bij dat handboek hoort een hele methode.
ja
en dan moet je eigenlijk ook beschikken over die methode. En als je alleen het handboek hebt, dan,
ja dan… Daar doe je heel weinig mee.
wij zijn geen lesgevers, he.
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nee
nee, ik snap u.
en die mensen zijn volwassen mensen, ook he. Het zijn geen kinderen, he, waarda je…
’t is dat he, voila.
en ze kunnen daar geen fouten mee maken, Erna? Zo da ze, als ze een stukje, ze kunnen da nie fout
uitleggen? ‘k denk da nu nie, maar ‘k weet nie..?
ze kunnen… ik weet niet of ze alles kunnen uitleggen, he. Het is niet omdat het, omdat je de taal
spreekt, omdat het je moedertaal is, da je het kan uitleggen…
ja
hoe dat het in elkaar werkt, he. Die dingen doen wij en dat is voor ons zo evident, en zij komen …
Bijvoorbeeld het gebruik van inversie, ik zeg zomaar iets, he. Dat is een fout die ze blijven maken, he.
Euhm, ja, als jullie derover nadenken zal je er ook wel toe komen, en misschien hebben sommigen
van jullie een lerarenopleiding, he en da je weet hoe dat da in mekaar zit, maar vraag aan de eerste
Nederlandssprekende hier op straat van, hoe zit dat eigenlijk met die inversie? Wanneer gebruik je
da? Ja… allé, wij doen dat zo.
’t is trouwens nie logisch ook, een inversie, he.
ja, maarja…
een tweede problematiek is zelfs euh, de splitsing van de werkwoorden. Ik opeet mijn boterham niet
he.
ah, jaja, de scheidbare werkwoorden, gebruik van een bijzin enzo, als moedertaalsprekende is dat
evident en om daar een uitleg aan te geven… ja…
en is dat dan…, ik stel maar de vraag he, ik weet het niet… geen probleem? Kan dat dan geen
probleem zijn da wij een, een, een, een cursus onder ons ogen krijgen en dat wij dan zeggen van ja,
het is zo, ik kan het nie uitleggen, allé…
ja, en u kan zeggen van het is zo, ik kan het niet uitleggen, maar vraag het dan aan jouw leraar.
dus, ge doet er eigenlijk nooit iets mee fout, ja.
wij hebben dus op de tafel ook de grammatica liggen uit euh 1.1
hm, hm..
die zat achter in de cursus, want ze benoemen ook alles anders dan zoals wij het vroeger geleerd
hebben, he.
‘k heb ’t daarstraks nog opgeschreven
’t is Latijnse termen. Perfectum.
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ja, wij gebruiken ‘verbum’ en preposities en perfectum en… Ja, wij gebruiken Latijnse termen omdat
…
in het begin zei ik van whooooooooow
*gelach*
ik heb ze moeten opschrijven, want ik kende ze niet.
ja, ’t is eigenlijk voltooid tegenwoordige tijd, he. Perfectum is eigenlijk voltooit tegenwoordige tijd.
lacht
ja, dat heeft eigenlijk ook geen belang wat die terminologie moeten ze nie kennen, he.
nee, maar ze, als ge converseert me mekaar wel
ja, ze zeggen… wij zijn nu bijvoorbeeld in de klas ook bezig met perfectum, maar voor mij is dat dan
van ja, vandaag gaan we vertellen over vorig weekend. Eh, we gaan vertellen, en dan weten ze van,
ah, ik moet perfectum gebruiken. Maar als zij da woord ‘perfectum’ nie kennen, of zij kunnen zich da
nie herinneren, da heeft geen belang, want ze moeten die taal gebruiken. Ze moeten geen kennis
opdoen, he, ze moeten kunnen. Eh, ze moeten… ja, je moet kunnen vertellen wat je in het weekend
gedaan hebt. En da je dan weet van, oei, nu moet ik perfectum gaan gebruiken… Nee, ze moeten,
he, ge moet het kunnen zeggen.
maar waarom wordt daar een Latijnse naam aan gegeven?
omdat dat internationaler is. He, dat is, bijvoorbeeld bij Basiseducatie zal je dat niet vinden, maar wij
hebben cursisten die een scholing hebben gehad, en die bijvoorbeeld soms een, euh, of toch een
tweede taal hebben geleerd. Eh, die, die ja, bijvoorbeeld, een, een Afghaan die Dari spreekt, en die
Engels hebben geleerd, ja, present perfect of perfectum. Dat ligt veel dichter bij elkaar, he. Of, of een
subjectief, een adjectief, he, die woorden zijn internationaler en daarom gebruiken we die.
Bijvoeglijk naamwoord, onthoud maar, he…
jaja *lacht*
nee, maar ik moest het wel zo leren, in plaats van zij.
wij scholen ons ook, he.
als ik weet, bijvoorbeeld in een klas, dat daar, euh, een huismoeder zit met kinderen in een
middelbaar of in een vijfde, zesde leerjaar, dan zeg ik ja, jullie kinderen gaan andere woorden leren.
Van, wij spreken hierover, maar… in een school in België gebruikt men een andere terminologie. Dus
voor hen is het een beetje gemakkelijker. Nu, voor de mensen van basiseducatie is dat totaal iets
anders, he. En dat is, denk ik, ook een probleem, dat je dat niveauverschil, he tussen een CVO-cursist
en een cursist van Basiseducatie, dat dat toch wel … ja, problemen kan geven…
Je zegt ja, Brigitte, is dat iets wat je merkt op jouw … Babbelhoek?
Ja, je voelt dat verschil, he.
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ja.
mensen die naar een CVO gaan, die, die hebben meestal school gelopen, he. We hebben soms
Afghanen die nog nooit van een school gehoord hebben, he, in hun kindertijd. Je hebt ook mensen
die altijd met hun handen gewerkt hebben, die in Basiseducatie tot 1.2 geraken en dan nie, vast
geraken omdat ze gewoon geen voeling hebben om een taal te leren, da gebeurt ook, he.
En hoe vang je dat dan op in jouw praatpunt?
ja, hoe vangen wij da… Ja, als je maar tot daar geraakt, dan ga je met die mensen tot daar spreken,
he.
er zijn mensen die niet-taalvaardig zijn, ja, dat is zo. Bij ons ook, bij Vlamingen en .., hebt ge da ook.
Hm, Hm.
: en dan kom je bij mensen terecht zoals de vriendin van Roos, die is dan naar Antwerpen verhuisd,
die constant hetzelfde verhaal van, ik heb een man, ik heb een dochter, ik heb een zoon en ik woon
in Herentals en een paar zinnekes daarbij en de volgende les, of de volgende bijeenkomst zal het
terug dat zijn.
terug hetzelfde… da’s dan eigenlijk voor de mensen die uitgeleerd zijn, die niet boven dat niveau
kunnen geraken en ook met die jonge Afghanen die geen schoolervaring hebben… hoe pak je dat dan
aan?
wij hebben nu zo ook, he, zoals Shakilla, he, die zit ook zo heel moeilijk, he. Dan probeer je die meer
Nederlandse taal te leren, van ik heb kinderen en ik ga naar de winkel, wat koop ik voor mijn
kinderen en … Of ik moet naar de dokter met mijn kinderen en dan heb ik zo’n plan van een lichaam,
he, van dat is een ‘hoofd’ en daar kan je ‘hoofdpijn’ hebben. En, en hier ligt mijn buik en hier kan ik
‘buikpijn’… dus je leert de dingen die ze kan nodig hebben, he.
ja…
en die schrijft dat dan op, en dan in’t Dari daarachter, he.
ja, of voor hem in ’t Perzisch daarachter.
maar da’s inderdaad toch heel intensief en op maat, want May, jij zei daarstraks ook van ja, het
hangt er heel erg vanaf wie dat er voor je zit.
tuurlijk, ja.
en in een klas met 25 cursisten kunde da natuurlijk wel een stukje doen, maar kunde da minder…
kunde da minder, ja. Niet gericht
is dat ook een stuk het verschil dat jullie zien tussen een leerkracht en een vrijwilliger? Is da… of
zeggen jullie nee, eigenlijk zouden ze in ’t school beter ook zo, euh…, he, aan de slag gaan. Of zegde
van nee, in de school kunnen ze beter dat doen en wij zullen het wel verder uitdiepen…
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ge hebt de verschillende niveaus nodig, ge hebt het schoolse nodig om de fundamenten te leggen en
ge hebt de conversatietafels nodig om zo, ja, informeel ook eens een vraag te durven stellen. Want
er hebben er soms ook wel drempelvrees, he, want als ge bijvoorbeeld, he, met die
verhalenboekskes van naar de supermarkt en ge vraagt “lees nu is, lees is luidop”, dan is dat toch wel
met een zekere schroom dat ze dat soms durven doen.
en dat is de meerwaarde van een conversatietafel?
vind ik wel, vind ik wel… en zo ook op hun gemak te stellen dat ze geen fouten kunnen, ze mogen
fouten maken…
Dan komen we in ene keer tot de vaststelling, wat we ook meegemaakt hebben met een Roemeense
vrouw, die dan zegt “lezen, lezen, lezen…”, in de Wablieft dan, he, ik dacht, we gaan toch is
proberen, en dan merk je dat ze vast zit op lange woorden, he, ik zeg splits dat in uw werk…, in uw
syllaben dan, en dan lukt da wel. En het klinkt misschien een beetje raar, dat da wa traag gezegd
wordt, maar ge zult ni strompelen over uw woorden en dan.. op die manier ontdekte ook soms wel
wat pijnpunten nog, of moeilijke…
voor die mensen is dat wel een inspanning, he, want bij ons is dat van zeven tot negen ’s avonds en
die zijn echt moe ’s avonds, he. Die zijn ECHT moe, he.
ja, ik ook.
ik heb ’t ook al gemerkt, ik ben nu nog maar vier keer geweest, ik heb vier keer iemand anders, dus ’t
was echt elke keer het begin omdat ik die mensen niet kende.
die concentratie, he.
die concentratie, he…
nie onderschatten, he.
dus met nieuw lokaal is ’t erger en erger geworden, he.
ja, ja, erger geworden, ja da komt terug he.
ik hoor dan nie meer goe…
ja, ge zit individueel en ge moogt nie stilvallen, he. En der is geen pauze tussen.
ja, da vraagt concentratie, he…
en de mensen zijn echt moe, dan moeten ze dikwijls nog de bus pakken. Die moeten nog, weet ik
waar naartoe…
’t is individueel, he, mensen kunnen niet anders dan…, he, mensen worden gedwongen om… dus als
mensen in een vereniging zitten of in een klas kunnen ze zich wa meer wegsteken.
jaja, da’s ook te snappen he, zeker in een grote groep.
het blijft ontspannend bij ons, wil ik wel zeggen he.
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ja…
het blijft ontspannend, maar ik bedoel de inspanning da ze moeten leveren om aandachtig te geven,
daar worden de mensen moe van… en trouwens de vrijwilligers…
ik meende het te zeggen, bij jullie zal dat ook zijn, he.
*Groep reageert instemmend*
dus de fundamenten moeten gelegd worden in de klas, maar het verder oefenen… dat is, dat is voor
jullie.
ja.
en tot… in de eeuwen…
en wat zijn de fundamenten, vraag ik mij dan ook af…? Gaat dat dan over grammaticaregels? Of
basiszinnetjes? Wat betekent dat voor jullie…? De fundamenten?
ja, daar zijn jullie…
dat moet je aan de leerkrachten vragen, he…
*gelach*
ja, of wanneer denken jullie dat jullie iets kunnen bijbrengen, want je zegt zelf, als ze …
Kan gewoon altijd
op elk moment dat ze er zijn
*groep reageert instemmend*
: ook als ze nog niks kunnen …
*groep reageert instemmend*
Ja
Ja zeker
gewoon al het contact vind ik zelf belangrijker. Het contact met die Belgische mensen is heel heel
belangrijk
en ik ben blij dat ze altijd terugkomen, want dat is toch het teken dat ze iets aan hebben he. Ok, je
kan zeggen het is voor die koffie of voor dat koekje, maar dat is het niet he.
dat is het niet
Voor sommige wel
voor sommige wel
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Maar de meesten zijn echt heel dankbaar
dat is ook al belangrijk
En het geeft u zelf ook een goei gevoel
*groep reageert instemmend*
Als je ze daarna op straat tegenkomt, ze spreken u aan
ja, ze zeggen altijd ne vriendelijke goeiedag. Ik kom ze regelmatig tegen…
Het is ook belangrijk dat wij hen aanspreken. Dat ze mensen kennen in de stad.
: maar wat zijn dan de fundamenten?
Een basis 1.1 is wel nodig. Dat ze een aantal Nederlandse woorden kennen
Je kan niet zonder die basis
En een minimum aan grammatica toch
als jij iets vraagt dat ze iets kunnen antwoorden. Anders ben je alleen bezig he.
Ja, dat was bv met die Congolese vrouw vorige week, die spreekt alleen Frans. Nu ik kan ook wel een
beetje Frans, maar dat is niet de bedoeling. Dus, waar begint ge en ge voelt dan dat ge stil valt…
en die schrijft ook niks op he
en ze schrijft niks op. En ge zoekt dan maar een aanknopingspunt, een aanknopingspunt zocht ik dan
maar … bv iets van eten … en dan hebt ge … ge voelt dan, waar kan ik … en als ge dan een
aanknopingspunt hebt … dan willen ze wel … toch is…
want dan is het een nadeel dat ge in 1.1 zit he. Dan is het makkelijker dat er iemand bij die
Congolese vrouw zit, en ge zit er bv met 2 vrijwilligers.
maar ja, soms schuiven we wel bij mekaar … als er over zijn, vrijwilligers, dat er dan toch 3 à 4 zitten.
Dat gebeurt dus ook. Anders moeten er nen hoop naar huis he.
en die fundamenten die er moeten zijn, is dat iets dat blijft doorgaan ook binnen de hogere niveaus?
Zeggen jullie dan bv … ik zeg maar iets, de grammatica die binnen 1.1 nodig is, is ook nodig voor 1.2,
2.1 enz. en wij vullen dan mee op, of zeggen jullie … de fundamenten zijn vooral bij basisniveau 1.1
en dan kunnen we echt wel voort? Of moet het echt aanvullend zijn voor jullie?
Zonder die scholing kunnen wij niks doen.
ok, hm hm.
Nee, die blijft nodig, nodig van in het begin. Die blijft echt nodig.
*groep reageert instemmend*
kan dat dan betekenen … dat voor jullie fundamenten betekent die grammatica regels …
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Ja
en ook inoefenen of nog iets anders nog? Ik zoek, ik probeer te zoeken naar de invulling van die
fundamenten, vandaar ik er zo op doorvraag.
Maar ik denk zonder grammatica kun je een taal niet echt leren, alleen de spreektaal.
Maar wij als vrijwilliger, wij leren geen grammatica. Wij leren ze toepassen, zodat ze de juiste tijden
gebruiken, en en …
de zinsbouw he, de spreektaal
het gebruik ervan
jullie verbeteren ook mensen?
ja, jazeker.
da hebben ze allemaal heel graag, daarom komen ze echt he.
en hoe doen jullie da?
gewoon door antwoord te geven in de juiste volgorde van de woorden.
de zinsbouw, zij, de meeste vertalen van het Frans of het Engels, dus die zinsbouw klopt nie meer,
he… in het Nederlands en daar werken wij op.
nee, nee…
de letter ‘u’…
heel moeilijk…
alleen maar in het Nederlands krijgde ‘u’, in al de rest wordt het ‘oe’
ze krijgen het nie gezegd, he.
ja, en ook op getallen heb ik den indruk dat vele mensen toch…
ja, ook..
het omdraaien, he…
maar ik vind schrijven heel belangrijk.
ja, ook.
want da nemen ze mee naar huis, als ze is een woord zien en dan kunnen ze gaan kijken… en ze
schrijven het in hun taal achter…beter als ne woordenboek.
ja, ja…
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want meestal gaat dat over een onderwerp, en dan hebben ze alles bij mekaar… en begint maar in
zo’nen boek te zoeken, he. En met de verschillende betekenissen per woord… Nie simpel, he.
En brengen ze bij jullie de cursussen niet mee?
nee, soms, soms, soms wel.
maar niet dikwijls, he.
bij mij heeft er ook een de opmerking gemaakt, er zijn zo van die folderkes en dan staat dat in
verschillende talen derop, he, “oh, mijn taal staat er nie bij”. En da was dus ne Roemeen en bij ons
zijn der verschillende Roemenen die daar zijn, ‘k zeg das dan iets da ge dan in ’t Roemeens daarbij
zou moeten kunnen zetten, he… Om kennis te kunnen maken met Praatpunt, bedoel ik. He, ge legt
folderkes in een tomatenkwekerij of in een plantenkwekerij of noem maar op en hun taal staat er nie
bij.
ja, maar dan moet ge…
en die opmerking hebben ze toch al, heb ik al van verschillende gekregen.
ja, maar dan moet ge gericht gaan zoeken he, gaan zeggen; “wat is de taalgroep die hier in de streek
is voor die woorden?”. Want als ge zo ga redeneren, dan ga je…
heel veel talen..
in Sint-Joost-ten-Node werken er, alle wonen 150 verschillende nationaliteiten…
ja, akkoord…
150 en da wordt veel he, da folderke wordt groot, he.
he, maar als ge weet da er bij ons zoveel Roemenen zijn…
da’s anders, ja.
dan vind ik wel dat het Roemeens erbij zou moeten staan, he, want da is toch wel zo he. Er zijn heel
veel Roemenen.
je voelt da de mensen tijd hebben, die Portugezen, Spanjaarden, … ook he.
en de Polen, komen die ook naar jullie?
Polen, die zijn er nie veel, meestal Afghanen bij ons, heel veel Afghanistan.
de spreken soms een beetje Frans.
Frans, toch? Ah, ik dacht eerder naar ’t Duits dan.
en een paar Russische…
Roemenen, ja da’s een Romaanse taal , he.
: aan het Frans, ja.
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Nu we het hebben over talen, wordt er bij jullie vaak een taal gesproken die niet Nederlands is? Dus
Frans, Engels onderling? Bij jullie, euh…
dat probeer ik te verhinderen…
verhinderen? Dan komde dertussen?
ze komen om Nederlands te praten, niet om Frans, he… of om Engels, he, vind ik he.
als iemand de ander dan helpt, stel nu een zwakkere van niveau, iemand, een Roemeense, ik zeg nu
zomaar iets en een andere Roemeense daarnaast…
die helpen…
en die helpt dan ook om het gesprek … ook niet?
Da mag, da mag… Maarja, da gebeurt bij ons praktisch nie, omdat we …
ja, omda jullie vrij…
omda we vrij individueel.
individueel kunt werken, ja.
en daar… ?
en bij jullie?
en bij jullie, ja?
we laten ze soms doen..
bij ons mag heel veel…
ah, ja
ik vind die ontmoeting heel belangrijk
soms spreken, alles is winst.
ja
wij hebben daar eigenlijk met een Afghaans groepke geen goei ervaringen mee.
spijtig
nee.
da ene heel gedreven Afghaanse man, die elke week komt me zijne cursus en zo gesprekken heeft
een stukske bedreigd, of zich bedreigd voelt…
oei
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door twee andere Afghaanse mannen die komen, die af en toe komen. Die zowa komen intimideren,
die dan me mekaar wa klappen…
die me haar ni wilt praten…
ja, die werd kwaad en dominant…
ja, die hebben we liever niet als wel, hoor.
da hebben wij nog niet gehad, denk ik.
zijn die vorige week geweest?
ja, die zijn dan bij mij komen zitten bij die Congolese, en die zou mij helemaal… ja, omdat ik, ik moet
dat ook nog allemaal een beetje aanvoelen, dan he, die jonge gast en hij is dan bij die Congolese
vrouw, want die kende ook Frans.
nee, nee
hij zou dan wel…
da’s nen hele moeilijke.
ja, en als ze dan met twee in ’t Afghaans beginnen spreken, nee…
bij ons wordt soms iets Frans of iets Engels gebruikt om… uit te leggen.
je moet natuurlijk als begeleider…
en ook aanmoedigen om de taal te spreken.
als begeleider moet je daar wel oog voor hebben, he, dat alles goed verloopt, he.
ja
want soms zie je da wel he, da als iemand bang zijn van iemand, da kan nie he, daar moete grenzen
trekken, he. Dan moete echt…
dat accepteren ze nie da een vrouw zoiets zegt, he.
nee…
hoe kunnen jullie da, in een grotere groep, als er dan twee Afghaans beginnen te praten, Dari ofzo,
he, hoe kunnen jullie dat dan oplossen? Allé, ja, ik bedoel…
ah, dan vragen wij “he, mogen wij meeluisteren?” He, kan je dat in ’t Nederlands vertellen..? Ofzo en
dan komde dertussen…
met humor…
ge weet helemaal nie wat da ze vertellen, he… ge weet helemaal nie wa ze vertellen, he.
respect is het belangrijkste ook wat er is, voor iedere persoon die daar is.
97

gewoonlijk zie je wel aan de uitdrukking…
jawel, jawel…
euh, dat het positief is.
we hebben Spanjaarden gehad die het nodig vinden van; “en wij in ’t Spaans zeggen dat zo, en wij
in’t Spaans zeggen dat zo”. Maarja, dat hoeven wij niet te weten. En ze vragen dan: “waarom spreken
jullie geen Spaans in België?” Da’s een wereldtaal, Spaans ook, he…
Groep stemt in.
euhm… ik heb gehoord in het begin van het gesprek dat de meeste anderstaligen naar een
vrijwilliger terugkomen telkens opnieuw, wordt er nooit gevarieerd van gesprekspartner of van
vrijwilliger? Of is dat echt heel…
jawel, jawel…
en is dat bewust, en doen jullie dat bewust?
soms is die vrijwilliger niet aanwezig die woensdag en dan neemt die de plaats in van een ander, he.
ja, dus niet echt bewust…
niet echt bewust…
jullie kiezen dan om de mensen te laten verschuiven.
wij hebben, allé, Winnie bijvoorbeeld bij ons, die vraagt naar mij, vandaag was ik wat later en was ze
met Brigitte aan de slag gegaan en dat is geen probleem.
da’s geen probleem.
ja
maar winnie kwam dan wel in ene keer zeggen: “en volgende week, moet ik het met u doen!” He,
voor volgende week, ja, da’s geen probleem he.
en in Hoogstraten.. hoe gebeurt het daar?
nou ook als, als iemand… euh, eerder is en … die zijn nog niet aan elkaar gewend, dan je daarbij
zitten en dan begin je een gesprek en als dat dan, de andere komt die ze al beter kennen, dan, dan
hou je dat gewoon zo. Dus dat is gewoon zo, dat …
en da’s heel soepel, he.
daar wordt ook nooit iets over gezegd, hoor…
OK
bij ons is’t ongedwongen, he…
da’s ongedwongen.
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we vragen het ook… we hadden deze voormiddag op de focusgroep, zeiden ze van euh… er was een
leerkracht die zei van euh… ik heb ne groep gehad en die zijn vier niveaus me mij mee gegaan en die
zitten nu in, en da was al een hoger niveau…
3.1
3.1, en die hebben ne mail gestuurd da ze hun eigen leerkracht niet begrijpen omdat ze zo gewend
waren aan mijn spreektaal en ik was ook gewend aan hun.
uhu…
dus soms zeiden ze van, en da was niet goed, nee, ze zei van, we hadden moeten wisselen… Soms
begrijpen wij anderstaligen, terwijl da ze hun zinnen niet mooi maken, maar ik begrijp het wel…
omdat ik het zo goed ken. Maar he, da ge bijna zou vergeten van, ik moet da wel corrigeren, want de
andere cursisten van de klas begrijpen niet wat die persoon zegt. En dan deze voormiddag ging het
erover, ja, die een op een, ja, dat heeft dat gevaar… en, en daarom da we ons afvroegen… doen jullie
daar iets mee, of niet of.. of merken jullie dat ook op?
ja, wij zullen ook bijvoorbeeld altijd stimuleren da ze contact zoeken met verenigingen in hun dorp.
Bijvoorbeeld bij de voetbal, of iemand die djembé speelt van, ah is er geen plaatselijke groep die
djembé, he… gaat daar is bij. Ge leert andere mensen kennen, ja of een hobby, of zelfs bij een euh…
‘k heb nu iemand gehad die vroeg “hebben jullie hier geen evangelische groep? Want ik kom uit…”
en dan ga ik eens mee naar een Ghanese kerk, die mensen introduceren of … alle, je kan er zo ver in
gaan als je zelf wil.
bij jullie ook, he? Thea, dat zei jij daarjuist ook of May dat het Nederlands ineens ongelooflijk
vooruitging, he. Dat heb jij ook gezegd daarjuist….
met de stage, ja….
stage, ja of een vereniging…
of contact aan de schoolpoort met de moeder die ook een kind in de klas heeft of via de kinderen
heb je dikwijls heel snel contacten, he… vooral in de lagere school heb je heel snel contacten… de
mama’s onder mekaar. Kinderen worden uitgenodigd op verjaardagsfeestjes, die mama’s ontdekken
ook dan mekaar, naar interesse en verschillende culturen toe, en da’s heel belangrijk om de taal te
leren. We hebben mensen die vriend worden met iemand Belgisch die in dezelfde situatie zit, zelfde
gezinssituatie…
gaan jullie met de mensen soms buiten op stap?
ja, ik heb met een Japanse vrouw vorig weekend in Herent op een feest, euh, origami gaan vouwen,
een werkgroep.
maar niet met de groep?
ja, soms zijn er da meer zoals met de brunch, dan koken wij met iedereen die zin heeft om te
koken… Ook met de Vlaamse vrijwilligers dan. Of met amnesty international, dat die iets organiseren.
André heeft zo zijn getuigenis verteld, amnesty international had een wandeling met haltplaatsen en
wij waren dan een van die haltplaatsen.
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ahzo, ja. Maar ’t is niet da jullie een activiteit organiseren…
wij zelf nie, wij springen altijd op den boot als er iets gebeurt.
ja, wij hebben dat al een paar keer gedaan.. wij hadden de laatste activiteit in Hoogstraten, ja echt
eind juni een wandeling en dan in’t plaatselijk museum en als mensen da op voorhand weten, komen
ze niet…
ja
als ze ’t weten dan komen ze niet
van Vormingplus hadden ze al den tip gegeven van als ge iets van plan bent, laat ze gewoon naar
Praatpunt komen en zegt dan op da moment van kom, we zijn weg.
da’s toch echt straf, he.
ja, dus voor ’t museum, en ne gids en alles en dan was er éénen, he.
en weet je hoe dat dan komt, heb je dat bevraagd bij hen?
nee, nee, want da was de laatste activiteit, dus we hadden de kans nie meer om ze te bevragen.
en dervoor hebben we gezegd van ’t is gratis, ge moet niks, der zijn twee drinkskes bij, der is een
knabbeltje bij, dus we gingen op café zelfs…
misschien was dat de reden …
da was’t, da was’t.
*gelach*
da was er te veel aan…
ja, alle, ge zou zeggen dan zijn ze is weg, he. Dan komen ze is… ja, genen eenen, he.
nee.
en dan is’t de methode van te zeggen, ’t is Praatpunt, morgen bijvoorbeeld he, en geen les, we gaan
op stap.
Maar er zijn er bij die al wel een paar keer mee naar de film geweest zijn, he.
ja, maar dat is dan … ja, ja…
he, er was dan ne film van de wereldwinkel, ne goeie film en dan achteraf werd er zo nog een beetje
over gepraat
en was dat dan ook een film in het Nederlands?
nee
ah, nee, het was een andere taal…
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ja
en die was ondertiteld?
ik vroeg achteraf: “heb je ’t dan toch verstaan?” ja, de grote lijnen wel, maar ’t verhaal dat erin zat,
dat hadden ze dus wel begrepen.
om te lezen gaat dat meestal te snel, he.
te snel, ja…
ja, die ondertiteling.
wij praten ook te snel voor hun, he.
ja, wij praten heel…
da hoor je dikwijls van anderstaligen da ze vaak heel begrijpen als we maar traag blijven praten, da
we daar echt op moeten letten, ja.
ik zeg dat ook dikwijls tegen de mensen, je mag dat zeggen tegen uw buurvrouw, van: “ik spreek wel
een beetje Nederlands, maar niet zo snel. “ Als je een beetje trager spreekt, dan kan ik u beter
begrijpen. Dat is belangrijk voor hen , he. Ik ben ook al met mensen een rijbewijs gaan halen, als de
instructeur zo, vanachter in den auto “en we gaan de ierste straat rechts”, allé da haalt nie uit, he.
*gelach*
Mehmet in den tijd, die reed links als hij rechts moest en ik dacht “ooh, we zijn weeral gebuisd”.
Maar ik had die instructeur op voorhand ook verwittigd, van wil je alstublieft traag en duidelijk
spreken? Want meneer kan wel Nederlands, maar … niet zo snel en zeker geen dialect.
natuurlijk in hun taal, spreken ze ook snel, he.
ja
dat is hetzelfde, he… Als er zo Afghanen tegeneen bezig zijn, da’s ook snel, he…
maar om een taal te leren ga je automatisch trager spreken…
ja..
en soms ook luider, terwijl dat niet nodig is… lacht… maar dat doe je automatisch
maar da mogen wij niet, he, want dan storen we de les.
*groep lacht*
en hebben jullie soms deelnemers die verplicht worden door OCMW of euh…
nee
Nee, ook niet in Praatpunt Hoogstraten?
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nee, soms… we hebben wel is iemand gehad van, ja, euhm, ik moet hier komen oefenen. Maar ze
kunnen da niet verplichten, he… in onze werking.
’t is vrijwillig, he…
’t is daarom ook da wij..
nu, het gebeurt in Praattafels, allé ze kunnen da…
ja, ik heb zo…
zoda jullie zouden meewerken, maar er zij OCMW’s in verschillende gemeentes die hun “leefloners
“verplichten om naar een praattafel te gaan …
ja, ‘k heb zo is iemand gehad…
en die vragen aan de vrijwilligers om een aanwezigheidskaart af te tekenen.
heb ik ook al wel gehad, ze… die da vroegen, of euh…
ah, ja.
of iets positief op te schrijven van euh… hun als persoon.
ja.
ahja
dat heb ik niet gedaan.
nee.
dat heb ik niet gedaan.
en waarom heb je dat niet gedaan?
omdat ik … ik weet nie wat ze me mijn blad gaan doen.
nee, nee…
ik weet niet, en ze kunnen dat mooi verkopen van ik heb dat nodig voor dit of voor dat, maar ik weet
niet voor wa, en mijn naam staat erop en mijn handtekening staat erop.
en jij had officieel ook geen bericht gehad van …?
nee, nee.
nee, dus die kwam binnen wandelen, dus twee jaar geleden is’t en … als’k die zie binnenkomen, dan
heeft hij iet nodig. En da was nu ook het geval en hij zei ja, ja, ja, een goed gesprek en wilt u nu voor
mij opschrijven, tegen volgende week, dat er ne goeie man was en dat hij er regelmatig was en…
maar dat hebben soms…
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*groep praat door elkaar*
en de week der op kwam hij weer…
kwam hij naar mij…
en weer babbel, babbel en hij vraagt heeft u een blad voor mij gemaakt en ik zeg nee… oei waarom
niet?
ja, wij hebben zelfs soms ook mensen die, die je een paar keer ziet en die dan vragen wil je voor mij
een steunbrief schrijven voor mijn dossier?
hmm, hmm
dat gebeurt wel is, he…
ja, en doe je dat dan, of niet?
euh, dan maak ik een heel korte brief, van euh… dat die dan en dan aanwezig was, en dat hij moeite
doet om Nederlands te spreken.
wij houden wel aanwezigheidslijsten bij, en die gaan naar Kreatief, maar wat da daar verder mee
gebeurt, da weet ik niet…
May: maar zo zat ik bij het teerfeest van ’t Davidsfonds naast ne nieuwe schepen van
ontwikkelingshulp, ik denk ’t is de moment… ‘k zeg Jef, kende gij Praatpunt? Ik zeg dan wordt het
hoog tijd da ge is komt luisteren… hij is eene keer geweest, he.
hij is geweest, hij is geweest…
zeg, en maken jullie dan soms, in de lessen, zeggen jullie soms van kijk, als aanvulling op is er een
Praatpunt? Jullie gaan natuurlijk niet verplichten, maar raden jullie da vaak aan?
ah, ja… natuurlijk, jaja
want eigenlijk is het, zou het heel interessant zijn, want dat bestaat wel denk ik, hé? Een papier met
alle praatpunten dat we aan de mensen kunnen geven van kijk, en ik heb da nu genoteerd in een
boekske, van als er iemand komt van Geel ofzo…
wij hebben dat
wij hebben een blad met al die praatpunten op, van kijk, Herentals op die dag… bij vormingplus.
dat ligt bij ons ook op ’t secretariaat en zo in’t begin van het schooljaar wordt dat ook uitgelegd vanaf
1.2, he… en wordt dat gezegd van, diegenen die interesse hebben of tijd hebben, want…
heel belangrijk.
en dat wordt dan gezegd. Want soms vind ik het bijvoorbeeld, ja, jullie hebben de namiddag en ik
denk voor veel van onze groepen van overdag, dat het interessant zou zijn dat er in Turnhout
bijvoorbeeld ook in de namiddag een Praatpunt zou zijn.
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bij ons lukte dat niet, he…
nee..
en is dat geprobeerd? Want in Hoogstraten leeft een publiek dat, die werken, he…
ja, die werken, ja.
en dus dan is, dan is de avond natuurlijk, maar wij hebben veel groepen intensief die overdag les
hebben en daar zou het eigenlijk ook interessant voor zijn dat die onder schooluren, bijvoorbeeld
ook van 13u-15u dat zouden kunnen doen.
bij ons lukte dat niet in de namiddag.
nee, maar wij hebben inderdaad cijfers getrokken en 60% van alle anderstaligen, nee 66% van alle
anderstaligen die zich aanmeldt bij het Huis van het Nederlands in ’t loket van Hoogstraten werkt
voltijds.
ja.
voltijds, he.
66%?
66%
da’s veel.
ja, da’s veel, he.
dus het heeft geen zin om daar een daggroep op te starten, hé want wij adviseren
de vraag was eigenlijk gekomen vanuit de gemeentelijke basisschool in Hoogstraten, he vanuit de
directie daar en vanuit de leerkrachten om de mama’s die de kinderen naar de school brengen…
Ah, ja!
Om op da moment dan Praatpunt te doen, en da ze die om 4u dan mee terug konden nemen. Maar
dus 1 of 2 keer, kwam er 1 of 2 man af, en dan is dat echt euh… afha, allé, dan zijn wij ook afgehaakt
natuurlijk, he.
hm hm, hm hm.
op die manier zoude ’t rond thema’s kunnen doen he, themagroep “Praatpunt voor moeders”.
Praatpunt, da werd vanmorgen ook gezegd, een Praatpunt voor euhm… arbeiders, jongeren,…
ja zo, via Kind en Gezin een via ’t kinderheil (?) ofzo… da ge…
zover zou ‘k ik ni gaan…
nee?
voor die splitsing allemaal te doen? Nee, zover zou ik ni gaan. Ik zou iedereen gelijk betrekken.
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jongeren, ouderen of nog een opsplitsing maken in jeugd, allé jongeren 18-25?
iedereen leert van iedereen denk ik.
ja…
ik denk het wel.
je moet er ook heel veel krijgen om te kunnen splitsen.
plus ook dat ik denk van euh… voor jongeren, dan heb je ook jongeren nodig als vrijwilliger.
Groep: ja, da’s waar, absoluut.
dan zou je kunnen werken, misschien, met studenten humane wetenschappen als da in hun
lespakket zou kunnen worden opgenomen. Maarja, da moet allemaal…
dat is allemaal mooie theorie, he, want euh, vanuit zulke situatie hebben wij ook zo, in Turnhout, tri
en taal bestaat er zoiets da ze huiswerkhulp of zoiets… Dat telt dan ook een deel van stage. Ik heb zo
ene stagiair gehad, maar dat is mooi op papier, maar in praktijk… of ge moet nen excellent goeie
stagiair hebben.
*groep lacht*
stagiairs moeten wel goed begeleid worden en da ontbreekt vaak dan, he.
ja, ik was dan die begeleiding, maar die stagiair moet wel over de brug komen, he.
ja, als em ni komt, dan euh…
dan euh, ja…
hmhm… euh, misschien dan de laatste vraag… zo stillekes aan. Ja we zijn zo stilaan in de richting aan
’t gaan van de vraag. Eigenlijk is de laatste vraag: “stel da jij het nu echt voor het zeggen had, he,
minister van onderwijs, inburgering, enfin, alle mogelijke posten… ja de koning desnoods.”
opslag!
je hebt alle middelen die je moet hebben, tijd, ruimte, personeel, mensen… euhm
oooh…
waar droom jij van? Welke oefenkansen wil jij dan bieden aan de anderstalige? Dat kan gaan over
jouw eigen praatpunt, jouw eigen klas of echt de maatschappij betrekken, dat kan eender wat zijn,
dus het mag nu gezegd worden, die droom.
ja…
ja, wadde
ja, een ander lokaal, he!
dat is heel praktisch.
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ja, da zou al heel veel zijn.
ja, dat is heel belangrijk. 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!” en krantenartikels enzo…
het rare is dat datzelfde lokaal is voor jullie totaal niet geschikt en is voor ons het ideaal en is eigenlijk
een, er zou eigenlijk een heel simpel oplossing zijn.
Het is heel bizar want een stad als Hoogstraten, met zoveel scholen, dat er geen mogelijkheid is om
bijvoorbeeld twee avonden vier lokalen te hebben tegen een rédelijke prijs.
Groep: ja
En geen pastorij!
wij willen terug.
ik begrijp dat en jullie mogen direct terug, maar geef ons ook een alternatief.
*intermezzo: lokalenprobleem Hoogstraten*
ik zou precies ook inzetten op, om terug op de vraag te komen, op euh, huiswerkbegeleiding, zo da
ouders helpen om het huiswerk van hun kinderen, dus via het huiswerk van hun kinderen, hun, hun
Nederlands bij te brengen. Omdat veel kinderen achterstand hebben in het onderwijs en dan is da zo
ne win-win. Dat de ouders begeleid worden in de huiswerkbegeleiding van hun kinderen en dat hun
Nederlands zo ook verbetert, zoiets.
hmhm
en ook omgekeerd he, de kinderen spreken beter Nederlands dan de ouders.
dus da’s ne goeie, he, da’s ne win-win.
en ’t probleem is, thuis spreken ze dan terug hun eigen taal.
Groep: ja, ja…
dat mag je niet afleren, he… een moedertaal wordt thuis gesproken tussen moeders en kinderen, he,
alle, tussen ouders en kinderen.
en ’t is ook een probleem als de grote vakantie begint, de kinderen komen twee maand terug na niks,
he.
dat hebben wij ni, wij sluiten niet.
echt?
nee, wij gaan heel het jaar elke dinsdag door. Alleen als nieuwjaar op nen dinsdag valt of kerstmis
of…
vorig jaar was dat ’t geval, he.
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ja, en da was heel erg. 14 dagen dicht he, dat was heel erg.
dus jullie gaan heel, hé, 12 maanden eigenlijk door.
ja, de drempel zo laag mogelijk houden is heel belangrijk.
met vier vrijwilligers?
ja.
da’s ook omdat wij in een school zitten he, in ’t schoolverlof kunnen wij daar ni binnen, he.
maar dat is ook wel luxe, he. Een eigen lokaal om één keer in de week samen te komen. Dan denk ik
van ja… er kan nog een klas bij.
er wordt wel is vergaderd in da lokaal ook, maar dat is ons lokaal.
maar niet op dinsdag.
bij ons is ’t ook zo, ze werken bij ons meestal, dus ze gaan in de winter naar hun thuisland, he. En dan
zitte gij daar me echt weinig mensen, he.
het zit zo wel, in de vakantie hebben wij ook wel minder mensen… omdat, die, ja…
minder, ja.
en de mensen die met de families zitten, die komen dikwijls niet he. Het is altijd rustiger, maar we
houden wel open.
Jullie houden open, en denk je dat dat een succesfactor is om mensen te laten blijven komen?
Ik denk dat wel. Zij zijn er toch.
Da bewijst da toch he
Ja, want er zijn veel anderstaligen bij jullie. Zou dat er iets mee te maken hebben, vraag ik me af.
Ik denk da wel. Ze weten da, wij zijn daar . Elke dinsdag staat de deur open. Ze kunnen binnen.
Al is het maar voor de ontmoeting he, ik hoor elke keer …
Al is er maar ene he, d’er is iemand.
De vakanties zijn een beetje minder druk omdat ze met de kinderopvang zitten dan he.
Natuurlijk. Schoolvakantie he.
Mogen bij jullie dan eventueel kinderen meekomen?
Ja.
Ik heb kleurboeken en spelletjes en puzzels. Ik heb zelfs 2 lokalen, sorry.
(gelach)
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En dan gebruik ik dat achterste lokaal mee bij.
Ja wij werken samen met het OCMW. Eigenlijk zijn wij begonnen vanuit het LOI, het lokaal
opvanginitiatief van het OCMW. Dus de vrijwilligers zeiden van.. Vroeger hielpen wij met naar de
dokter gaan, naar het ziekenhuis, naar de scholen, omdat er te weinig sociaal assistenten waren. Zo
is dat begonnen, eigenlijk. EN dan is de vaag gekomen van .. mijn kind kan niet goed .. en wil jij niet
helpen met het schoolwerk. En dan zie je dat die ouders ook eigenlijk weinig Nederlands kunnen. En
zo is dan de werkgroep ontstaan van .. wij moeten Nederlands praten met de mensen, want ze
kunnen het niet en ze willen het leren. En zo zijn wij begonnen met een duwtje van vorming plus en
het LOI.
In Hoogstraten is er iets van inburgering.
Samen inburgeren? Is dat in Herentals ook of niet?
Neen, dat gingen ze opstarten in Herentals dacht ik, volgend jaar of zo.
Dat zijn subsidies die lopen over 3 jaar, dus die lopen in 2014 af. Dus ik vermoed dat dat niet.. dat dat
met eigen middelen moet.
Ja en daar gaan ze voor naar Lier, Turnhout zeker he?
Nu om op die dingen van die jongeren terug te komen. Ik denk dat het op zich een belangrijke groep
is die niet vergeten mag worden, zo die kinderen, want ik sta zelf in het BSO en TSO, en wat dat je
automatisch ziet is kinderen die verstandig genoeg zijn, maar die laat instromen, dat die automatisch
in een B-stroom komen, ook al hebben ze het verstand om anders… eh, om hoger te mikken.
Maar die OKAN-klassen die zitten toch allemaal supervol?
Ja maar dat is maar voor een beperkte periode. En OKAN is, dacht ik niet voor de lagere school.
Nee, dat is een ander systeem. Vanaf 12 is da he.
Maar die kinderen die 8 jaar zijn, 9 jaar…
En, x, hoe zou dat in jouw droomwereld er dan uitzien?
Ja dat er in de vakantie of in de avonduren ook eens die kinderen rond taalgebied gewerkt wordt.
Want inderdaad die komen thuis en die spreken hun eigen taal he. En da Nederlands dat zit ver weg
he.
Maar eigenlijk, als die een volle opleiding hebben overdag. He, die gaan van half 9 tot 4 naar school
en om die ’s avonds nog euh..
Dan zit da bakske vol
Ja, misschien op vrijetijdsmanieren he. Via sport of zo.
Ja en dan zie ik op de gemeenteschool, bijvoorbeeld, de directie nu met haar zorgleerkrachten. Die
werken daar ook aan en die stimuleren om die om die in een jeugdbeweging te krijgen in de
vakantie, grabbelpas, maar ge bereikt die mensen niet.
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Ja, maar ik denk dat .. allez, als ik jullie hoor. We leiden ze toe naar verenigingen, ook naar
jeugdbewegingen bijvoorbeeld. Ik weet niet of elke jeugdbeweging daar al klaar voor is.
Groep : jawel
Ik weet nog in de Chiro bij ons in Witgoor, daar zijn nog niet zoveel etnisch-culturele minderheden en
bij ons kwam ook een meisje, ik denk van Roemenië, die die… Op een gegeven moment heeft da
meisje ook gewoon afgehaakt, omwille van het feit .. ik zeg niet, het meisje werd enorm aanvaard, ..
maar gewoon, voor haar was de drempel om in het witgoors, dat is nu wel een dialect,
(gelach)
dus de leidsters praatten wel Engels tegen haar .. Maar da meisje had de kleinste afdelingen, dus de
kinderen konden daar ook geen Engels tegen praten, en dat was natuurlijk heel moeilijk… en dat
meisje is moeten afhaken.. Dus ik weet niet of elke jeugdbeweging .. en dat is ook afhankelijk van
elke gemeente daar ook al klaar voor is he, of elke vereniging.
Gij zegt van wel, x.
Ja, maar dan zijn ze ook al ouder he, want gij praat nu echt ..
Dees waren echt kleintjes he, 7 jaar zelfs..
maar in de middelbare school, bij ons in de gidsen of de scouts is dat geen probleem.
Je moet een beetje rekening houden met een politieke situatie op dit moment en met een sfeer. Ook
in Turnhout, als je sommige reactie ziet van jonge mensen als ze gewoon al maar voorbij onze school
.. We hebben nu klassen in een NT2-school, he, bij ons wordt alleen NT2 gegeven. Als je sommige
reacties van mensen ziet, als ze onze school voorbij komen … dan weet je al genoeg he… en dat het
niet gemakkelijk is voor die mensen om te integreren in een witte groep he.
Ja, voila, ik ben er van overtuigd. We willen nu heel fel van .. allez, dat dat nu misschien te vroeg is
om dat te willen… nu in sommige gemeentes niet, gelukkig, en ik ben blij dat ik dat hoor.
Het hangt ervan af hoe groot de gemeente is, he, bijvoorbeeld in Antwerpen is dat totaal anders. Dan
is ons Herentals een stadje he.
En misschien ook dat die groepjes cultuur.. dat die hun eigen ding al hebben, he, en dat dat hier nog
niet is. Dat da eerst nog wa apart moet gaan om dan naar ‘ne mix te komen… We zulen zien, maar,
maar goed.
In Herentals zitten al veel mensen he, het is al een culturele groep. Dus dat is geen vreemd beeld
meer he.
Ja, en dat vinden ze ook heel interessant. Ik haal zo 2x op een jaar de inwoners van alle landen. He,
dat kan je gratis halen he. Zoveel uit da land, zoveel uit da land… en dan gaan ze kijken he, van, ..
Zo stond nu bij ons in het parochieblad dat ze in de Begijnhofkerk zouden beginnen met orthodoxe
diensten, omdat er tegenwoordig zoveel orthodoxen zijn. Dat vind ik wel een groot pluspunt. En dan
kunnen die mensen mekaar ook beter leren kennen he.
109

Eigenlijk is dat ook leuk materiaal, eh, zegde gij, Brigitti, om zo de nationaliteiten uit de gemeente …
Ja, zeker, heel plezant is dat.
Dat is ook een manier om een gesprek aan te gaan he.
De gemeentelijk fiches … dat is waar he!
Ja ja
Die OKAN-klas, is dat een volledig jaar
Ja dat is een schooljaar
dus dat is een volledig schooljaar?
ja, en soms iets meer he. Als ze het vorig schooljaar begonnen zijn, he ik zeg maar ze komen aan in
april, dan kunnen ze daarna nog een schooljaar … he .. als ze tenminste onder zijn dan 18 he.
En dat is niet zo opgesplitst in niveaus zoals in het volwassenenonderwijs. (uitleg Leen over OKAN en
achterstand leerlingen – niet naar ASO)
Ja, en als we middelen hebben en mogen dromen, dan zouden we daar moeten beginnen.
Ja, want de scholen die hebben die middelen niet he. Die krijgen geen extra uren.
Ze krijgen wel extra uren he
Ja, maar onvoldoende om te den wat er verwacht wordt he.
OK, zijn er nog euh …
Ja, voor jullie praatpunten hoor ik voornamelijk een eigen lokaal. In Hoogstraten hoor ik toch dat
jullie het gevoel hebben dat jullie veel meer zouden kunnen doen he.
Ja, een eigen lokaal hoeft niet persé he, maar wel een ander lokaal.
Zou da iets zijn om na de lessen – ik weet niet of dat voor de cursisten haalbaar is – he om zo na de
les, eerst even iets te eten of zo, en dan wat rust, om dan daarna een praatpunt te zetten voor alle
cursisten? Zodanig dat iedereen gaat oefenen? Dat is ook maar weer zo hardop denken..
Dat zou kunnen… ja ’s avonds niet he…
Geroezemoes
Maar dat is wel heel vermoeiend he
Ik weet dat ..
Maar bijvoorbeeld, eigenlijk gebeurt dat al he, met Prisma. Cursisten hebben bij ons in de
voormiddag les en gaan in de hal een boterham eten en gaan namiddag naar inburgering he. Dus wij
zouden, want in de namiddag hebben we momenteel nog wel een lokaal vrij, dus wij zouden een
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soort van praatpunt kunnen doen. Maar het probleem met Praatpunt Turnhout is dat Nic Van
Groottel eigenlijk de coördinatie doet. Zij hangt af van Dynamo en Dynamo zit in de Warande.
politiek
Ja, en eigenlijk vind ik dat ook jammer want ik denk dat … ja in de Warande, ze hangen af van de
catering, en ze mogen alleen een glas water geven aan die mensen. Dat is eigenlijk jammer he
Groep zegt instemmend ja.
Dus da moet een gezellige boel zijn he.
X en zo in jouw klas, denk jij aan extra oefenkansen voor jouw cursisten? Waar hebben ze nood
aan? Wat zou leuk zijn?
Dan zou ik bijvoorbeeld ook – als daar geld en uren voor zijn – dan zou ik bijvoorbeeld een praatpunt,
een conversatiegroep, op verschillende niveaus eventueel zelfs, omdat iemand van 1.2 bij iemand
van RG 4 – terwijl dat die mensen die niet meet heel echt nodig hebben, dat nveauverschil is te
groot, want die van 4 gaan nooit gelukkig zijn. En die van 1.2 gaan zeggen van oei, ik ga hier mijn
mond houden. Dus bijvoorbeeld zoiets .. Of bijvoorbeeld , ik zou heel graag op school een gezellige
cafetaria hebben. Eh, dus dat de mensen niet zeggen na de les van hop hop snel naar de bus, maar
we blijven daar nog even een koffie drinken, of samen huiswerk maken, want bij ons op school
krijgen ze heel veel huiswerk, zeker de intensieve groepen, die krijgen heel veel huiswerk… dat ze dat
samen maken. Dat daar de mogelijkheid toe is.
Ik ben ook maar aan het denken … Zou je mensen die al een hoog niveau, niveau 4, hebben, zou je
die kunnen inschakelen om hun eigen cultuur te helpen het Nederlands te oefenen of bij te schaven?
Gebeurt dat al niet in de inburgeringscursus? Want dat wordt toch soms in het Russisch gegeven.
Ja, maar dat is ‘ne leraar die Russisch kan, die geeft dan les in het Russisch. Maar dat gaat niet over
Nederlandse les. Dat gaat over waarden en normen en zo. Zo bijvoorbeeld, bepaald vrijwilligerswerk
installeren… als daar middelen voor zouden zijn …
Dat zou kunnen, maar niet alle cursisten nemen dat.. Bijvoorbeeld, ja je zit met een
uitspraakprobleem. Dus het accent blijft. En we hebben dat ooit gemerkt met … We hebben 2x een
niet-Belgische lesgever gehad, maar die hier gestudeerd heeft.. een Turkse… ze is 2x geweest. En dat
lag heel moeilijk bij heel veel cursisten. Alhoewel dat dat iemand is die perfect Nederlands spreekt
he : heeft hier gestudeerd, een diploma gehaald, heel haar leven hier gewoond. En toch zeggen ze,
het is niet hetzelfde als bij u. Nee, dat werd een beetje moeilijk aanvaard. Maar ik heb dat echt
gepusht, zo van ze moeten zien dat er kansen zijn, voor hen ook eventueel he,
Maar dat is dat lesgeven he. Maar ik heb het over oefenen. Oefenen is nog anders dan lesgeven he.
Ja, en er zijn er die dat doen he. Die samen hun huiswerk maken, en … ja dat kan.. maar dat zal toch..
allez
Ja het is ene moeilijke he. Ik denk dan ook als modelfunctie… zo die andere zien
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Klopt het dat jullie meer zitten op, we willen gezellige plaatsen creëren waar we ons ding kunnen
doen, meer dan dat ge zegt, we missen nog bepaalde oefeningen, of handboeken, of andere boeken,
of spellekes, of andere hulpmiddelen om conversatie gaande te houden.. Klopt da?
Soms heb ik nood aan een tof grammaticaboek. En dat vind ik precies niet. Ik heb al zolang gezocht
naar een boek dat ook begrijpbaar is voor mensen van basiseducatie, maar dat is moeilijk he.
Maar bij basiseducatie wordt dat ook bijna gebruikt omdat dat een publiek is dat niet kan
abstraheren. En dan moet je op een heel andere manier … We merken dat ook. CBE is altijd tot RG 1.
Dus wij krijgen cursisten van CBE en wij hebben nu een verlengd traject opgericht : een module van
180 uur. Dus waar we dezelfde leerstof behandelen en die na 180 uur eigenlijk ook hetzelfde moeten
kunnen . En dat is voor hen ook heel moeilijk. Omdat voor hen is een opsomming van een aantal
woorden een manier van communiceren. Ja, dat is heel moeilijk.
Ik zou soms zo eens een grammatica in de hand willen hebben om te zien hoe dat dat gebeurt.
Maar dan zou je eigenlijk naar de openlesdag moeten komen
(uitleg openslesweek : praktische uitleg) Inge mailt info naar deelnemers.
Zeg maar als jullie van die vragen hebben rond… dan kunnen jullie ook altijd HvN of Prisma
contacteren. Als jullie heel concrete vragen hebben, stel ze dan maar he..
Ja, het is alleen jammer dat die informatie … en dat moeten we nagaan waar dat juist zit … dat die
informatie niet tot bij jullie is geraakt.
Ik denk dat de reden is dat de stuurgroep taalstimulering Turnhout en Zuiderkempen 2 verschillende
groepen zijn. Dat is de reden denk ik. Ik praat het niet goed, maar ….
Ja want het is de 2de keer dat we het doen en het eerste jaar hebben we 2 mensen gehad.Dat we
dachten van moeten we het nog wel opnieuw doen. Maar omdat het in Mol een groot succes was
geweest en nu horen we dat de mensen van de bibliotheek in Turnhout gaan komen, van OK het gaat
door. Maar ook in Hoogstraten (verder praktische uitleg) en ‘verschil CVO en CBE eens meemaken’.
Wat we ook al eens gedaan hebben is met 3 mensen naar een ander praatpunt gaan kijken. Dus we
zijn al eens op bezoek geweest in Turnhout en we nodigen ons misschien uit in Herentals?
Kom maar af!
(gelach)
Wij zijn daar elke dinsdag en vorming plus heeft voor ons een site gemaakt dus ge vindt ons op
denbabbelhoek.be (praktische info)
Als het gaat over werkboeken en zo, handboeken, dan gaat het vooral over grammatica. Van waaruit
willen jullie meer info over die grammatica? Omdat jullie het willen kunnen uitleggen aan …
omdat wij alles vanzelfsprekend vinden eh. Wij kennen die grammatica niet meer
Ja, om te verstaan wat dat ze zelf vragen.
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Ja, bijvoorbeeld op internet is ook een heel goede site : taalblad.be. ook heel tof uitgelegd.
Ja dat is wel iets goed he. De de- en het-woorden mooi uitgelegd. De tijden.
ik kreeg onlangs van Docatlas een hele lijst… kennen jullie die, Docatlas? ‘nen hele lijst van
materialen die gebruikt kunnen worden om thuis via boeken en DVD’s en websites thuis te oefenen.
Dus misschien is dat ..
Ja dat is op huurbasis zeker he
Neen, gewoon uitlenen,
Ja, en website en zo
Wat wij ook wel eens zeggen tegen ons anderstaligen is die luisterboeken die ze in de bib hebben.
Dat is oorspronkelijk voor dyslectische kinderen, maar daar ze kunnen ze ook met een laag niveau …
Bij Wablieft hebben ze ook allemaal boeken herschreven in gemakkelijke taal met CD bij he. En die
hebben wij en die geef ik constant mee eh, als die er zijn, die moeten niet in het lokaal liggen, die
moeten in gebruik zijn.
Hoe kom jij aan al die info Brigitte, want ik hoor mensen zeggen, ah, dat wist ik nog niet.
omdat ge uzelf moet informeren rond die dingen zeker.
dus dat doe je allemaal zelf? Het is niet dat iemand anders u dingen doorstuurt of u daarin
ondersteunt? Zou je graag hebben dat er een organisatie is die u ondersteunt of u de laatste
nieuwtjes doorstuurt?
Ja dat is altijd interessant he. Want die Wablieft, ik wist vroeger ook niet dat dat bestond. Maar dat
is toch heel interessant he, die wekelijkse krant. Bij ons is er wel de pech dat die ’s woensdags in de
bus valt, dat die eigenlijk altijd een week te laat is.
Je hebt de boekjes van Wablieft en je hebt ook de boekjes van ‘eenvoudig communiceren’. Maar dat
is Hollands en dat is soms een beetje gewaagder eh van inhoud. Maar dat zijn ook romans die
vertaald zijn naar het Nederlands. Dus niet voor kinderen, maar eigenlijk ook goed ..
Ja en liever lezen heb je ook nog of is dat dan …
ja en soms ook van die pictogramboekjes van www.oefenhierjenederlands.be daar is Nina mee
afgekomen van Equador. Van, oh, ik ken iets goed he en die pictogramboekjes op tafel. Al zo een 3
maand zijn wij constant die pictogramboekjes aan het bestellen op het internet.
en ge bestelt die dan.. heb je daar dan middelen voor?
Ja, maar die zijn gratis, volledige gratis.
die van de Rand zijn te betalen..
en op een week heb je ze thuis.
We vragen ze voor iedereen aan, want anders verdwijnen ze toch bij ons.
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(gelach)
Zijn er zo TV-programma’s die je kan aanraden? Want TV is wel één van de dagdagelijkse bezigheden.
Zo iedereen beroemd bjvoorbeeld. Wordt dat ondertiteld?
ik denk dat dat te vlug gesproken is.
Kinderprogramma wel es
Ja, Ketnet zeggen wij ook wel eens.
Karrewiet is zo ook op Ketnet denk ik, een jeugdjournaal, zal ik het noemen, door en voor kinderen.
(..)
ik voel hier wel een nood aan uitwisseling he. Van informatie van tips en tricks, dat blijft wel he.
Sommigen zeggen ja
Bij ons was er , Chris, iemand die baby-TV had aangeraden aan iemand. Daar was wel een discussie
over of dat wel zo goed was. Maar die mevrouw, die anderstalige die dat had gedaan – dat draait
een hele dag, baby-TV, ..
Ik ken dat wel niet.
Dat is heel traag, dat is heel visueel en er worden inderdaad woorden en zaken benoemd. Nu er was
wel een discussie over want de meesten vonden dat te kinderachtig, maar die anderstalige..
Hangt ervan af welk niveau dat die hebben he.
Die anderstalige had daar ik weet niet hoeveel van bijgeleerd. Samson, wordt bijvoorbeeld gezegd
dat dat heel goed is, omdat die zich verspreekt en dat die zich dan verbetert. Is dat waar, niet waar,
dat weet ik niet
Ik denk dat dat van persoon tot persoon af.
dat denk ik ook ja.
Ik denk mannen dat… vrouwen misschien wel nog, maar mannen..
Het zou voor mij ook wel een opgave zijn, denk ik, om naar een kinderprogramma te liggen kijken..
Ook in een ander taal? In het Arabisch bijvoorbeeld? Want iemand die zei, in het Arabisch, ik zou
dat niet doen en ik dacht, oh, ik misschien nog wel, naar baby-TV in het Arabisch. Dat gaat veel
gemakkelijker zijn dan ‘nen soap in het Arabisch volgen… denk ik… ik weet het niet. Ik heb nog nooit
een ander taal.. zo ondergedompeld geweest in een andere taal.
Wij hebben dat eens omgekeerd gedaan. Herentals organiseert soms ‘Wereldtals’. En dan hebben
we zo een Russische eens gezegd van, we nodigen eens wat Herentalsenaren uit en die komen
binnen. En ge spreekt geen woord Nederlands, alleen maar Russisch. En dan kunnen die eens goed
voelen van als ge hier binnenkomt… en nu moeten jullie Nederlands praten… En die begint gewoon
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met de 1ste les in het Russisch. Dus iemand vraagt iets en die antwoordt, gewoon in het Russisch. Die
spreekt dus totaal geen Nederlands.. en die mensen van .. allez zeg!
(gelach)
Brigitte : en dat ge die achteraf dan confronteert van ‘zo voelen die mensen zich el he’.
(instemming)
Willen jullie nog iets toevoegen aan het gesprek?
Ik wel, ik zou jullie uit naam van heel veel mensen dat jullie dat doet, elke week. Ja ik meen dat, ik
vind dat dat niet genoeg kan gezegd worden.
Dat geeft ook zin aan ons leven he.
Ja, en zeg dat ook tegen de mensen van jullie die er niet bij zijn..
Maar de anderstaligen appreciëren het ook hoor.
Brigitte : anders houdt ge dat niet vol he.
zelfs als job, he, ja , ik word ervoor betaald he, en ja, eigenlijk, een beter job kan je niet hebben he. Ik
ga op ris in de klas. En ge wordt op handen gedragen. Als ge complexen hebt, ga Nederlands geven..
ge zijt de beste …
Instemming
Ook de andere cultuur is heel interessant. Gij had het straks over aanspreken met meneer en zo.
Wel we hadden een Afrikaanse meneer en die zei, neen, maar gij zijt ouder en zo, dus ik blijf meneer
zeggen. (gelach) Of zo een zakdoek bovenhalen, dat zijn van die kleine dingen, maar dat dat
onbeleefd is…
misschien een grote aanrader voor Vlamingen om vrijwilliger te worden he, niet alleen reclame
maken bij anderstaligen om deel te nemen..
en je zie daarnet van een hand geven. Omgekeerd gebeurt het ook dat een vrouw weigert mij een
hand te geven en dan zegt Brigitte, van OK, maar ge moet wel weten dat als ge gaat solliciteren dat
dat wel (…)
Ja en zo hadden we André, een zwarte die altijd heel enthousiast is en een kus geeft aan iedereen,
en er was een dame voor de eerste keer, en André die vliegt daarop
(gelach)
Wij hadden in Turkije een gids, en ons voorzitster die ging daarmee kennismaken, en die stak haar
hand uit … en neen he .. en dan had die nog 3 jaar in Nederland gestudeerd, want die kon dus
Nederlands,… maar geen hand he ..
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Bijlage 7: Gehanteerde labels
 KERNLABEL 1: Kenmerken oefenmomenten naast de klas (vrijwilligersorganisaties), in
vergelijking met leren in de klas - 8 sublabels:
o
o
o
o
o
o
o
o

informeel karakter
verplichting
spreekkansen en de link met groepsgrootte
drempels overwinnen
nieuwe dingen oppikken
feedback op fouten
grammatica
instapniveau

 KERNLABEL 2: Concrete vragen als aanleiding van deze denkoefening - 3 sublabels:
o
o
o

Handboek op oefenmoment
Noteren op oefenmoment
Opkomst (concrete vraag tijdens de denkoefening)

 KERNLABEL 3: Ideale oefenkansen naast de klas (vrijwilligersorganisaties) - 5 sublabels:
o
o
o
o
o

‘platform oefenkansen’/overkoepelende organisatie
inhoud
expertise vrijwilligers
timing
erkenning

 KERNLABEL 4: Ideale oefenkansen binnen de klas en klasomgeving (onderwijs) - 2 sublabels:
o
o

tijd en ruimte
omgeving
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Bijlage 8: Analyserapport voor experts als voorbereiding voor het interview
Reflectie op de focusgroepen en de bevraging van cursisten rond kwaliteitsvolle oefenkansen
13 juni 2013

43 respondenten brainstormden over kwaliteitsvolle oefenkansen tijdens 3 focusgroepen
We planden oorspronkelijk 2 focusgroepen : op 7 en 14 mei 2013. Op uitdrukkelijke vraag van enkele
vrijwilligers die zich niet konden vrijmaken op de 2 voorgestelde tijdstippen, planden we een 3de
focusgroep op 7 mei ‘s avonds. Het werden 3 focusgroepen waarin we respectievelijk 13, 10 en 20
vrijwilligers, hun ondersteuners en docenten NT2 bevraagden. In totaal bereikten we op die manier
43 respondenten uit het NT2- werkveld : in totaal 24 vrijwilligers, 9 docenten, 9 ondersteuners en 1
anderstalige educatief consulent van HvN. 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 1) 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 we voelden een ongedwongen sfeer waarin ieders mening
werd gehoord.
669 anderstaligen gaven hun mening over kwaliteitsvolle oefenkansen
Tussen 8 mei en 6 juni bevraagden we 571 cursisten en 98 deelnemers aan conversatietafels. We
stelden een vragenlijst op waarmee docenten in de klas aan de slag konden. Een 2de vragenlijst werd
afgenomen op de conversatietafels door de educatief consulenten van HvN provant. Beide
vragenlijsten waren opgesteld in duidelijke taal. Soms werd 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 3 CBE van de provincie namen eveneens de bevraging af. 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.
Grote respons vraagt om bijstelling van timing
De respons op ons onderzoek was enorm. In plaats van 2 focusgroepen, planden we er 3. Het aantal
anderstaligen dat we hoorden oversteeg onze verwachtingen. Deze grote respons versterkte ons in
onze overtuiging dat een denkoefening rond oefenkansen noodzakelijk is. De verwerking van al deze
resultaten nam omwille van deze respons wel meer tijd in beslag dan gepland. In onze
oorspronkelijke planning voorzagen we discussies op Linked In, de professionele netwerksite, waarbij
experts, eventueel mensen van buiten Vlaanderen hun licht kunnen laten schijnen over oefenkansen.
Deze discussies plannen we na het semi-gestructureerd interview met de experts.
Analyse van de 3 focusgroepen en de bevraging van de anderstaligen
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De 3 focusgroepen werden opgenomen, letterlijk uitgetypt en opgedeeld in thema’s : kernlabels.
Deze kernlabels werden telkens onderverdeeld in sublabels en geanalyseerd.
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 conversatietafel) werden
opgedeeld in thema’s en ondergebracht in de kernlabels en sublabels van de focusgroepen, waar ze
geanalyseerd werden.
We maakten 4 kernlabels :
 Kenmerken oefenmomenten naast de klas (vrijwilligersorganisaties), in vergelijking met leren
in de klas
 Concrete vragen als aanleiding van deze denkoefening
 Ideale oefenkansen naast de klas (vrijwilligersorganisaties)
 Ideale oefenkansen binnen de klas en klasomgeving (onderwijs)
Het betreft 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 en de 669 bevraagde anderstaligen.
Kwalitatief onderzoek gaat dan ook in de diepte.
We geven hier per kernlabel weer wat vrijwilligers, hun ondersteuners en de NT2-docenten erover te
zeggen hadden tijdens de focusgroep, waar mogelijk aangevuld met de reactie van de cursisten.
Waar mogelijk of noodzakelijk koppelden we hier een korte conclusie aan. In het blauw vindt u onze
persoonlijke bedenkingen bij de resultaten. Ze zijn te lezen als een soort “stelling” waarop we graag
uw mening/reactie willen.
In het algemeen was het opvallend hoe betrokken de meeste vrijwilligers, hun ondersteuners en de
NT2-docenten waren op “hun” anderstaligen. Meer dan eens lieten vrijwilligers vallen hoeveel
plezier ze halen uit hun engagement. En dan tegen negen uur sluiten we af. We gaan nog eens een
babbeltje doen want we zijn op den duur allemaal vrienden van elkaar. (…) ‘Je begint om zeven en
hop het is negen uur. Het is precies…de tijd vliegt voorbij. (..) ‘Soms zitten we gewoon keihard te
lachen en doen we ons ding he. Een docent NT2 voegde eraan toe: en ja, eigenlijk, een beter job kan
je niet hebben he. Ik ga op reis in de klas. En ge wordt op handen gedragen. Als ge complexen hebt,
ga Nederlands geven.. ge zijt de beste …
Het respect dat docenten en vrijwilligers hebben voor hun anderstaligen, lijkt trouwens wederzijds.
Uit de bevraging van de deelnemers aan de conversatietafels blijkt dat 97% ‘blij’ naar huis gaat na
een oefenmoment. Cursisten laten verstaan dat hun leerkracht hun ideale gesprekspartner is.
Maar liefst 95% van de bevraagde cursisten wil meer oefenkansen naast de les.
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Deze vaststelling, de grote respons op ons onderzoek en de grote betrokkenheid van de
respondenten op de anderstaligen bewijst naar ons aanvoelen dat de discussie over kwaliteitsvolle
oefenkansen weldegelijk een plaats verdient binnen het NT2-landschap.
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Analyse Kernlabel 1 
KENMERKEN OEFENMOMENTEN NAAST DE KLAS
(VRIJWILLIGERSORGANISATIES), IN VERGELIJKING MET LEREN IN DE KLAS

8 sublabels
informeel karakter
verplichting
spreekkansen en de link met groepsgrootte
drempels overwinnen
nieuwe dingen oppikken
feedback op fouten
grammatica
instapniveau

Binnen dit kernlabel worden de thema’s besproken die typisch lijken voor een oefenmoment buiten
de klas, zoals een conversatietafel.
Het gaat hier dus niet om buitenschoolse
activiteiten/opdrachten, of taalstages die binnen de context onderwijs plaatsvinden.
 Sublabel
informeel karakter
Vrijwilligers hebben geen doelen waaraan ze zich moeten houden. Ze moeten hun deelnemers niet
evalueren. Opvallend is dat alle vrijwilligers vraaggericht te werk gaan. De deelnemers aan een
conversatietafel komen binnen en geven meestal zelf aan waarover ze willen spreken. 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.
Quotes :
Een vrijwilliger : We beginnen dus met de mensen goeiendag te zeggen en iets te drinken aan te
bieden op het praatpunt.. en dan worden de naamkaartjes uitgedeeld en iedereen spelt een
naamkaartje op. En ondertussen nemen zij plaats aan de tafel en vormen zich automatisch een
beetje groepjes. En de vrijwilligers nemen dan plaats een beetje verspreid over de groepjes. En dan
wordt er eigenlijk met de mensen zelf een beetje bekeken van wat willen jullie doen? Een spelletje
spelen of gewoon praten..
Een docente : … in de klas hebben ze ook altijd het idee.. ik praat en de leerkracht zit klaar met de pen
om mij punten te geven en ze hebben altijd het idee van … ik krijg … ik word hier geëvalueerd en dat
wil ik absoluut dat ze dat idee bij Praatpunt helemaal niet hebben.
Een vrijwilliger : Bij ons moet het gezellig blijven, het moet plezant blijven, het mag geen les worden.
Dus grammatica en al … wij mogen wel de taal verbeteren, maar het is de bedoeling eigenlijk dat ze
leren praten en … dat wij verbeteren en plezier hebben. En dan komen ze teru.g

Eigen bedenking : Op dit moment lijkt het alsof een aantal cursisten vooral tijdens de
conversatietafels ongewdongen kan spreken, zonder het gevoel dat hij/geëvalueerd wordt. Wat
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vinden de experts hiervan? Is deze opdeling te verantwoorden, of zou deze sfeer ook in de klas
moeten/kunnen gecreërd worden?

 Sublabel
verplichting
De algemene teneur binnen de focusgroep is dat verplichting per definitie niet past binnen een
oefenmoment.
Soms gebeurt het toch. Er zijn wel wat OCMW’s die hun cliënten verplicht naar een conversatietafel
sturen. Het gaat in de praktijk 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
1ste keer verplicht worden, vooruitgaan en met plezier terugkomen. Anderzijds gebeurt het ook dat
mensen die verplicht moeten komen, enkel komen voor een handtekening en dan verdwijnen,
hetgeen demotiverend werkt. Enkele docenten verwittigden de vrijwilligers voor de impact van een
mogelijke verplichting.
In de meeste conversatietafels komen de deelnemers op vrijwillige basis. Hierdoor is de
groepssamenstelling vaak wisselend. Bovendien komen deelnemers soms te laat, of gaan ze
vroeger weg. Een aantal conversatietafels hebben hierover afspraken gemaakt. 1 conversatietafel
heeft een regel die zegt dat deelnemers minstens een bepaalde tijd moeten aanwezig zijn.
Quotes :
Docente : Dit is typisch iets dat op vrijwillige basis moet gebeuren. Mensen die daar verplicht toe
worden, die kunnen daar gaan zitten… waarom zouden ze praten?
Vrijwilliger : Die mevrouw is al 8,5 jaar in België, die spreekt echt bijna geen Nederlands. Ze durft niet
praten, maar als ik ze dan soms hoor … dan denk ik van, potverdorie, ze kan meer dan dat ze laat
blijken. Maar ze durft het echt niet. (..) Ze was zo timide en zo … ze werd rood als ze iets moest
zeggen, en nu … echt mooi om te zien. Maar we hebben er ook al gehad, dat we moesten tekenen
dat ze er waren … die echt zo zitten te slapen en die echt zo zitten te kijken van, mag ik nog niet naar
huis. En die na een half uur dan vertrekken als ze een handtekening hebben. (…) dat motiveert als
vrijwilliger ook niet altijd he. Dat we daar onze tijd insteken.
Vrijwilliger : Maar ze komt wel terug, ik bedoel, ze moest de eerste keer komen, maar … anders die
woont alleen, en anders kwam die helemaal niet buiten. (…) Daar is ze dan naartoe gekomen en nu,
dat is een heel ander. Als ge ziet, tegenover de eerste keer. Ja, ze durft veel meer en … Ze heeft dan
ook contact met andere Marokkaanse vrouwen Ik heb haar sindsdien al zien babbelen en lachen enzo.
Voor haar was het zinvol. Een paar weken terug zou ik ook gezegd hebben, ‘neen, absoluut niet
verplichten’, en nu … die eerste keer, kijk ik er al eens … misschien hebben sommige dat wel nodig he,
dat duwtje in de rug.
Docente : ja, mensen toeleiden, vind ik wel goed, maar mensen echt verplichten naar iets dat vrijwillig
is, dat vind ik een stap te ver. (.… )we sturen ze naar Praatpunt en binnen een paar maanden krijg je
dan de lijst van hoeveel lessen zijn ze is geweest en hoeveel lessen zijn ze gewettigd afwezig geweest
… ja, ik verwittig jullie mensen …
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Vrijwilliger : ik denk ook, een leerkracht in een school is misschien meer opgeleid om om te gaan met
niet gemotiveerde mensen in een klas, maar ik weet nie of da … (gelach) … allez, ge wordt er alleszins
voor betaald.
Eigen bedenking : Een aantal OCMW’s verplichten hun cliënten om naar een conversatietafel te gaan.
Vaak gaat het om mensen die niet meer terecht kunnen in het regulier aanbod. Een duwtje in de rug
zorgt soms voor wonderen., maar het werkt niet voor iedereen.
 Wat vinden de experts van deze tendens?

 Sublabel
spreekkansen en de link met groepsgrootte
ste
Anderstaligen komen in de 1 plaats naar een conversatietafel om te spreken. Deze vaststelling
vinden we terug bij zowel de deelnemers aan de focusgroepen als de bevraagde anderstaligen.
Iedere bevraagde deelnemers aan een conversatietafel zegt dat hij komt om zijn Nederlands te
oefenen. Voor 38% is ontmoeting een bijkomende motivatie.
De groepjes op de conversatietafels zijn kleiner dan in de klas. Dit zorgt voor meer spreekkansen
voor de anderstaligen. Sommige conversatietafels kunnen rekenen op zoveel vrijwilligers dat ze vaak
in groepjes van 2 of 3 kunnen spreken, of soms zelfs 1 op 1. Hoewel deze variant (1 op 1) niet voor
iedereen is weggelegd, kunnen toch heel wat cursisten deze variant appreciëren. Er zijn zelfs
cursisten die naar een conversatietafel rijden die wat verder weg is, maar waar ze de kans krijgen om
1 op 1 te spreken. Dit blijkt zowel uit de focusgroepen als uit de bevraging van de deelnemers aan de
conversatietafels. Het wordt bovendien vaak als tip meegegeven door anderstaligen waar tijdens
hun converatietafel geen 1 op 1 mogelijk is.
Ondanks deze vaststelling zegt maar liefst 86% cursisten in de bevraging dat ze veel spreekkansen
krijgen in de les. Dit komt vooral omdat er in de klassen regelmatig in groepjes wordt gewerkt (68%)
of omdat de leerkracht veel vragen stelt in de klas (42%). Ondanks al deze spreekkansen vraagt 95%
nog steeds extra oefenkansen.
Quotes :
Vrijwilliger : Wel die komen nie om te leren wat een klinker is en wat een medeklinker is. Ze komen
om te praten, dat is eigenlijk de hoofdbedoeling.
Vrijwilliger: Wij horen ook veel van de mensen dat, euh, op de school waar ze Nederlands volgen, dat
de klassen dikwijls zo groot zijn, dat ze nie, nie, zich niet aangesproken voelen. Dat ze niet kunnen
volgen omdat het te snel, ze hebben genen tijd om vragen te stellen, want de klas is zo groot, ze
kunnen ook niet lezen in de klas, ze kunnen ook niet gecorrigeerd worden bijna, ze … want als, he, als
iedereen moet lezen, dan duurt dat allemaal veel te lang. Zoals die Thaise vrouw uit … , die is gestopt
met Nederlandse les omdat er twee niveaus in een klas zaten, omdat ze ook zei van ja, dan moeten
wij persoonlijk werken en ik wil allerlei dingen vragen en daar is geen tijd voor want dan is de
leerkracht bezig met die andere groep… dat werkt niet.
Bedenking :
 Deelnemers aan de conversatietafels komen in 1ste instantie om hun Nederlands te oefenen.
Voor 38% is ook ontmoeting een motivatie.
Bovendien willen vooral werken aan
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spreekvaardigheid. Hebben vrijwilligers voldoende bagage? Is dat nodig? Wie kan hiervoor
zorgen?
Cursisten vragen extra oefenkansen. Op welke manier kunnen we deze oefenkansen idealiter
vorm geven? Zetten we in op extra spreekkansen in de klas? In de klas wordt er gewerkt aan 4
vaardigheden, waaronder spreken. Moet er in de klas meer aandacht komen voor spreken, ten
koste van de 3 andere vaardigheden? Bovendien lijkt het aantal spreekkansen dat iemand krijgt
lijkt te zijn gelinkt aan de groepsgrootte. Dit lijkt het belang van groepswerk in de klas te
onderstrepen, op voorwaarde dat de leerkracht voldoende tijd kan spenderen aan elke cursist.
Wat doen we met deze vaststelling?

 Sublabel
drempels overwinnen
Anderstaligen moeten drempels overwinnen. Ze moeten positieve ervaringen opbouwen in een
veilige omgeving. De algemene tendens binnen de focusgroepen was dat dit één van de doelen is
van een conversatietafel : drempels nemen en positieve ervaringen opbouwen in een veilige
omgeving.
De bevraagde deelnemers aan een conversatietafel vinden in het algemeen dat de gesprekjes die ze
hebben met de vrijwilliger vlotter verlopen dan die met een onbekende op straat. Vrijwilligers
zouden vriendelijk zijn en hun best doen om begrijpelijk te spreken.
Quote :
Docent : De bedoeling is van die vrijwilligersinitiatieven om ze die stap te laten zetten om te
gebruiken wat dat ze geleerd hebben. En daarna een beetje te oefenen. En die stap moeten ze
durven zetten en 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 die
komen dan terug naar de les zeggen ‘Ik ben voor de eerste keer geweest naar het ziekenhuis met mijn
moeder zonder iemand die vertaalde en het ging. 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 want dat doen ze nie goe (…) Eigenlijk wil ik dat
ze daar ervaren dat ze met hetgeen ze al kunnen, iets kunnen communiceren. En dat ze verstaan wat
die andere mensen terug zeggen. Die ervaring wil ik hen meegeven bij de praattafels, meer niet..
Bedenking :
 Drempels overwinnen : Is dat de taak van een conversatietafel? Zou er dan niet best een
sterkere link zijn tussen leerkracht en vrijwilliger? Een soort van uitwisseling over vorderingen, te
nemen drempels,… Of staat dit het vrijblijvende karakter in de weg?
 Wat is voor de experten het ultieme doel van een conversatietafel?
 Sublabel
nieuwe dingen oppikken
Op een conversatietafel pikken deelnemers soms nieuwe of andere woorden op dan in de les. Uit de
bevraging van de deelnemers blijkt trouwens dat het merendeel van de cursisten tevreden naar huis
gaat als ze nieuwe dingen hebben opgepikt. Het kan dan gaan om nieuwe woordjes of nieuwe
informatie over relevante thema’s. Op een conversatietafel zou ook meer ruimte zijn om het te
hebben over spreektaal of dialect. Toch besteden heel wat docenten ook in de klas aandacht aan
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deze variatie op de standaardtaal. Een docent vond dat cursisten vanaf een bepaal niveau stagneren
als ze niet buiten de klas extra woorden gaan oppikken (RG. 2.1).
Quotes :
Vrijwilliger: mensen leren soms ook graag de dialecte woorden want ze zitten op de bus en ze horen
allerlei dingen: “hoe is’t?” en hoe schrijf je dat? (…) ja, en dan komen ze bij ons binnen en vragen ze
wa wil da zeggen? (…) ja, en soms is dat echt zoeken he… zij gaan zeggen “wiest?” he, zij gaan niet
zeggen “hoe is’t”, zij gaan vragen “wiest, wiest, wat is wiest?”.
Docent : Maar ik vind dat ook belangrijk dat bijvoorbeeld “hoe gaat het ermee?” hoe vaak hoor je
dat zeggen? Dat staat ook in ons handboek bijvoorbeeld in een verkoopsgesprek, bijvoorbeeld… euhm
“ik had graag…” Hoe dikwijls gaan wij naar een winkel en vragen: “ik had graag twee kilo tomaten?”
Ik wil graag of voor mij graag of voor mij twee kilo tomaten (…) ja, en het is correct natuurlijk, en ik
zeg dat ook hé, van als je heel vriendelijk, heel beleefd… dat is, dat is eigenlijk fantastisch als je dat
kan zeggen. En dan moeten ze van mij dus naar de groentewinkel gaan waar veel mensen staan en
luisteren hoe dikwijls dat ze dat horen. Ik zeg ja neem maar een bonneke en vergeet dat en ga nog
eens terug aanschuiven maar luister. X: niemand hoort dat Docent : ah nee…
Docent : Want in de klas leren ze niet genoeg Nederlands. Vanaf een bepaald niveau heb je input
nodig van buitenaf. En de meeste krijgen die niet, want die zitten thuis en hebben alleen contact met
hun taalgenoten om het zo te zeggen en die hebben geen andere contacten (…)Het eerste niveau en
het 2de dat gaat nog, want dan krijg je eigenlijk genoeg vanuit de klas. Maar vanaf 2.1 vind ik dat dat
niet meer gaat. Dan blijven ze hangen. Ze stagneren eigenlijk. Als ze dan geen input krijgen van
buitenaf, dan stagneren ze . Ze blijven echt op dat niveau van 1.2 hangen.
Eigen bedenking :
 Cursisten die stagneren vanaf RG 2.1 : Is dat een warm pleidooi om deze cursisten naar de
conversatietafel te sturen? Moeten ze we daarop actief gaan inzetten? Of zou er in de klas aan
moeten gewerkt worden? En zo ja hoe?
 Sublabel
feedback op taalfouten
Vrijwilligers geven wel feedback op taalfouten, maar zijn er toch voorzichtig mee. Ze willen erop
toezien dat het gesprek vriendschappelijk en in een ongedwongen sfeer kan verlopen. Opvallend is
dat 94% van de bevraagde cursisten vraagt om feedback op taalfouten. Dezelfde vaststelling komt
uit de bevraging van de deelnemers van de conversatietafels. Daar vindt maar 1 deelnemer dat hij
niet gecorrigeerd moet worden omdat hij al goed spreekt. Maar 2 deelnemers vragen om feedback
te doseren, of niet te onderbreken tijdens een zin. Ook enkele docenten vragen om feedback tijdens
een oefenmoment.
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 foute tegen inversie). Een aantal vrijwilligers vonden het gebruik van gebaren
te schools.
Quotes :
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Vrijwilliger (geven jullie feedback?) : ja, jazeker… da hebben ze allemaal heel graag, daarom komen
ze echt he. Gespreksleider: en hoe doen jullie da? Vrijwilliger : gewoon door antwoord te geven in de
juiste volgorde van de woorden.
Vrijwilliger : Ik vind euhm .. , nochtans, ik ben uit het onderwijs he, ik vind dat allemaal niet prioritair.
Als jij mij zegt ik ben gisteren naar de markt geweest of gisteren ben ik naar de markt geweest.. ik
versta je. En of ik nu de of het zeg, vind ik ook niet prioritair. Ik verbeter ze daar niet op. Tenzij iemand
echt expliciet vraag, zeg als ik het verkeerd zeg. Dan durf ik dat soms, maar anders is voortdurend het
gesprek euhm
Docent : Wat ik graag zou hebben bij de conversatietafels is dat mensen sneller wablieft zeggen of
het niet begrijpen al begrijp je het wel. En ze dwingen van iets correct te herhalen. Gewoon door te
laten merken van ik begrijp je niet goed. Want ge begrijpt die te snel.
Toevoeging van een bevraagde cursist op de vraag wil je verbeterd worden ? JA, anders kan ik ook
gewoon op straat spreken!
Eigen bedenking :
 Anderstaligen vinden feedback op taalfouten heel belangrijk. Niet elke vrijwilliger doet dat, of
weet hoe hij het best doet. Zouden vrijwilligers daarover best wat expertise opbouwen? En zo
ja, wie / welke organisatie kan dat best doen? (HvN, school, vorming plus,…?)
 Wat vinden experts van feedback op een conversatietafel. Staat dit het vrijblijvende karakter in
de weg, of is het een waardevol ingrediënt binnen taalverwerving?
 Sublabel

-

grammatica

Grammatica komt meestal slechts op een impliciete manier aan bod tijdens een conversatietafel.
Foute grammaticale constructies worden soms verbeterd, zonder dat er een grammaticaregel aan te
pas komt.
Toch 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. De meeste docenten uiten
een vrees voor verwarring bij de cursist en pleiten ervoor om de cursist naar hen door te verwijzen
voor een grammaticale uitleg. Cursisten willen in de 1ste plaats spreken op een oefenmoment.
Enkelen zeggen dat ze het leuk vinden om ‘eens te spreken, zonder te denken over de regeltjes’.
Andere enkelingen vragen dan weer om op een oefenmoment grammatica verder te kunnen
inoefenen via drilzinnen. Het gaat hier, zoals gezegd, slechts over enkelingen.
Quotes :
Docent : Maar soms gaat het over eh ja … de vorming van een tijd. 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.
Vrijwilliger : ’t zijn Latijnse termen. Perfectum.(…) in het begin zei ik van whooooooooow *gelach* Ik
heb ze moeten opschrijven, want ik kende ze niet. (…) Maar de grammatica komt ook aan bod als je
spreekt. Als er een gesprek is dan…sommige mensen vervoegen de werkwoorden niet of gebruiken
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een verkeerd voorzetsels waardoor het gesprek (…) je herhaalt eigenlijk wat de cursist zegt, maar dan
doe je hetzelfde, hopelijk, wel goed…waardoor soms anderen het wel oppikken. We verbeteren ze niet
door te zeggen “Je hebt dat fout…”, maar door gewoon te herhalen wat ze zeggen.
Eigen bedenking :
 Wat vinden experts van grammatica op een conversatietafel? Moeten vrijwilligers op de hoogte
zijn van de grammaticaregels?

 Sublabel
instapniveau
De algemene tendens op de focusgroepen was 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 ‘structuur’ aanwezig zijn, voordat je kan beginnen te
spreken. De meeste docenten beaamden dat. Bovendien zou er een gevaar voor krompraten
bestaan als absolute beginners niet professioneel begeleid zouden worden aan het begin van hun
taalverwerving.
Wat is dat basisniveau? In sommige conversatietafels geldt een instapnivau A2. 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. Ze hebben soms
mensen die niet kunnen lezen of schrijven, en zelfs uitgeleerden. Ze mogen de 1ste keer meestal
blijven en krijgen 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 deelnemers die heel bewust aangeven dat ze
komen om te luisteren naar de klanken van de taal. Feit is wel dat vrijwilligers veel energie moeten
steken in deze absolute beginners. 1 op 1 werken, vraagt veel concentratie. Bovendien blijkt een
afwisseling aan werkvormen noodzakelijk. Een aantal docenten gaven hierop het advies om naar de
TV te luisteren om de taal te horen.
Quotes:
Ondersteuner vrijwilliger (hebben jullie een instapniveau?) : Nee, eigenlijk nie. Nu wie zijn wij om te
kunnen bepalen of mensen meekunnen of niet?
Vrijwilliger : Het is ook zo dat diegene die echt niet meekunnen ook rapper afvallen, omdat ze er toch
niks kunnen komen doen. Het is dan een selectie die vanzelf gevormd wordt doordat ze zich echt nie
op hun plaats voelen .
Vrijwilliger : ge kunt moeilijk aan de deur komen en zeggen: “en hoe ver sta je al?”*gelach*uiteraard,
maar ge kunt niet zeggen ja, ’t is te weinig en komt is terug als ge …
Vrijwilliger : Mensen die nie kunnen schrijven en lezen, die hebben wij ook. Dan hebben wij ook een
moeder met 7 kinderen, die door het OCMW gestuurd is eigenlijk. Die spreekt totaal geen Nederlands,
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ze vangt hier en daar wel een woordje op… euh… ja, langs ene kant zegde, die is eigenlijk niet
bekwaam om aan de conversatietafels deel te nemen, langs den andere kant is da voor haar is efkes
een paar uurkes dat die van die zeven kinnekes weg is, dat er oppas voor is en dat die gewoon is efkes
gewoon deugd kan hebben van een taske koffie en van .. eindelijk is niks te doen of wa Nederlandse
woorden op te vangen, he.
Vrijwilliger : Er zijn er bij ons die via vrienden naar het Praatpunt komen en 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 enthousiast
wel want ze komen dan toch de week nadien…willen ook weer terug komen. Door het feit dat wij hier
een heel grote groep hebben en weinig vrijwilligers, is het soms heel moeilijk om die mensen echt
apart te kunnen nemen.
Ondersteuner vrijwilliger : nee, ik denk een taal aanbrengen, met alle respect voor de vrijwilligers bij
ons, is niet waar wij in opgeleid zijn
Ondersteuner vrijwilliger : En zo hebben wij iemand die eigenlijk uitgeleerd is. En we kunnen dan eh,
wij hadden het dan eens over ziekenhuis, en die trekt heel goed zijn plan in het Engels en er was een
bepaalde situatie waar dat er 10 keer ziekenhuis werd gezegd en die pikte da niet op . Wij zien bij
hem, hij blijft in half Engels, half Nederlands hospital zeggen eh, dus ja hij komt wel elke keer (…) is
het nu voor dat sociale, pikt hem toch een woordje op… ik denk ja bij sommige mensen weet je nie
van wat pikken ze op en wat pikken ze niet op.
Eigen bedenking :


Deelnemers aan een conversatietafel zouden eerst structuur moeten hebben, voordat ze kunnen
beginnen spreken. Over welke structuur gaat dat dan, vragen we ons af. Heel vaak wordt
‘grammatica’ aangehaald, of de kennis van een zinsstructuur. Een enkeling (deelnemer) weerlegt
dit en zegt dat hij eerst woordjes nodig heeft en nadien pas aan grammatica kan denken. Hoe
past de theorie rond impliciete taalverwerving in dit plaatje? Wat vinden de experts ervan?



Wat met de zwakke doelgroep? Mensen die er meer dan 1 jaar over doen om een basisniveau
A1 te halen. Mensen die buiten de klas geen spreekkansen hebben omdat ze bijv. niet in een
Nederlandstalige omgeving zitten. Mensen zonder papieren. Uitgeleerden. Hebben zij geen
recht op oefenkansen? Een conversatietafel is voor hen blijkbaar niet de meest geschikte vorm.
Op welke manier zouden zij hun taal kunnen oefenen? Waar kunnen zij terecht voor extra
oefenkansen?
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Analyse Kernlabel 2



CONCRETE VRAGEN ALS AANLEIDING VAN DEZE DENKOEFENING

3 sublabels
Handboek op oefenmoment
Noteren op oefenmoment
Opkomst (concrete vraag tijdens de denkoefening)

In de maanden voor ons onderzoek kwamen we regelmatig in contact met vrijwilligers die concrete
vragen hadden over wat ‘mag en niet mag’ op een conversatietafel. Heel concreet vroegen ze ons of
ze konden noteren tijdens een conversatietafel. Een andere vraag ging over een deelnemer die zijn
handboek had meegenomen naar een conversatietafel met de vraag om leerstof te herhalen.
Om het verschil tussen leren in de klas (lesgeven) en oefenen naast de klas duidelijk te maken,
hadden we enkele jaren geleden samen met de conversatietafels enkele afspraken gemaakt. Zo
vroegen we hen om de focus te leggen op spreken en bijgevolg niets te noteren en al zeker geen
handboek te gebruiken. De vragen die we kregen van vrijwilligers en onze eigen opgebouwde
expertise rond taalverwerving dwongen ons om onze visie te herbekijken, hetgeen de concrete
aanleiding was voor dit onderzoek.
 Sublabel

-

handboek op oefenmoment

Huidige praktijk
Deelnemers aan een conversatietafel nemen af en toe hun handboek mee, vooral voor een examen
of bij een opdracht.
Mening vrijwilligers / hun ondersteuners
Vrijwilligers hebben er op zich geen probleem mee om hen er sporadisch mee te helpen. Bovendien
kan het handboek een aanknopingspunt zijn voor een goed gesprek. Enkele vrijwilligers zijn
bovendien nieuwsgierig naar wat cursisten in de les leren. Toch merkten ze op dat het enkel kan als
er ruimte voor is en het de andere deelnemers niet stoort.
Mening docenten
De docenten verschilden van mening. Sommigen vonden het absoluut geen goed idee. Zeker als het
gaat over hulp bij opdrachten. Volgens sommige docenten van CBE (maar ook CVO) waren die
opdrachten net bedoeld om te kijken in hoeverre de cursisten ze zelfstandig zouden kunnen
oplossen. Uiteindelijk waren de meeste docenten het er wel over eens dat het handboek een leuke
aanleiding kan zijn voor een groepsgesprek (bijv. voorbereiding van een spreekoefening). Enkele
docenten (vooral van CVO) zagen er helemaal geen probleem in om het handboek mee te nemen
naar een conversatietafel, hetgeen ons verraste. Zij vonden het alleen maar positief als cursisten
met een derde over taal praten. Over de grammatca was iedereen het eens. Grammaticaregels
worden best uitgelegd door docenten om verwarring te vermijden (zie ook sublabel ‘grammatica’ bij
kernlabel 1).
Conclusie :
Een handboek meenemen naar een conversatietafel kan op 3 voorwaarden :
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Het geeft een concrete aanleiding voor een groepsgesprek, bijv. ter voorbereiding van een
presentatie,… (dus geen hulp bij opdrachten en geen grammaticaregels).
Het mag niet structureel gebeuren.
Het moet praktisch haalbaar zijn voor de vrijwilligers.

Quotes :
Vrijwilliger (nemen deelnemers soms een handboek mee?) Dat gebeurt. Niet frequent, absoluut niet.
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.
Docent : Voor ons is dat een manier – we weten ook wel dat heel veel mensen dat niet zelf maken,
maar van kan je dat nu eigenlijk zelfstandig? Begrijp je wat je hebt geleerd in de klas? Kan je dat dan
ook nog thuis eens proberen?
Vrijwilliger : We doen wel nakijken en dan zeggen van je moet het nog nalezen want er staan nog een
paar fouten in. Maar ik verbeter niet. Docent: Ja dat gaat wel.
Docent : ik vind dat dus goed he, ik vind dat dus helemaal niet erg dat cursisten over taal gaan
nadenken met buitenstaanders. Ik vind dat allemaal positief. Maar soms gaat het over eh ja … de
vorming van een tijd. 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.
Docent : Dus, ik zeg hen de vrijwilliger zal jou kunnen verbeteren maar zal misschien niet gaan zeggen
waarom het zo is en ik heb ook aan mijn cursisten, als zij een grotere spreekoefening, een presentatie
moeten voorbereiden, dat ik zeg “Kijk, neem je boek mee naar het praatpunt!” Maar het is niet om de
grammatica, wel om die spreekoefening, binnen het groepje te doen, voordat ze het voor de hele klas
moet komen brengen. Maar dan is louter die spreekoefening. Ik zou nooit zeggen “Neem je handboek
mee om het huiswerk of de grammatica…”
Eigen bedenking :
 We waren verrast door de grote openheid van vele docenten. Het voorstel om een klassikale
spreekoefening of presentatie voor te bereiden op een conversatietafel vonden wij zeer boeiend.
Op die manier zou ook de link tussen de vrijwilliger en docent versterkt kunnen worden. We zijn
benieuwd naar wat de experts hiervan vinden. Is dit een goede zaak? Zouden jullie er nog
verder in willen gaan? Of, zijn er nog andere linken te leggen met de leerstof in de klas?

 Sublabel

-

Noteren op oefenmoment

Huidige praktijk
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.
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Mening vrijwilligers / hun ondersteuners
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
aaknopingspunt voor de vrijwilliger als start van de volgende conversatietafel.
Mening deelnemers
De bevraagde deelnemers geven 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.
Mening docenten
De docenten zien geen probleem in het noteren van woorden op een conversatietafel ‘zolang het
maar geen echte les wordt’. Sommige docenten geven zelfs advies over hoe je die woorden best kan
noteren (de- en het-woorden in aparte kolommen). Dit idee wordt positief onthaald door sommige
vrijwilligers. Anderen vinden het dan weer te veel lesgeven.
Conclusie
Noteren kan tijdens een conversatietafel, zolang je maar geen les begint te geven.
Quotes :
Vrijwilliger : We mogen eigenlijk niet schrijven, maar er zijn zo spontaan, mensen die een papiertje bij
hebben dat die soms durft vragen aan jou van euh, wil je eens even noteren hoe je dat woordje
schrijft, schrijf ik het woord juist? En dan wil ik dat je daar juist op reageert…
Vrijwilliger : Maar iets neergeschreven zien staan, dat helpt om te onthouden.
Vrijwilliger : Het geeft ook, vind ik, de mogelijkheid om na het gesprek - ik stimuleer dat ook altijd bij
de vrijwilligers - van herhaal nog eens wat je aangeraakt hebt, wat nieuw was. En als er dan iets op
papier staat, is het wel gemakkelijker om te zien van ‘weet je nog’ en …
Docent : Tuurlijk, als een cursist daar nood aan heeft, dan kan je toch niet zeggen “ah nee, dat mag ik
niet.” Dat lukt niet he. Als een cursist vraagt “wat is dat, ik ken dat woord niet.” En als je dan gaat
zeggen van ja, dat is een, een schemerlamp of ik weet niet wat, schrijf er dan bij de of het (…) en dan
zou je kunnen doen dat ze bijvoorbeeld alle ‘de-woorden’ aan een kant van het blad schrijven en alle
‘het-woorden’ langs de andere kant. En dat je gaat zien dat je, 80% van de woorden zijn de-woorden,
20% van je woorden zijn het-woorden. En, ja … een visuele ondersteuning helpt.
Eigen bedenking :
 Docenten, vrijwilligers en deelnemers lijken het eens over deze vraag. Noteren kan, zolang je
geen les begint te geven. Wat is de mening van de experts hierover?

 Sublabel

-

opkomst
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Hoewel de vrijwilligers erg betrokken zijn op ‘hun anderstaligen’ en de deelnemers over het
algemeen positief zijn over de conversatietafels, is de opkomst in sommige regio’s redelijk laag.
Bovendien wil 95% van de bevraagde cursisten meer oefenkansen. Tijdens het onderzoek kregen
we de vraag van een ondersteunende medewerker om mee na te denken over acties om de opkomst
te verhogen.
Uit de bevraging blijkt dat 2/3de van de cursisten plaatsen kent om Nederlands te oefenen. 1/3de
kent deze plaatsen dus niet, maar 75% van hen wil ze wel leren kennen. Aan de cursisten die
plaatsen kenden, vroegen we welke plaatsen dat dan zijn. Naast de conversatietafels kregen we ook
antwoorden als, internet, VDAB, Atlas, buren, kinderen,… 1/3de van de bevraagde cursisten is ook
effectief op een oefenplaats geweest. Hiermee bedoelen ze niet alleen een conversatietafel, maar
ook de bovengenoemde antwoorden. Er kunnen m.a.w. nog veel meer cursisten toegeleid worden
naar de conversatietafels.

Ken jij
oefenplaatsen?

2/3de JA

1/3de NEEN

1/3de is er al
eens geweest

75% wil ze wel
leren kennen

Een aantal conversatietafels doen het zeer goed en hebben elke week een grote stabiele groep
deelnemers. We bevraagden deze conversatietafels specifiek over hun succesfactoren. Niet
iedereen vond het evident om daar een antwoord op te geven. Heel vaak draaide het het 1ste jaar
niet, maar kwam er dan plots verandering. Factoren die een invloed lijken te hebben zijn :
kinderopvang ter plaatse, continuïteit (conversatietafels lopen door in de vakanties) en promotie in
de klas (voorstelling conversatietafel in de les, een openlesweek, bezoekjes van een klas aan een
conversatietafel). Eens een conversatietafel goed draait, doet de mond-aan-mond-reclame de rest.
Sommige conversatietafels sturen voor de start telkens een sms-bericht, ter herinnering.
Quotes :
Ondersteuner succesvolle conversatietafel : Ja, ik heb dus dit jaar…voorbije jaren zijn we, dus, met
vrijwilligers en een deelnemer ook in de lessen van CVO gaan toelichten wat we doen, waarvoor we
staan…
Vrijwilliger succesvolle conversatietafel : Eh, ze komen van de les en ze zeggen dan van ga naar
praatpunt en ze komen bij ons toe en ze hebben een gezellige avond en ze zeggen dat tegen mensen
van dezelfde les. En die brengen zij de volgende keer mee. Dus eigenlijk, op dat punt, want ge merkt
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dat ook he. Of ze hebben een vriendin en die zit bij mij in de klas. Of die Afghaanse jongens, die
pakken elke week iemand anders mee.
Eigen bedenking :
 Welke acties kunnen we doen om de opkomst te verhogen? Welke factoren zijn cruciaal voor
een succesvolle conversatietafel? Gaat het om promotie, expertise vrijwilligers, inhoud
conversatietafel, intake (in kaart brengen van de verwachtingen van de cursist), tijdstip, eigen
lokaal, praktische omkadering…? Welke andere factoren spelen een rol?
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Analyse kernlabel 3

(VRIJWILLIGERSORGANIATIES)

5 sublabels

-

IDEALE OEFENKANSEN NAAST DE KLAS

‘platform oefenkansen’/overkoepelende organisatie
inhoud
expertise vrijwilligers
timing
erkenning

Onder dit kernlabel vallen alle reacties van de bevraagden die te maken hebben met ideale
oefenkansen. Sommige reacties zijn letterlijke antwoorden op de vraag ‘Als je alle macht en geld
had, wat zou je dan veranderen? Hoe zou jij de oefenkansen voor de anderstaligen verbeteren?’
Maar tijdens de focusgesprekken ging het ook vaak over goede praktijken of inspirerende
voorbeelden. We vroegen ook aan cursisten en deelnemers welke tips zij hebben om het
oefenmoment te verbeteren, of, wat zij verwachten van een kwaliteitsvol oefenmoment. Al deze
reacties zijn terug te vinden binnen dit kernlabel.

 Sublabel

-

‘platform oefenkansen Nederlands’/overkoepelende organisatie

Verschillende respondenten gaven aan dat er een ‘platform oefenkansen Nederlands’ zou moeten
komen. Het gaat over een organisatie die alle mogelijke oefenkansen per regio bundelt, een plaats
waar alle oefenkansen en projecten verzameld worden. Er moet een overzicht komen van
bestaande oefenkansen, in de klas en buiten de klas. Concreet gaat het over het aanbod binnen
CVO/CBE, de taalstages, buitenschoolse opdrachten, de conversatietafels, samen inburgeren, digitale
oefenkansen (zelfstudie), enz.
Niet elke oefenkans is voor iedereen weggelegd. Niet iedereen is geschikt voor samen inburgeren.
Mama’s met jonge kinderen kunnen niet naar een conversatietafel gaan, maar hebben misschien wel
baat bij info over zelfstudie. Anderstaligen zouden een grondige intake moeten krijgen waarbij ook
bevraagd wordt voor welke extra oefenkans hij/zij interesse heeft. Dit vertaalt zich in een
uiteindelijke doorverwijzing naar een CVO/CBE, en een praatpunt, of samen inburgeren, naargelang
de interesse.
Naast het bieden van een overzicht, een uitgebreide intake en grondige doorverwijzing, moet deze
organisatie ook beleidssignalen kunnen doorgeven.
Quote :
Docent : ja, maar het zal moeten gegroepeerd worden ook, want nu komt het zo van een beetje
overal.. Ja, want 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… dus, voor elk wat wils… een ruim
aanbod dat gegroepeerd is..
133

Eigen bedenking :
 We geloven in dit concept, en vragen ons af voor welke organisatie deze rol is weggelegd. Past
dit binnen de intake van het HvN, of zijn andere organisaties/personen hiervoor beter geschikt?

 Sublabel

-

inhoud

Dit sublabel is onderverdeeld in 4 thema’s : inhoud gesprekken, doe-activiteiten, doorverwijzing naar
andere oefenkansen en kwaliteitsbewaking,
Inhoud gesprekken
Cursisten willen vooral spreken tijdens een conversatietafel, zo blijkt uit de bevraging. We vroegen
aan de anderstalige cursisten over welke thema’s ze graag willen spreken tijdens een
conversatietafel. Heel vaak kwam het antwoord ‘alles’ terug. Op sommige conversatietafels konden
we specifieker doorvragen en kregen we een antwoord op wat die ‘alles’ zou kunnen zijn. Ook de
cursisten in de klas kregen de vraag over welke thema’s ze willen spreken. Opvallend is dat de
antwoorden gelijklopend zijn.
Veel anderstaligen willen spreken over thema’s die hen aanbelangen. Ze willen bovendien niet
vrijblijvend spreken over deze thema’s, maar er ook inhoudelijk iets van opsteken.
Waarover willen veel anderstaligen spreken tijdens een oefenmoment?
1
Werk en opleiding (enkele voorbeelden : vacatures bekijken, sollicitatiegesprek
voorbereiden, …)
2
Mijn leven in België (dagdagelijkse dingen, activiteiten in mijn sta, winkels, cultuur,
geschiedenis,…)
3
Kinderen en familie (kinderopvang zoeken, ziek kind, dokter,…)
4
Hobby’s
5
Actualiteit, politiek
6
Sport
7
Vakantie en reizen
8
Oefenkansen buiten de klas (vrijwilligerswerk, andere conversatietafels, goede TVprograma’s,…)

Tijdens de focusgroepen werden heel wat hulpmiddelen opgesomd om een gesprek te starten en op
gang te houden. Vele vrijwilligers straten het gesprek met ‘Hoe gaat het, en waarover wil je
spreken?’. Op sommige conversatietafels starten vrijwilligers het gesprek aan de hand van de
Wablieft, of themablaadjes. Overal was wel de bereidheid om vraaggericht te werk te gaan. Vele
conversatietafels werken met hulpmiddelen als color cards, woordenboeken, een atlas,.. Spelletjes
zijn minder populair en worden vaak enkel de 1ste keer gebruikt.
Quote :
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Ondersteuner vrijwilligers : We gaan er heel gemakkelijk vanuit dat we aan onze vrijwilligers
feedback vragen, en daarmee in interactie gaan, maar we vergeten heel vaak die anderstaligen. En ik
denk dat dat iets is dat we moeten bewaken en waar we iets mee moeten doen de volgende periode,
omdat er van de anderstaligen heel veel goeie en nuttige feedback komt.
Eigen bedenking :
 We vragen ons af in welke mate deze noden bekend zijn bij de vrijwilligers en of ze erop kunnen
inspelen.
 Anderstaligen willen spreken over thema’s die hun direct aanbelangen en waarvan ze bovendien
inhoudelijk iets opsteken. Vinden de experts de conversatietafel het geschikte plaats?
 Wat vormt voor de experts de ideale inhoud van een conversatietafel? En welke hulpmiddelen
kunnen we hiervoor inzetten?
Doe-activiteiten
Vrijwilligers zouden graag meer buiten komen en samen dingen gaan doen. In Willebroek is de
locatie van de conversatietafel gelegen naast het lokaal waar bloemschikken plaatsvindt. De
deelnemers gaan er al eens op bezoek, samen met de vrijwilligers, hetgeen een groot succes is. Toch
is de opkomst bij de meeste uitstapjes zeer laag. Doe-activiteiten zijn over het algemeen geen
succes. Volgens sommige docenten is dat te wijten aan het feit dat deelnemers de link met leren niet
leggen.
Uit de bevraging blijkt dat heel wat anderstaligen graag samen dingen doen. Het kan gaan om
fuctionele uitstappen, zoals samen naar het station gaan, of naar VDAB, de mutualiteit. Maar
sommigen vragen ook om samen leuke dingen te doen zoals een naaiwerkje meenemen naar een
conversatietafel.
Quotes :
Ondersteuner vrijwilligers : Ik leerde ook veel meer door gewoon dingen te gaan doen. Activiteiten,
en dan niet altijd stillekes aan die tafel en voorzichtig met elkaar praten… en eigenlijk komt da van de
vrijwilligers zelf zo van ‘die wil eigenlijk wel eens met mij mee gaan naar het containerpark om te
gaan kijken hoe dat daar alles eigenlijk werkt.
Ondersteuner vrijwilligers : Bij ons gaat het door in het jeugdhuis. En dat is iets waar dat veel andere
activiteiten zijn, zoals naaien en bloemschikken. En we maken ook reclame voor die activiteiten. En
vorige keer was er iemand meegegaan naar bloemschikken om die mensen dat ook eens te laten
doen. En vaak vinden die daar echt wel hunnen draai in en blijven die dat doen. En dat is toch ook
wel heel goed om Nederlands te leren en andere mensen te leren kennen.
Vrijwilliger : wij hadden de laatste activiteit in Hoogstraten, ja echt eind juni een wandeling en dan
in’t plaatselijk museum en als mensen da op voorhand weten, komen ze niet…
Docent : En da komt omdat onze mensen de link nie leggen dat dat ook leren is.
Eigen bedenking :
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Vinden de experts dat doe-activiteiten passen binnen een conversatietafel?
De huidige uitstapjes zijn niet zo succesvol. Waaraan zou dat kunnen liggen. Is er geen link met
leren? Of, is de keuze van de activiteit niet gelinkt aan de nood van de cursist? Hoe kunnen we
dit verhelpen?
Sommige deelnemers willen hun naaiwerkje meenemen naar de conversatietafel. Dit geeft een
aanknopingspunt, het is een handig hulpmiddel om het gesprek gaande te houden. Of is dit
‘terug naar af?’

Doorverwijzing naar andere oefenkansen
Anderstaligen willen graag info over andere oefenkansen naast de klas of de conversatietafel. Het
gaat dan over info over vrijwilligerswerk, TV-programma’s, adressen van andere conversatietafels,
zelfstudie,…
Vrijwilligers stimuleren de deelnemers om Nederlands te spreken met familie of kinderen, om deel
te nemen aan het vrijetijdsaanbod. Ze zijn niet altijd op de hoogte over andere oefenkansen, zoals
andere conversatietafels, vrijwilligerswerk of websites rond zelfstudie. Tijdens de focusgroep
merkten we dat vrijwilligers hun pen vastnamen en noteerden, als iemand het had over zo een extra
oefenkans.
Eén van de respondenten op de focusgroep had het plan om een website op te zetten ‘Taalruil’, waar
anderstaligen en Nederlandstaligen elkaar vinden en gericht de vreemde taal kunnen oefenen. Dit
idee werd door de andere respondenten positief onthaald.
Quote :
Vrijwilliger : bijvoorbeeld een 11.11.11-brunch, dan euh… zoeken wij mensen die graag koken.(…)
Gespreksleider : Ze praten Nederlands met die Vlaamse …Vrijwilliger : ja, da’s de bedoeling, he…
Vrijwilliger : Zijn er zo TV-programma’s die je kan aanraden? Want TV is wel één van de dagdagelijkse
bezigheden..
Vrijwilliger : Ik denk ook zelfs om informatie te geven over vrijwilligerswerk en dergelijke, omdat
mensen toch ook op zoek zijn om meer spreekkansen. (…) zoals sportkampen. Of mensen willen leren
fietsen of waar ze kunnen basketballen, voetballen, … die mensen weten niet waar ze dat kunnen
vinden.

Eigen bedenking :
 Al deze info zou passen binnen het al dan niet bestaande platform oefenkansen Nederlands.
Wellicht hebben niet alle vrijwilligers deze info. Moeten ze beschikken over deze info? Wie
stoomt hen ervoor klaar? Past dit binnen een vormingstraject dat we willen opzetten voor
vrijwilligers, samen met de partners Prisma vzw en vorming plus?
Kwaliteitsbewaking
Eigen bedenking :
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Anderstaligen willen spreken over thema’s die hen aanbelangen. Dit is uiteraard voor iedereen
anders. Vrijwilligers zouden idealiter op maat moeten gaan werken. Wie brengt de noden van
de anderstalige in kaart?
Moet er een organisatie zijn die de kwaliteit bewaakt? Wie kan die rol best op zch nemen?

 Sublabel

-

expertise vrijwilligers

Vrijwilligers hebben in de eerste plaats nood aan uitwisseling. Ze willen weten hoe andere
vrijwilligers op andere conversatietafels het aanpakken. Tijdens de focusgroep ging heel wat tijd
naar de hulpmiddelen die vrijwilligers gebruiken om het gesprek op gang te houden. Vrijwilligers
bevraagden elkaar en noteerden hulpmiddelen die ze niet kenden.
Vrijwilligers zijn graag op de hoogte van good practices en de laatste nieuwtjes. De meeste
vrijwilligers zouden graag tips en tricks raadplegen op een website. Ook een nieuwsbrief met good
practices uit Vlaanderen valt in de smaak.
Anderstaligen willen praten over zaken die hen aanbelangen, waar ze inhoudelijk iets van opsteken.
Bovendien willen ze samen met de vrijwilligers samen zinvolle activiteiten doen.
Quotes :
Gespreksleider (over website rond oefenkansen) : Dat is een site die is opgezet voor vrijwilligers die
oefenkansen aanbieden. Maar de site is gesloten * gelach* , voordat jullie beginnen te noteren!
Vrijwilliger : Wat we ook al eens gedaan hebben is met 3 mensen naar een ander praatpunt gaan
kijken. Dus we zijn al eens op bezoek geweest in Turnhout en we nodigen ons misschien uit in
Herentals?
Gespreksleider : Zou je graag hebben dat er een organisatie is die u ondersteunt of u de laatste
nieuwtjes doorstuurt? Vrijwilliger : Ja dat is altijd interessant he
Ondersteuner vrijwilligers : Wel bij ons op onze dienst is daar wel nood aan. Allez, onze
conversatietafels zijn pas sinds oktober bezig. Dus we missen wel wat achtergrond daarover. 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. Dus ik denk dat zoiets daar wel een antwoord op
kan bieden. (…) Ja we hadden zoiets van we moeten hier het warm water niet gaan uitvinden terwijl
er al zoveel dingen bestaan … en hoe geraak je daar dan aan…
Vrijwilliger : Mag ik weten welke spelletjes dat dat zijn? (noteert)
Eigen bedenking :
 Vrijwilligers hebben nood aan uitwisseling. Deze nood situeert zich in de 1ste plaats tussen
vrijwilligers onderling. Zou het zinvol zijn om een uitwisseling op te starten met NT2-
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docenten of zelfs MO-docenten (zij behandelen veel van deze thema’s tijdens hun les
maatschappelijke oriëntatie).
Vrijwilligers willen op de hoogte zijn van good practices, van dingen die werken, van
hulpmiddelen waarmee ze variatie kunnen bieden. Een website met tips en tricks, een
nieuwsbrief voor vrijwilligers, is dat iets wat we als HvN zouden moeten aanbieden? Of is
deze rol weggelegd voor een andere organisatie?
Op welke manier kunnen we de vrijwilligers ondersteunen om tegemoet te komen aan de
verwachtingen van de anderstaligen? Hebben ze info over thema’s die hen aanbelangen?
Hoe stomen we vrijwilligers klaar om om te gaan met heterogeniteit?

 Sublabel

-

timing

Veel vrijwilligers zeggen dat de conversatietafels zouden moeten doorlopen tijdens de vakanties. Dit
advies vinden we ook terug in de tips die anderstaligen meegeven. Het blijkt bovendien één van de
succesfactoren voor een goedlopende conversatietafel. Hoewel veel vrijwilligers gewonnen zijn voor
dit idee, blijft het vaak praktisch onmogelijk. Het idee werd geopperd om jobstudenten of stagiaires
in te zetten tijdens de vakantieperiode.
Uit de bevraging en uit de focusgesprekken blijkt dat veel deelnemers aan een conversatietafels
pleiten voor meerdere oefenmomenten (conversatietafel) per week.
Quotes :
Gespreksleider : Jullie houden open, en denk je dat dat een succesfactor is om mensen te laten blijven
komen? Vrijwilliger : Ik denk dat wel. Zij zijn er toch. Da bewijst da toch he.
Ondersteuner vrijwilligers : ik heb ooit een korte bevraging gedaan, wat zij zelf zouden willen
veranderen en daar kwam vooral uit van meer dan één keer per week… en langer ook he, in de
vakantieperiode was ook de vraag
Ondersteuner vrijwilligers : Awel ja, dat is dus als ik mag dromen: iemand die het in de zomerperiode
overneemt.

 Sublabel

-

erkenning

Vrijwilligers uitten een kreet naar erkenning. Heel wat antwoorden op onze vraag over ideale
oefenkansen kwamen neer op dit thema, erkenning. Het gaat dan over erkenning van hun
organisatie binnen het NT2-landschap, maar ook over een persoonlijke erkenning als vrijwilliger. 1
vrijwilliger haalde zelfs aan het heel erg te vinden doodgezwegen te worden.
Vrijwilligers willen een plaats krijgen binnen het NT2-landschap. Ze willen vermeld worden op een
folder, ze willen toestroom krijgen van HvN en andere doorverwijsorganisaties.
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Op elke focusgroep kwam het belang van een goede locatie naar boven. We spenderden er telkens
heel wat tijd aan. Vrijwilligers vinden het heel belagngrijk dat zij kunnen gebruik maken van een
goed uitgerust lokaal, waar ze de mogelijkheid hebben om koffie of thee te serveren.
Een ondersteuner van vrijwilligers vroeg ook om een persoonlijke erkenning van de vrijwilligers in de
vorm van een terugbetaling van hun transportkosten of parkeerticketten.
Quotes :
Vrijwilliger : Ja, een ander lokaal, he! (…) ja, da zou al heel veel zijn. (…) ja, dat is heel belangrijk. 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!” en
krantenartikels enzo.
Gespreksleider : Mogen bij jullie dan eventueel kinderen meekomen? Vrijwilliger : Ja. Ik heb
kleurboeken en spelletjes en puzzels. Ik heb zelfs 2 lokalen, sorry. (…) En dan gebruik ik dat achterste
lokaal mee bij voor kinderopvang.
Ondersteuner vrijwilligers : inderdaad ja, het is iets, maar wat ik heel erg vind, dat is dat ik mijn
vrijwilligers niets kan bieden. Die komen met de auto van (…), die moeten parkeren, dat kost (…) en
die moeten dat zelf betalen. Ik heb geen middelen om dat terug te geven. (…) en dat vind ik heel erg
en ik weet dat er heel wat vrijwilligers daarop afhaken.
Gespreksleider : Ik ben blij dat dat voorbij is, zeg jij. Wat stoorde u het hardste dan toen?
Ondersteuner vrijwilligers : dat ik er wel degelijk achter sta dat wij een zinvolle aanvulling bieden. En
dat dat ook mag gekend worden, want toen werd het ook in de publicatie nooit vermeld.
Gespreksleider : een stuk erkenning ook. Ondersteuner vrijwilliger : ja, ook erkenning en bekendheid.
Dus mensen weten dat het er is, dat het niet doodgezwegen wordt.
Eigen bedenking :
 Moeten we als HvN inzetten op erkenning van de vrijwilligersorganisaties en hun plaats in
het NT2-landschap duidelijk stellen?
 Is het de rol van HvN om in te zetten op goed uitgeruste lokalen? Of is dit aan andere
organisaties? Meer info over lokalen zie kernlabel 3, sublabel omgeving.
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Analyse Kernlabel 4
(ONDERWIJS)



IDEALE OEFENKANSEN BINNEN DE KLAS EN KLASOMGEVING

2 sublabels

-

tijd en ruimte
omgeving

-

tijd en ruimte

 Sublabel

Docenten willen meer tijd en ruimte tijdens een module. Eerder dan kleinere klasgroepen wil een
deel van de docenten meer tijd hebben tijdens een module. Deze extra tijd zouden ze willen
spenderen aan zaken als : herhaling (assimilatie), buitenschoolse activiteiten/opdrachten,
taalstages, voorleesmomenten (evt. met vrijwilligers), logopedie (evt. met logopedist). Een aantal
docenten vindt bovendien dat cursisten, vooral binnen een intensief traject, vaak meer tijd nodig
hebben om de leerstof te verwerken. Een deel van de docenten vindt bovendien dat het principieel
de taak is van een CBE of CVO om naar buiten te gaan, evt. met ondersteuning van partners.
Tijdens 1 focusgroep kregen we als antwoord op de vraag ‘Wat zou je veranderen als je tijd en geld
had?’ : ‘een versterking van de OKAN-klassen.’ We moeten inzetten op OKAN-klassen, de bron van
taalverwerving bij jongeren.
Extra oefenkansen na de les zouden best gebeuren via
vrijetijdsactiviteiten.
Quotes :
Gespreksleider : Zou je liever de module 1 geven over een langere tijd? Docent : ja, soms wel, omdat
er weinig tijd is om het te assimileren. 4 keer per week is echt, eh, het moet snel vooruit gaan, aan de
ene kant zijn er mensen die dat graag hebben, maar het neemt tijd weg van …
Docent : Ik zou veel liever drie keer les geven en de vierde keer de straat op en dat gaan toepassen
op straat. Allez, op straat, in de winkel, in de supermarkt. Gespreksleider : is dat iets wat jullie zouden
kunnen doen vanuit jullie centrum of iets wat jullie zouden vragen aan een vrijwilligersorganisatie of
euh.. in jouw dromen? Docent: ik zou da ’t liefst zelf doen. (..) in principe zou het moeten, vind ik.
Ondersteuner vrijwilligers : he, want als daar een samenwerking zou zijn met wat jullie aanbrengen
en de mensen die er in de praktijk voor staan, dat zou ook een oplossing kunnen zijn. Als het niet bij
jullie centrum zelf kan.
Docent : Ik heb soms da wij in ons CVO, wij gaan door, door, door in de klas en in het begin start je
met de hele groep en tegen de helft van de cursus zie je zo een middengroep voor jou die je meekrijgt
en ja, je hebt geen tijd voor die anderen, want je moet altijd maar door. Gespreksleider : tijd voor de
anderen of minder cursisten in uw klas, als ge moogt kiezen? Docent: tijd. (…) het is gewoon, je hebt
geen tijd om te herhalen, om de cursisten te laten assimileren wat ze geleerd hebben…
Docent : Omdat wij zoiets hebben van wij willen ondersteuning van een logopediste waarbij, die ja
vaste uren heeft of waar je iemand kan naartoe sturen. Ondersteuner vrijwilliger : dat is zo
belangrijk, he, die uitspraak. Dat is eigenlijk het belangrijkste vind ik.
Vrijwilliger: Ja dat er in de vakantie of in de avonduren ook eens met die kinderen rond taal gewerkt
wordt. Want inderdaad die komen thuis en die spreken hun eigen taal he. En da Nederlands dat zit
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ver weg he. Docent : Maar eigenlijk, als die een volle opleiding hebben overdag. He, die gaan van
half 9 tot 4 naar school en om die ’s avonds nog euh.. Vrijwilliger : Dan zit da bakske vol.
Ondersteuner : Ja, misschien op vrijetijdsmanieren he. Ondersteuner vrijwilligers : Ja, en als we
middelen hebben en mogen dromen, dan zouden we daar moeten beginnen OKAN
Eigen bedenking :
 Een aantal docenten vindt het principieel de taak van een CBE/CVO om met cursisten ‘naar
buiten te gaan’, evt. met ondersteuning van de partners. Wat is de visie hierop van de experts?
 Stel dat er binnen een bepaalde module meer tijd wordt voorzien. Hoe zouden jullie, experts die
tijd invullen?
 Extra oefenkansen voor OKAN’ers zijn belangrijk. Op welke manier kunnen we daaraan werken?

 Sublabel

-

omgeving

Een groot aantal docenten wil de schoolse omgeving uitbreiden met allerlei oefenkansen. Concreet
betekent dit dat er in een CVO/CBE ook een conversatietafel gehuisvest is, maar ook een module
naaien, koken,… plaatsvindt, waaraan de cursisten ook kunnen deelnemen. Het moet een taal-rijke
ruimte zijn met talrijke oefenkansen voor de cursist.
Voortekenend op dit plaatje, zouden de conversatietafels idealiter aansluiten op de les, bijv. na een
lunch- of koffiepauze. Op die manier zouden er meerdere conversatietafels kunnen zijn, gelinkt aan
het niveau Nederlands.
Binnen dit centrum – met alle mogelijke leer- en oefenkansen – zou er een openleercentrum moeten
zijn en een gezellige cafetaria waar cursisten bijv. samen hun huiswerk kunnen maken.
Docenten vragen een lokaal dat goed is uitgerust, bijv. met computers, of smartboards. Op die
manier kunnen ze de wereld binnenhalen in de klas.
Quotes :
Docent : Cursisten hebben bij ons in de voormiddag les en gaan in de hal een boterham eten en gaan
namiddag naar inburgering he. Dus wij zouden, want in de namiddag hebben we momenteel nog wel
een lokaal vrij, dus wij zouden een soort van praatpunt kunnen doen. (…)
Deocent : Dan zou ik bijvoorbeeld ook – als daar geld en uren voor zijn – (…) een conversatiegroep, op
verschillende niveaus eventueel zelfs, omdat iemand van 1.2 bij iemand van RG 4 (…) dat
niveauverschil is te groot, want die van 4 gaan nooit gelukkig zijn. En die van 1.2 gaan zeggen van
oei, ik ga hier mijn mond houden
Docent : Of bijvoorbeeld , ik zou heel graag op school een gezellige cafetaria hebben. Eh, dus dat de
mensen niet zeggen na de les van hop hop snel naar de bus, maar we blijven daar nog even een koffie
drinken, of samen huiswerk maken, want bij ons op school krijgen ze heel veel huiswerk, zeker de
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intensieve groepen, die krijgen heel veel huiswerk… dat ze dat samen maken. Dat daar de
mogelijkheid toe is.
Docent : ja, ik vind ook wel, ik zou het heel leuk vinden moest er rondom onze lessen ook nog extra
vrijwilligersdingen gebeuren. Bijvoorbeeld gewoon na de les iemand per vijf leslokalen die een boek
komt voorlezen of dat er zo nog heel veel extra initiatieven zijn dat die cursisten niet zomaar naar een
les komen, maar dat er eigenlijk een hele waaier van mogelijkheden is om binnen die school toch ook
nog op andere manieren met Nederlands in contact te komen. Zonder te willen concurreren, maar ik
denk dat het aanbod rond de lessen nog veel groter mag, dat er heel veel vraag naar is ook. (…)
Bijvoorbeeld samen sporten en zo ook en dan gecombineerd met Nederlands (…) koken..
Docent : Computers, dat is zo belangrijk tegenwoordig en er zijn er zo weinig die daarmee kunnen
werken (…) ge kunt materiaal van wat ge op tv hoort, wat ge op de radio hoort, ge kunt dat echt in
uw klas brengen, ge moet niet altijd naar buiten gaan…
Eigen bedenking :
 Als de conversatietafels een vaste plaats krijgen binnen een CVO/CBE, dan werkt dat
dempelverlagend voor de cursisten. Maar er zijn nog meer voordelen : je werkt aan der
‘erkenning’ van vrijwilligersorganisaties en de link tussen vrijwilligers en de docent wordt
versterkt. Wat denken de experts ervan? Zien jullie ook alleen maar voordelen, of zijn er
valkuilen? Moeten we als HvN hierop inzetten?
 Welke oefenkansen zouden nog passen binnen de omgeving van een CVO/CBE?
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Bijlage 9: Infographic “Nederlands leren, wie, wat, waar …?”
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