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INLEIDING

Inleiding

Het proefproject Taalrijk sporten en bewegen
kadert binnen de projectoproep Nederlands
oefenen van het Vlaams Agentschap voor Integratie en Inburgering. Binnen het project gingen we met Buurtsport Antwerpen (onderdeel
van Sporting A) aan de slag rond taaloefenkansen in onze sport- en beweeglessen (verder
sportlessen genoemd). Op deze manier hoopten
we taaldrempels in onze werking zo veel mogelijk weg te nemen én tegelijkertijd onze sportlessen taalrijker te maken. Het doel was om wat
we (vaak onbewust) al deden door onze diverse
doelgroep, verder kwalitatief te gaan ontwikkelen en zo proefondervindelijk te komen tot een
methodiek om van een sportles een taalrijke
omgeving te maken. Voor de uitwerking werkten we intensief samen met de taalexperten
van Atlas, Integratie en Inburgering Antwerpen
en Onderwijsnetwerk Antwerpen. Ook konden
we rekenen op de bereidheid tot uitwisseling
van bestaande good practices en waardevolle
input vanuit talige partnerorganisaties. Het
resultaat van onze boeiende ontdekkingstocht
lees je verder in dit draaiboek.
Belangrijk is dat het binnen het Taalrijk sporten en bewegen gaat om het creëren van een

taaloefenkans voor de deelnemers aan de sportlessen. En dus niet zoals in andere talige sportprojecten een taaloefenkans voor anderstalige
sportlesgevers (in opleiding). Daarnaast werd
de methodiek ontwikkeld voor de doelgroep
16+, zoals bepaald door de projectoproep. We
zijn er echter van overtuigd dat de kijkwijzer/
vaardigheden ook perfect toepasbaar zijn bij
jongere leeftijden. Je zal als lesgever enkel de
gebruikte werkvormen lichtjes moeten aanpassen aan de specifieke context, maar dit geldt
eigenlijk voor de invulling in elke les.
Binnen dit draaiboek nemen we je mee in:
• wat een taaloefenkans in de sport- of beweegles juist is, en wat de meerwaarde is om
hierop in te zetten,
• hoe we binnen het proefproject bij Buurtsport Antwerpen tewerk zijn gegaan,
• en vooral ook hoe je het als organisatie zou
kunnen aanpakken om zelf taaloefenkansen
in de sportlessen te introduceren, op basis
van onze ervaringen.
We hopen met ons verhaal vooral jullie als organisatie/sportlesgever te prikkelen om hier zelf
ook mee aan de slag te gaan.
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Een grote dankjewel aan Atlas, team taalbeleid
en taalpromotie (www.atlas-antwerpen.be/nl) –
specifiek Lies Van Biesebroeck en Tom de Keyzer
– en Onderwijsnetwerk Antwerpen (www.onderwijsnetwerkantwerpen.be) – specifiek Karen
Torfs – voor de intensieve opvolging en ondersteuning van dit project.
We willen ook het Agentschap voor Integratie
en Inburgering (www.integratie-inburgering.
be) danken voor de financiële en inhoudelijke
ondersteuning.
En onze speciale dank voor onze medewerkers,
monitoren, lesgevers en vrijwilligers die in de
praktijk meewerkten aan dit proefproject. Zonder hen had dit project nooit kunnen uitgroeien
tot het verhaal dat er nu ligt.
En verder nog een woord van dank aan:
• de verschillende good practices rond taaloefenkansen en sport en taal voor hun
bereidheid tot uitwisseling
• de talige partnerorganisaties (Open School,
Encora, Atlas - team maatschappelijke participatie) voor hun waardevolle input, samenwerking en toeleiding
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Taaloefenkans
in de sportles
11

First things first! Voor we verdergaan is het belangrijk om een
duidelijk beeld te krijgen van wat een taaloefenkans in een sportles juist inhoudt.
En vooral ook wat het niet is. Daarnaast willen we delen waarom we inzetten op
taaloefenkansen in de sportles zo belangrijk vinden. We staan stil bij wat de meerwaarde van deze combinatie is voor de anderstaligen die de Nederlandse taal
willen oefenen, maar ook voor een organisatie.

WAT IS EEN SPORTLES
MET TAALOEFENKANSEN?
EN VOORAL OOK WAT IS
HET NIET?
Het opzet van een taaloefenkans is dat de
deelnemers het Nederlands dat ze al kennen,
het Nederlands dat ze bv. op school geleerd
hebben, kunnen oefenen in een veilige, maar
levensechte context. Om een taal goed te leren
is het belangrijk dat mensen in verschillende
contexten kunnen oefenen. Een taal leer je immers niet alleen door grammaticaregels toe te
passen en woordenschat in te studeren. Taallessen leggen een goede basis, maar een taal leer
je vooral ‘in het leven zelf’: door ze te gebruiken
in de dagelijkse praktijk. Vandaar dat het zinvol
is om tijdens vrijetijdsactiviteiten bewust in te
zetten op taal. Een taaloefenkans verschilt dus
ook van de informele babbel bij bv. de bakker, in
die zin dat er wel bewust ingezet wordt op het
creëren van een oefenkans.
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Binnen het project Taalrijk sporten en bewegen hebben we er van in het begin voor gekozen om het sporten en bewegen zelf centraal te
laten staan. De sportles blijft dus een sportles,
waarbij we inzetten op meer (talige) interactie tussen de deelnemers onderling en met de
sportlesgever. Het gaat hier veelal om kleine
zaken, die zo natuurlijk mogelijk in een sportles passen. Zo oefenen deelnemers hun Nederlands vaak zonder dat ze het zelf doorhebben.
Het gaat hier dus niet om conversatielessen
waarbij ook bewogen wordt.

Na dit proefproject zijn we ervan overtuigd dat
je van elke sportles een basis taaloefenkans
kan maken. Dit wil zeggen: de activiteit zo veel
mogelijk taaltoegankelijk maken door in te zetten op warm onthaal/veilige omgeving en aandacht voor klare taal. En in zekere mate inzetten
op het stimuleren van interactie, afhankelijk
van de context: lesgever, noden doelgroep (bv.
enkel match willen spelen vs. iets aanleren),
type activiteit (bv. yoga/aerobics vs. tafeltennis)... Over die verschillen in context vertellen
we meer bij keuze activiteiten.
Daarnaast kan je er bij bepaalde sportactiviteiten voor kiezen om heel expliciet rond taal
te werken. De focus van de les ligt dan zowel
op sport als op taal. Hierdoor kan je bv. meer
uitgesproken talige werkvormen in je les gaan
steken. Het is dan immers oké als in sommige
stukken van je les het taaloefenen de bovenhand neemt op het sporten. Meestal gaat het
hier om activiteiten die worden opgezet op
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TAALOEFENKANS
IN DE SPORTLES

Taalrijk sportles geven is geen taalles,
wel een sportles met extra aandacht
voor warm onthaal, klare taal en interactie. De nadruk ligt op het creëren van een
oefenkans, niet op het aanbrengen van
nieuwe woorden.

maat van een groep anderstalige deelnemers.
Best zet je deze dan op in samenwerking met
een talige partnerorganisatie (zoals bv. een
NT2-school, aanbieders van conversatielessen,
…). Een voorbeeld van hoe wij dit in de praktijk
toepasten, vind je onder Naar de praktijk van
taaloefenkansen in de sportles.

MEERWAARDE?
Waarom is het inzetten op taaloefenkansen in de sportles zo belangrijk?
Wat is de meerwaarde van deze combinatie voor de anderstaligen die Nederlands
willen oefenen? Wat is de meerwaarde voor een organisatie/sportlesgever?

Voor de anderstalige die zijn
Nederlands wil oefenen
Zoals hierboven aangegeven is het voor mensen
die Nederlands aan het leren zijn belangrijk om
hetgeen ze in de Nederlandse lessen geleerd
hebben zo veel mogelijk te kunnen inoefenen in
de dagelijkse praktijk.

“Mensen geven aan dat ze heel weinig
kansen hebben om hun Nederlands
te oefenen buiten de Nederlandse les.
Wat daarbij opvalt, is dat er bij deze
doelgroep ook heel veel vragen zijn
naar sportactiviteiten.”

Anderstaligen geven aan dat ze in hun omgeving
eigenlijk weinig taaloefenkansen hebben. Met
hun familie spreken ze meestal hun thuistaal,
hun buren zijn vaak anderstalig of schakelen
zoals de meeste Vlamingen over op een andere
taal, binnen de lessen Nederlands zijn er relatief
weinig conversatiekansen door de grote groep
en het tempo dat gehaald moeten worden.

Lies, projectmedewerker
vanuit Atlas
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Evolutie van vragen rond vrije tijd bij Atlas, Integratie en Inburgering Antwerpen
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In een ideale taaloefenkans oefent de deelnemer zijn Nederlands in situaties die zo authentiek mogelijk zijn, waarbij er een link is met het
‘echte’ leven, waarbij de activiteit aansluit bij
de interesses en noden van de deelnemer.

“

Deelnemers aan taalrijke sportactiviteiten geven zelf de meerwaarde hiervan aan:

“Heel leuk voor mij, ik kan (mijn
Nederlands) oefenen in deze les.”

Lies, projectmedewerker vanuit Atlas:

“Het voordeel van Nederlands te
oefenen binnen een activiteit, zoals
ook een sportactiviteit, is dat het een
heel authentieke situatie is. En sport
leent zich daar heel goed toe, omdat
het heel concreet is. Je zegt wat je
doet en je doet wat je zegt.”

“

Nathalie, buurtsportmedewerker Kiel:

“

Charlotte, buurtsportmedewerker
Amandus-Atheneum:

“Het allerbelangrijkste voor ons is dat
ze bewegen, dat ze sporten. En dat
de combinatie gewoon ideaal is. Dat
ze eigenlijk hun taal kunnen oefenen
terwijl ze aan het sporten zijn, maar
dat eigenlijk ook niet helemaal door
hebben.”

“Een taaloefenkans (in de sportles)
is natuurlijk meer dan enkel het Nederlands laten spreken, maar ook het
warme onthaal en het interactie creëren tussen andere deelnemers.”

“

Gazae, deelnemer zaalvoetbal:

“Ik kom naar hier om met mijn vriend
voetbal te spelen. Mijn droom is om
Nederlands te leren, en ik praat meer
met mensen Nederlands. Daarom
kom ik naar hier.”

“De eerste keer kom ik hier met vier
mensen. Ik heb heel veel mensen
gevraagd: “Kom je niet mee spelen?
Het is heel goed om je Nederlands te
oefenen.” Ik vind het heel leuk dat die
mensen hier voetbal komen spelen.
Ja, ik vind dit leuk.”

Habib, deelnemer zaalvoetbal
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TAALOEFENKANS
IN DE SPORTLES

Met het creëren van taaloefenkansen in de
sportles sla je dan ook twee vliegen in één klap.
Taal komt immers sowieso aan bod in de sportles door het geven van instructies en feedback.
Voor het creëren van een taaloefenkans gebruik
je methodieken die meer interactie stimuleren waardoor de deelnemers hun taal actiever
oefenen.

Afsaneh, deelnemer Fietsschool

Voor de organisatie/sportlesgever
Ook als sportlesgever leveren taaloefenkansen
je veel op. Het is een manier om de verbondenheid van je deelnemers met je sportactiviteiten
te versterken (sport als middel) en om mensen
die je normaal niet of nauwelijks bereikt toch
aan het sporten te krijgen. Ook komt het de
kwaliteit van je lessen ten goede: de positieve
sfeer wordt nog versterkt waardoor deelnemers
minder snel uitvallen, deelnemers begrijpen je
beter waardoor de les vlotter verloopt…
Enkele lesgevers delen hun ervaring:

“

Nathalie, buurtsportmedewerker Kiel:

“

Oscar, monitor Fietsschool:

“
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“Door in te zetten op taaloefenkansen voelen de deelnemers zich echt
helemaal welkom. De sfeer verandert
vooral. De interactie wordt natuurlijker en ze durven al eens iets te zeggen. Er wordt veel vaker gelachen.”

“Het is nuttig, we hebben dat uitgeprobeerd en het werkt echt. Je gaat er
vanalles in vinden: interactie, mensen
begrijpen je goed, mensen leren Nederlands.”

Bovendien is het ook los van het talige een kans
om als sportlesgever nog verder te groeien, om
je lesgeefstijl nog eens vanuit een andere blik/
hoek/focus in vraag te stellen.

“Taalrijk sporten en bewegen is een
heel goed project om na zoveel jaar
hetzelfde te doen je eigen stijl van
lesgeven nog eens in vraag te stellen.
Los van het taalrijke is het ook gewoon
een kwaliteitsinjectie voor lesgevers,
zelfs bij deelnemers die wel taalvaardig zijn. Je wordt je er ook van bewust
dat deelnemers niet alleen komen
om te sporten maar ook nog andere
dingen kunnen meepakken. Ik zou het
bijna als een project ter kwaliteitsverbetering kunnen zien.

Dimmen, coördinator Fietsschool:

Margot, Buurtsportmedewerker
Stationswijk:

“Dit doet me bewust stilstaan of de activiteit wel echt laagdrempelig is voor
de doelgroep. Door warm onthaal te
geven en interactie met deelnemers te
zoeken, ben ik al aan nieuwe vrijwilligers geraakt die ondertussen een reddersopleiding gevolgd hebben en meerdere lessen geven binnen Buurtsport.
Deelnemers voelen dat ze welkom zijn.”

Veel van de vaardigheden om een sportles taalrijker te maken vormen immers ook een meerwaarde voor alle sportlessen, ook die zonder
deelnemers met nood aan taaloefenkansen.
Het gaat dan ook grotendeels gewoon over het
toepassen van didactische principes die ook los
van het talige hun meerwaarde bewezen hebben, zowel in de sportwereld als in onderwijscontexten bv. het inzicht binnen onderwijs dat
als mensen over iets kunnen spreken, ze het
ook beter begrijpen.

TAALOEFENKANS
IN DE SPORTLES
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Hoe zijn we
tewerk gegaan?
19

Hierbij schetsen we heel beknopt hoe het proefproject Taalrijk sporten en
bewegen binnen Buurtsport Antwerpen eruitzag. Wat we tijdens dit project
allemaal uitgetest hebben. In het volgende hoofdstuk ‘Zelf aan de slag?’
vind je de nodige do’s en don’ts die we tijdens dit proefproject hebben
ontdekt, samen met een leidraad van hoe je het inbouwen van taaloefenkansen in je sportles zou kunnen aanpakken.

Buurtsport Antwerpen is een afdeling van Sporting A, de sport- en beweegdienst van de stad
Antwerpen. Buurtsport probeert het voor iedereen mogelijk maken te sporten en/of te bewegen in de eigen wijk. Veel inwoners ervaren
drempels om te kunnen sporten. Denk hierbij
aan taal, financiële mogelijkheden, medische
beperkingen of mobiliteit. Door het laagdrem-
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pelig aanbieden van allerlei activiteiten binnen de twaalf aandachtswijken, krijgen we ook
groepen die op eigen kracht niet of moeilijk aan
het sporten geraken aan het sporten en bewegen. Op die manier verhogen we indirect ook
hun welzijn. Sporten en bewegen is immers
niet alleen goed voor je gezondheid en sociale
contacten, maar is gewoon ook heel leuk.

TAALRIJK SPORTEN
EN BEWEGEN

Binnen dit proefproject zijn we aan de slag gegaan binnen de twaalf aandachtswijken van
Buurtsport en de Fietsschool, die inzet op het
leren fietsen van volwassenen (kansengroepen
en werklozen).

Het doel is een methodiek te ontwikkelen
die we kunnen hanteren om van sport- en
beweegaanbod een taalrijke omgeving
te maken.

Dankzij de middelen vanuit Vlaanderen konden
we anderhalf jaar een halftijdse projectleider
inzetten om het proefproject te trekken. We

beseffen ten volle dat dit voor de meeste organisaties/een gemiddelde sportclub geen haalbare kaart is. Het merendeel van deze halftijdse
functie is echter besteed aan het proefondervindelijk ontwikkelen en op punt stellen van de
methodiek met de nodige materialen om een
sportles taalrijker te maken. Deze methodiek
staat beschreven in het hoofdstuk ‘Zelf aan de
slag?’. Je kan hier als organisatie onmiddellijk
mee aan de slag, mits vertaling naar je eigen
context. Vermits we binnen onze bestaande
werkingen aan de slag zijn gegaan, vielen de
overige kosten binnen onze reguliere werkingsmiddelen.
HOE ZIJN WE
TEWERK GEGAAN?

Met het Proefproject Taalrijk sporten en bewegen tekenden we in op de projectoproep Nederlands oefenen van het Vlaamse Agentschap
voor Integratie en Inburgering. Niet alleen waren we door onze diverse doelgroep in de praktijk al bezig met het zoeken naar manieren om
de taaldrempels in onze werking verder weg te
werken. Zo pasten onze lesgevers en medewerkers vaak onbewust al een deel van de vaardigheden om een taaloefenkans te creëren toe. Anderzijds gingen we binnen Sporting A net aan
de slag met het uitwerken van een taalbeleid,
waarbij taaltoegankelijkheid en taalondersteunend lesgeven als één van de doelstellingen in
het vizier kwam. De projectoproep was dan ook
een ideale aanleiding om datgene waarmee we
al proefondervindelijk aan de slag waren, verder kwalitatief te gaan ontwikkelen.

Hoewel het sowieso een zekere tijdsinvestering vraagt om hier als organisatie/sportlesgever mee aan de slag te
gaan, hoeft dit zeker niet om een grote
investering te gaan.

Verder werken we binnen Buurtsport Antwerpen
met een zeer divers lesgeverskorps. Zo hebben
we vanuit opleidings- en tewerkstellingtrajecten een aantal sport- en fietsschoolmonitoren
in eigen dienst. Maar werken we daarnaast ook
met een heleboel vrijwilligers (met zeer uiteenlopende profielen) en zelfstandige lesgevers om
onze activiteiten te begeleiden. In het vervolg
van dit draaiboek wordt hier steeds naar verwezen als lesgevers.
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SAMEN UITWERKEN
Om dit project zo veel mogelijk op maat van
onze organisatie uit te werken, hebben we
getracht om van in het begin zo veel mogelijk
mensen mee te nemen in dit verhaal. Daarnaast
betrokken we taalexperten en werkten we zo
veel mogelijk in co-creatie met medewerkers en
lesgevers.
Hiervoor hebben we volgende stappen doorlopen.

Stap 1: Aanstelling halftijdse
projectleider
De projectleider is de trekker binnen de organisatie voor de duur van het proefproject. Dat
de projectleider voordien al binnen Buurtsport
werkte en de organisatie en medewerkers al
kende, bleek tijdens het project een groot voordeel.

Stap 3: Creëren van een draagvlak
We zorgden binnen Buurtsport voor een draagvlak om in te zetten op taaloefenkansen door
van in het begin alle betrokkenen mee te pakken via een interactieve toelichting/brainstorm
per afdeling. Dat was niet evident omdat we op
dat moment zelf nog geen duidelijk beeld hadden van hoe een taaloefenkans in de sportles
er zou kunnen uitzien en welke facetten er allemaal bij kwamen kijken. Wel was het belangrijk om de bedenkingen/suggesties die er lagen
mee te kunnen nemen in de uitwerking.

Beeldmateriaal van taalrijke sportlessen
zou hierbij een grote meerwaarde zijn
geweest. Vandaar dat we er binnen dit
proefproject ook voor hebben gekozen
om de nodige filmpjes te ontwikkelen.

Stap 2: Opstart werkgroep
In de werkgroep zaten: taalexperten vanuit team
Taalbeleid & taalpromotie van Atlas, Integratie
en Inburgering Antwerpen en vanuit onderwijsnetwerk stad Antwerpen, en medewerkers
vanuit de betrokken afdelingen (stafmedewerkers + coördinatoren van de teams aandachtswijken en Fietsschool). Een eerste stap was het
concreet krijgen van hoe een taaloefenkans er
binnen een sportcontext kan uitzien. De tweede
hoe we dit in de praktijk konden uitwerken.

22

Stap 4: Selectie van de
eerste reeks activiteiten
We deden een oproep binnen de aandachtswijken naar personen die er in de eerste fase mee
wilden instappen en intensief betrokken wilden
zijn bij de uitwerking van dit verhaal. We zochten hierbij naar medewerkers die zich vrijwillig
kandidaat stelden, enthousiast waren over dit
verhaal en de ruimte konden vrijmaken om hiermee aan de slag te gaan. Deze buurtsportmede-

werkers/activiteitverantwoordelijken werden
mee opgenomen binnen de werkgroep om vanuit hun kennis van de praktijk input te geven.

Stap 5: Uitwerken plan van aanpak
op maat binnen de
werkgroep

Daarna werd de inhoud van het leertraject uitgewerkt. Daarbij hielden we rekening met de
input vanuit de werkgroep en de brainstormsessies over hoe de vormingen er zouden moeten
uitzien.

HOE ZIJN WE
TEWERK GEGAAN?

Hierin kwamen de verschillende facetten aan
bod:
• drempels in de omkadering detecteren en
wegwerken op gebied van o.a. communicatie,
toeleiding en versterken ‘veilige’ omgeving
• train de trainer: hoe lesgevers opleiden, ondersteunen en laten uitwisselen? Vanuit de
werkgroep werd hiervoor de nodige input gegeven. De effectieve uitwerking van dit pakket gebeurde in kleinere groep (zie verder).
Hierbij werden per thema ook relevante partners uitgenodigd om mee input te geven (bv.
communicatiemedewerkers, toeleiders, …)

Stap 6: Uitwerken train de trainer
rond taaloefenkansen op
maat van sport
We gingen daarbij eerst op zoek naar diverse
good practices van taaloefenkansen in het algemeen en bij andere projecten rond sport en
taal. Daaruit destilleerden we belangrijke aandachtspunten en tips. Van daaruit formuleerden we samen met de taalexperten acht vaardigheden om een sportles taalrijker te maken.
Die vaardigheden werden uitgewerkt tot een
kijkwijzer met tips.
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NAAR DE PRAKTIJK VAN
TAALOEFENKANSEN IN
DE SPORTLES:
SAMEN LEREN/
EXPERIMENTEREN
Testen/implementeren
in de praktijk
In totaal doorliepen we drie reeksen (met een
testperiode van 10 à 12 weken), waarbij we 28
lesgevers en 19 medewerkers meepakten in het
taalrijk sportles geven.

sportproever deel te nemen. Zo kregen ze de
kans hun geleerde Nederlands in de praktijk
van een sportles te oefenen. Maar ook versterkte het samen sporten de groepssfeer,
en konden de dames proeven van initiaties
in verschillende sporttakken. Bij interesse
werden ze gestimuleerd om door te stromen
naar het reguliere aanbod van deze sporttak.

In de praktijk?
• De buurtsportmedewerkers verzorgden de
organisatie van de gekozen activiteiten en
gingen aan de slag met de acties om de talige drempels in de omkadering zo veel mogelijk weg te werken. Zij coachten ook hun
lesgevers in hun leertraject.
• Hierbij kregen ze de nodige ondersteuning
vanuit de projectmedewerker en taalexperten.
• Waar wenselijk werd voor de organisatie
van activiteiten samengewerkt met talige
partnerorganisaties. Zo sloegen we vanuit
Buurtsport Kiel de handen in elkaar met de
Nederlandse lessen van Open School. De dames konden voortaan tijdens hun lessenpakket kiezen om 2-wekelijks aan een taalrijke
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Stap voor stap werden extra medewerkers, activiteiten en lesgevers meegepakt.
• Door het proefproject uit te testen in een brede
waaier aan activiteiten, locaties, types lesgevers, deelnemersgroepen,… zijn we gekomen
tot een overzicht van criteria/randvoorwaarden die nodig zijn om van een sport- of beweegactiviteit een taaloefenkans te kunnen maken.
• Voor do’s en don’ts bij de selectie van de activiteiten zie ‘keuze activiteiten met taaloefenkansen’.
• In dit proefproject is geëxperimenteerd door
alle lesgevers van de Fietsschool en in minimum één activiteit in elk van de 12 aandachtswijken.

Continu evalueren/bijsturen

HOE ZIJN WE
TEWERK GEGAAN?

• We vroegen continu de feedback van medewerkers, lesgevers, deelnemers, projectmedewerker en taalexperten om de nodige aanpassingen te doen in de methodiek (inhoud
vormingen/intervisie, materialen, nodige
ondersteuning, …). Hoe we dit aanpakten,
vind je in het luikje ‘Evalueren’.
• Ook wisselden we nog verder good practices
uit rond sport en taal, en vroegen we input
van talige partnerorganisaties (zoals de verschillende NT2-scholen in Antwerpen).
• De methodiek die we doorheen het project
proefondervindelijk ontwikkelden, vind je samen met een voorstel van hoe je zelf binnen
je organisatie met taaloefenkansen aan de
slag zou kunnen gaan in het hoofdstuk ‘Zelf
aan de slag?’
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VERANDERINGEN?
Dankzij de vormingstrajecten merkten we eerst
en vooral een bewustwording bij onze lesgevers
en medewerkers. Ook werden al de nodige stappen gezet voor het verder wegwerken van de
talige drempels in de omkadering: zie laag 1 ‘drempels in omkadering wegwerken’ en korte
checklist taaldrempels in de omkadering in de
bijlagen.
We merken dat onze lesgevers na afloop van
hun testfase zeker gegroeid zijn in de vaardigheden om hun sportles taalrijker te maken. Lesgevers geven zelf aan dat bepaalde zaken voor
hen een automatisme zijn geworden.
De mate waarin iedere lesgever hierop inzet en
de manier waarop is wel verschillend. Dat was
ook het uitgangspunt van het traject: iedere lesgever mag er stap voor stap in groeien, op zijn
tempo, en met behoud van de eigenheid van
zijn les (zie ook voortraject train de trainer).
Niet iedere lesgever begint immers met dezelfde rugzak. Het taalrijk maken van je sportles is
dan ook net als andere didactische principes iets
waar je als lesgever voortdurend in kan blijven
evolueren. Daarom is het ook zeer belangrijk dit
levendig te houden.

Een aantal observaties uit
de praktijk:
Veilige omgeving
• Lesgevers nemen de tijd om mensen op
hun gemak te stellen (bv. babbel bij ontvangst) waardoor de deelnemers relaxter zijn en minder angstig.
• Heel aangename sfeer tijdens de les.
Mensen voelen zich op hun gemak bij
de lesgevers.
• Ook het omgaan met meertaligheid
lukt vaak al goed in groepsverband.
Maar soms gebeurt het switchen naar
een andere taal nog te snel.

Klare taal
• Veel meer duidelijke taal: trager, internationale woorden (bv. balans i.p.v.
evenwicht), gebaren, …
• Lesgevers geven het belang aan van rustiger praten, mensen tijd geven, pauzes
inlassen, gebruiken van korte simpele
zinnen ondersteund met visuele ondersteuning (gebarentaal/demo) en herhaling

Interactie uitlokken – lesgeven
met focus op taal
De Fietsschoolmonitoren stellen een pak
meer vragen: Bv. Wat doe je met je voet?
Wanneer moet je stoppen? Waarom moet
je rug recht zijn? Wat doe je als je de controle verliest?
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We merken duidelijk dat in lessen waar er bewust/actief wordt op ingezet, er meer taal geoefend wordt. Dit blijkt niet enkel uit getuigenissen/ervaringen van lesgevers, medewerkers
en deelnemers, maar ook uit objectieve metingen m.b.v. de kijkwijzer.

“Iedereen geeft extra aandacht, ook
aan elkaar! De mensen praten meer,
er is meer interactie. Door hen op hun
gemak te stellen, is er meer interactie
tussen lesgever/deelnemer en
deelnemer/deelnemer”
HOE ZIJN WE
TEWERK GEGAAN?

Pedro, monitor Fietsschool
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VERANKEREN
Vanuit Buurtsport Antwerpen kiezen we er resoluut voor om ook na afloop van
het proefproject te blijven inzetten op taaloefenkansen in onze sportlessen. Dit
thema wordt dan ook verder geïntegreerd in onze dagelijkse werking.

Stap voor stap proberen we zo veel mogelijk
aanbod van Buurtsport taalrijk te maken door
het zeker mee te nemen bij de opstart van nieuwe activiteiten en stapsgewijs bij bestaande activiteiten. We zullen dan evolueren naar twee
soorten activiteiten binnen Buurtsport:
• Elke activiteit is taaltoegankelijk (warm onthaal, aandacht voor klare taal) en stimuleert in
zekere mate interactie. De sterkte is afhankelijk
van de lesgever, de noden van de doelgroep
(enkel wedstrijdjes vs. iets aanleren), type activiteit (bv. yoga/aerobics vs. tafeltennis), …
• Bij een aantal activiteiten binnen Buurtsport
wordt er heel expliciet rond taal gewerkt (cfr.
sportproevers dames Open School op Kiel). De
focus van de les ligt op sport en op taal. Deze
activiteiten zetten we op i.s.m. taalpartners
zoals NT2-scholen, conversatiegroepen, …
We proberen nieuwe lesgevers van in het begin
mee te nemen in het taalrijk sportles geven: stap
voor stap, op maat van de specifieke lesgever
(bv. nog onvoldoende maturiteit/sterk zoekende
in lesgeven zelf), in afwachting van volgende
vormingsreeksen. We starten door als activiteitverantwoordelijke zelf kleine tips mee te geven,
eventueel in combinatie met ervaringsmomentjes voor bewustwording op bv. lesgeversavond.
Pas als de lesgever er klaar voor is om hier dieper
in mee te gaan, volgt hij de vormingen.
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Daarnaast voorzien we:
• een intern draaiboek/toolbox (op maat van
de organisatie) met plan van aanpak en bijhorende materialen (pakket train de trainer,
kijkwijzer, checklist omkadering activiteit, …)
• 3 themaverantwoordelijken taaloefenkansen
binnen de organisatie met de nodige kennis
rond het introduceren van taaloefenkansen
in de sportles. Zij zullen taaloefenkansen blijvend op de agenda zetten, o.a. door:
> nieuwe lesgevers/medewerkers op te leiden
> het levendig houden van het thema bij medewerkers/lesgevers die al betrokken zijn
> vast item op teamoverleg medewerkers
> extra vormingen op maat, intervisies, …
> eens meelopen/uitwisselen met ander project rond taaloefenkansen (bv. soortgelijk
project in andere organisatie)
> beloningen en bedankjes voor mensen die
rond taaloefenkansen werken: bv. mondeling dankjewel, kaartje/mailtje om te bedanken voor inzet, cadeautje, …
> blijvend inzetten op uitwisselen/in kaart
brengen good practices (bv. via intervisies)
Daarnaast zijn we zeer opgetogen dat we mogen blijven rekenen op de verdere ondersteuning van de taalexperten van Atlas, integratie
en Inburgering Antwerpen en Onderwijsnetwerk Antwerpen.

Door dit op te nemen als doelstelling in het
taalbeleidsplan van Sporting A hopen we dit
ook verder op te nemen in de rest van onze organisatie.

UITDRAGEN NAAR
ANDERE ORGANISATIES
Naast de verankering binnen onze eigen werking willen we het vooral ook heel graag uitdragen naar jullie. Check dit inspiratiefilmpje.

Meer info
Rond de praktijk bij Sporting A:
Liz Michiels, trekker thema taal en taalbeleid,
strategie_sport@antwerpen.be of 03 338 18 61
Rond het train-de-trainer-pakket:
Lies Van Biesebroeck, team taalbeleid en taalpromotie van Atlas, Integratie en Inburgering
Antwerpen, taal@antwerpen.be of 03 270 33 30
Je kan ook terecht bij je lokale organisatie voor
integratie en inburgering/Huis van het Nederlands voor begeleiding bij de uitwerking op
maat van je organisatie.

Buiten deze steden kan het Agentschap
Integratie en Inburgering je helpen.
• algemene vragen:
lieselot.vandijck@integratie-inburgering.be
• Antwerpen:
steven.vandaele@integratie-inburgering.be
• Limburg:
marie.knevels@integratie-inburgering.be en
rosalinde.aendekerk@integratie-inburgering.be
• Oost-Vlaanderen:
katleen.storms@integratie-inburgering.be
en ivo.delrue@integratie-inburgering.be
• Vlaams-Brabant:
nathalie.demeulder@integratie-inburgering.be
en martine.nuyts@integratie-inburgering.be
• West-Vlaanderen:
siska.goubert@integratie-inburgering.be
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HOE ZIJN WE
TEWERK GEGAAN?

Zin om zelf aan de slag te gaan? Heb je graag
wat meer achtergrond? Dan biedt de informatievideo al een eerste introductie. Meer details
vind je in het volgende hoofdstuk ‘Zelf aan de
slag?’.

• stad Antwerpen,
Atlas, Lies van Biesebroeck,
taal@antwerpen.be of 03 270 33 30
• stad Brussel,
Huis van het Nederlans, Kelly Demol,
taaladvies@huisnederlandsbrussel.be
of 02 313 96 00
• Vlaamse rand rond Brussel, vzw ‘De Rand’,
Cindy Van Dijck, info@derand.be
• stad Gent, IN-Gent, vrijetijd@in-gent.be
of 09 265 78 40
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3
Zelf aan
de slag?
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ZELF AAN DE SLAG?
Heb je zin gekregen om zelf taaloefenkansen in de sportlessen te
introduceren? In dit hoofdstuk vind je de nodige praktische handvaten
over hoe je dit zou kunnen aanpakken op basis van onze ervaringen tijdens
Taalrijk sporten en bewegen.

Stappenplan
• Betrek zoveel mogelijk mensen bij de uitrol van je project: werk het project samen uit
• Heb aandacht voor de taaltoegankelijkheid van je activiteit
• Breng taaloefenkansen in de praktijk binnen
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SAMEN UITWERKEN
Als je als organisatie echt wil inzetten op het creëren van meer taaloefenkansen in jullie activiteiten, is het belangrijk dat iedereen mee is. Om echt te
kunnen inzetten op meer taaloefenkansen, zullen uiteindelijk alle medewerkers in het verhaal moeten meestappen.

Hoe vroeger je meerdere mensen binnen de organisatie kan betrekken, hoe makkelijker dit zal
worden. Waar het kan, kan je lesgevers al vroeg
laten meedenken. Binnen het project Taalrijk
sporten en bewegen, merkten we dat volgende
zaken belangrijk zijn:
• Creëer draagvlak binnen je organisatie door
bv. een teaser, een interactieve toelichting/
brainstorm en/of samen het inspiratiefilmpje te bekijken. Zo zorg je ervoor dat iedereen
mee is.

• Wie doet mee? Doe een oproep onder je medewerkers en lesgevers wie er in de eerste
fase mee wil instappen en zaken wil uitproberen, wie betrokken wil zijn bij de uitwerking
van dit verhaal op maat van jullie organisatie.
Zoek hierbij naar mensen die enthousiast zijn
over dit verhaal en die de ruimte hebben hier-

• Werk vooraf een plan van aanpak uit op maat
van jullie organisatie. Doe dit waar mogelijk
in co-creatie met medewerkers en lesgevers.
Start eventueel een werkgroep op. Betrek
eventuele partnerorganisaties en vraag ondersteuning aan taalexperten van je lokale organisatie voor inburgering en integratie/Huis
van het Nederlands (zie Contactgegevens).
Laat hierin de verschillende facetten aan bod
komen. Denk zeker na over je communicatie
naar deelnemers, opleiding en ondersteuning
van je lesgevers, wie neem je wanneer mee,
met welke activiteiten wens je te starten,
wanneer ga je evalueren…
Als je alles goed uitgewerkt hebt, kan je aan de
slag gaan in de praktijk. Vergeet daarbij niet om
continu te evalueren en bij te sturen waar nodig.
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• Zorg voor één of meerdere trekkers binnen
je organisatie. Idealiter zijn dit mensen met
veel overtuigingskracht die enthousiast zijn
over de meerwaarde van taaloefenkansen in
de sportles. Misschien ben je dit zelf, of misschien zie je iemand anders die geknipt is
voor deze rol.

mee écht aan de slag te gaan. Zij zijn immers
degenen die later anderen moeten overtuigen op basis van hun succesverhalen.

LAAG 1:
TAALDREMPELS IN
OMKADERING WEGWERKEN
Als je inzet op het taalrijker maken van je sportles, is het zinvol dat je ook kijkt
naar de taaltoegankelijkheid van je aanbod. Door de talige drempels die er liggen
in de omkadering van een activiteit weg te werken, zal je de beoogde doelgroep
met nood aan taaloefenkansen beter bereiken.

Hierbij gaat het bv. over aanpassingen in de
communicatie, manieren van toeleiding en het
versterken van de ‘veilige’ omgeving. Dit zijn
voornamelijk zaken waar de activiteitverantwoordelijke op kan inzetten.

De activiteitverantwoordelijke is de medewerker die de sportactiviteit organiseert/
trekt en die de lesgever ondersteunt. In
het vervolg van het draaiboek hebben we
voor deze benaming gekozen. Maak zelf
even de bedenking over wie het gaat in
jouw organisatie.

Aanpassingen in de communicatie
• Kijk kritisch naar je flyers. Kan je de tekst
beperken? Kan je meer zaken visueel verduidelijken met foto’s of pictogrammen? Kan je
een plan met herkenningspunten en een foto
van de locatie toevoegen?
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• Kies waar het kan ook voor actieve verspreiding:
- mensen persoonlijk aanspreken/flyeren,
- flyer ergens neerleggen = ook deze partner
informeren over het aanbod zodat zij geïnte		 resseerden meer info kunnen geven

“We pasten de informatiebrief van
onze zwemlessen aan. Met een foto
van het zwembad, is het duidelijker
voor de deelnemers waar de
zwemlessen plaatsvinden.”

“Binnen de Fietsschool schenken we
extra aandacht aan een warm onthaal
van de (kandidaat) deelnemers.
Zo zetten we op ons kantoor nu
‘s morgens altijd thee en koffie klaar,
zodat mensen ontvangen kunnen
worden met een tasje thee of koffie.”

Annemie,
coördinator Fietsschool

Alexander, buurtsportmedewerker Hoboken

Drempels bij het inschrijven en/of
starten

Meer inspiratie vind je in onze korte checklist
taaldrempels in de omkadering in de bijlagen.
Binnen Buurtsport Antwerpen trachten we
naast deze specifieke talige drempels ook volgende drempels zo veel mogelijk weg te nemen:
• We kiezen bewust voor een laagdrempelig
aanbod dat lokaal in de wijk plaatsvindt.
We werken samen met sociale partners die
werken met onze beoogde doelgroep. Voor
doorlopende activiteiten is cash betaling ter
plaatste en deelname les per les mogelijk. We
voorzien een kansentarief.
• We zetten ook in op vraaggestuurd aanbod op
maat van de vragen van de doelgroep m.b.t.
type sportactiviteit, locatie, tijdstip, sportniveau (bv. voor starters/gevorderden, aanleren)…
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• Zorg ervoor dat ook je secretariaat zo taaltoegankelijk mogelijk is en dat de medewerkers
klare taal spreken.
• Zorg voor de mogelijkheid om cash te betalen
(niet enkel overschrijving).
• Kies niet alleen voor online inschrijvingen,
maar ook voor een inschrijvingsoptie via het
onthaal of bij de eerste les.
• Zorg voor bewegwijzering tot in de locatie of
wacht deelnemers op aan de ingang.
• Maak de drempel naar een nieuwe locatie
kleiner door de eerste keren samen te gaan
vanuit de NT2school/partnerorganisatie.

Maar je kan ook eens kijken naar
je toeleiding, versterken van het
‘veilige’ klimaat, …

LAAG 2:
DE PRAKTIJK VAN TAALOEFENKANSEN IN DE SPORTLES
De grootste winst op vlak van taaloefenkansen kan je echter in de activiteit
zelf boeken. Hierbij spelen de lesgevers een cruciale rol. Binnen het project
werkten we met een train de trainer-traject. Daarbij lieten we hen stap voor
stap groeien in de acht vaardigheden die nodig zijn voor het creëren van meer
talige interactie tijdens de sport- en beweegactiviteiten.

Probeer hiervan zo veel mogelijk een gezamenlijk groeiproces te maken, waarbij de lesgevers
ondersteund worden door de activiteitmedewerker. Het is een proces van samen leren/experimenteren.
Belangrijk aandachtspunt: wij hebben ervoor
gekozen om het sporten en bewegen zelf centraal te laten staan. De sportles blijft dus een
sportles, waarbij we inzetten op meer (talige)
interactie tussen de deelnemers. Het gaat hier
dus niet om conversatielessen waarbij ook bewogen wordt.
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STAP 1:
Keuze activiteiten
met taaloefenkans
In de eerste fase kies je best voor die lessen
waarin de omstandigheden om rond taaloefenkansen te werken zo ideaal mogelijk zijn. Dit wil
zeggen met:
een activiteitverantwoordelijke met ruimte
en zin om hierop in te zetten.
Communiceer duidelijk je verwachtingen:
• de activiteitverantwoordelijke schoolt zichzelf ook bij, liefst samen met de lesgever.
• hij neemt deel aan uitwisselings-/brainstormmomenten voor activiteitverantwoordelijken.
Deze momenten zijn zinvol om ervaringen,
good practices én zaken waar ze tegenaan
lopen uit te wisselen. Dat kan misschien binnen je teamoverleg. Of als slechts een deel

van het team hiermee aan de slag is, plan je
hiervoor best regelmatig een afzonderlijk moment in.
• Hij ondersteunt zijn lesgever(s) in het groeiproces met minimum drie coachingsmomenten tijdens de testfase. De verdere intensiteit
hangt vooral af van de noden van de lesgever.
• Hij gaat aan de slag met acties rond wegwerken van drempels in de omkadering van de
activiteit
Neem hen op voorhand al zo goed mogelijk
mee (zie voortraject voor lesgevers) zodat ze
bv. een concreet beeld krijgen van een taaloefenkans in de sportles.
een lesgever met zin en vooral ruimte om
met taaloefenkansen aan de slag te gaan in
zijn les.

een aantal deelnemers met een basis
Nederlands die zelf de nood voelen om hun
Nederlands in de praktijk te oefenen
Een mix van anderstalige deelnemers en
(bijna)moedertaalsprekers is ideaal, omdat je
hen dan elkaar kan laten versterken. Al is een

Je kan ook opteren voor een activiteit op maat
van een groep anderstalige deelnemers. Best
zet je deze dan op in samenwerking met
een partnerorganisatie (zoals bv. een NT2school). Dit heeft het grote voordeel dat de
groep meestal homogener is qua taalniveau.
Bovendien kan je door het expliciteren van de
taaloefenkans ook meer uitgesproken talige
werkvormen in je les steken, de focus mag
dan immers al eens even verschuiven van het
sporten naar het talige.
Eens je wat ervaring hebt opgebouwd kan je
dan stap voor stap ook de andere lessen aanpakken.
Probeer bij het kiezen/opzetten van activiteiten
verder ook rekening te houden met volgende
zaken:
• maximaal inspelen op de sportnoden en interesses van potentiële deelnemers met nood
aan taaloefenkansen. Het heeft immers geen
zin een aanbod volleybal op te zetten, als ze
eigenlijk gewoon willen zaalvoetballen. Deze
noden kan je bijvoorbeeld bevragen via partnerorganisaties (bv. NT2-scholen of andere
toeleiders).
• zoek indien mogelijk naar partners om mee
samen te werken voor bijvoorbeeld de toeleiding of het aanleveren van extra begeleiders
voor je activiteit. Denk hierbij aan bestaande
netwerken, partnerorganisaties en organisaties die werken met (laaggeschoolde) anderstaligen.
• maak ook een keuze hoe expliciet je de taaloefenkans in je sportles wil maken (taaltoegankelijke activiteiten tegenover expliciet
rond taal werken i.s.m. taalpartners).
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• ruimte om de vormingen/intervisies mee te
volgen, … (vraagt immers extra engagement)
• maar ook in zijn les zelf ruimte om op iets
extra te focussen. We merkten dat het voor
lesgevers met een goede basis aan didactische vaardigheden (via opleiding en/of veel
lesgeefervaring) makkelijker is om zich de
vaardigheden eigen te maken.
• idealiter een (bijna) moedertaalspreker die uit
zichzelf al duidelijk communiceert. Al lukt het
ook om lesgevers die zelf anderstalig zijn en
de taal nog aan het leren zijn mee te nemen in
dit verhaal. Het minimum taalniveau ligt rond
richtgraad NT2 2.3 Dit vergt echter wel extra
ondersteuning/coaching in de praktijk.

heterogene groep qua taalniveau ook een
grotere uitdaging voor de lesgever.

Randvoorwaarden
Na dit proefproject zijn we ervan overtuigd dat
je in elke activiteit in meer of mindere mate kan
inzetten op taaloefenkansen. Soms beperkt dit
zich door de omstandigheden hoofdzakelijk tot
een stukje voor en na de activiteit, in andere lessen zijn er dan weer veel meer mogelijkheden.
Een aerobicsles met muziek of een yogales
waarbij onderling nauwelijks gepraat wordt lenen zich op het eerste zicht minder tot talige
interactie met de deelnemers tijdens de les.
Toch kan je in deze lessen zeker inzetten op een
warm onthaal, een gezellige babbel achteraf
(bv. met een theetje) en het hanteren van klare
taal. Is er een korte pauze voorzien of heb je een
rustmomentje tussen twee oefeningen? Grijp
dit dan zeker aan om interactie uit te lokken.
TIP: Probeer toch eens een oefenvorm
per 2 in je les te steken. Of misschien kan
je de deelnemers wel eens om de beurt
een opwarmings- of stretchoefening laten geven?

Ook de invulling van de les bepaalt voor een
stuk de mogelijkheden om interactie uit te lokken. Zo zal je in een sportles waar veel oefenvormen aan bod komen, meer kunnen spelen
met samen opbouwen van instructies en specifieke werkvormen, dan in een activiteit waar
op vraag van de deelnemers hoofdzakelijk wedstrijdjes gespeeld worden. Toch zijn er ook in dit
laatste scenario veel opties om je activiteit taalrijker te maken (zie kijkwijzer – lesgeven met
focus op taal).
Denk hierbij naast de criteria die hierboven beschreven werden bij de keuze van de activiteiten ook aan volgende parameters:
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• Infrastructuur: Soms is er in de sportinfrastructuur geen ruimte om deelnemers voor
of na een les goed te ontvangen. Deelnemers
moeten bv. in een smalle gang wachten tot
de vorige les gedaan is en er is geen cafetaria
of andere ontmoetingsruimte waar je terecht
kan. Hoewel je hier minder kan inzetten op
een warm onthaal of een gezellige babbel
achteraf, zijn er misschien tijdens de les wel
mogelijkheden?
• Looptijd van de sportles met taaloefenkans:
Bij een eenmalige activiteit kan je niet spreken van een duurzame taaloefenkans. Toch
kan je ook in deze activiteiten de vaardigheden uit de kijkwijzer proberen toe te passen.
Wees je er wel van bewust dat sommige deelnemers iets langer de tijd nodig hebben om
vertrouwen op te bouwen om ook zelf te gaan
spreken. Idealiter heb je een lessenreeks (bv.
10 lessen, wekelijks doorlopend aanbod, …)
waarbij je stap voor stap een veilige omgeving kan creëren en meer interactie kan uitlokken. Op deze manier creëer je een duurzame taaloefenkans.
• Deelnemers met een basisniveau Nederlands
en nood aan taaloefenkansen: het opzet van
een taaloefenkans is dat deelnemers het
Nederlands dat ze al kennen (bv. geleerd op
school) kunnen oefenen in de praktijk. Hoewel bv. in een opvangcentrum veel anderstalige nieuwkomers zitten, is hun taalniveau
vaak nog zo beperkt dat je bij het opzetten van
een activiteit voor deze doelgroep moeilijk
kan spreken van een taaloefenkans. Vaak zal
je je moeten behelpen door zaken met hand
en tand uit te leggen of te schakelen naar gemeenschappelijke talen. De Nederlandstalige
interactie zal meestal zeer beperkt zijn. Toch
kan je ook in deze sportlessen een groot deel
van de vaardigheden uit de kijkwijzer proberen toe te passen.

Valkuilen
Een sportles taalrijker maken vergt in het begin
een extra engagement van zowel de lesgever
als de activiteitverantwoordelijke. Samen groeien ze immers stap voor stap in de vaardigheden
om de sportles taalrijker te maken. Hun inzet
speelt dan ook een cruciale rol om te bepalen
of je activiteit uitgroeit tot een taaloefenkans of
vervlakt tot enkel een sportactiviteit.
Wees je hierbij bewust van volgende mogelijke
valkuilen:
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• Lesgevers die geen tijd of ruimte hebben om
het (volledige) leertraject of de vormingen
te volgen. Probeer daarom vooraf goed het
gevraagde engagement duidelijk te maken
aan een lesgever en vraag dat hij eerlijk de
inschatting maakt of het op dit moment haalbaar is. Een onvolledig leertraject is voor alle
partijen vaak frustrerend en werkt misschien
zelfs negatief: mogelijk is een lesgever daarna niet meer bereid om toch verder te gaan.
• Lesgevers die de meerwaarde/het nut van
het inzetten op taaloefenkansen tijdens hun
sportles niet inzien. Het is dan ook zeer belangrijk om je lesgevers op voorhand voldoende mee te pakken (zie voortraject)
• Lesgevers die het oefenen op de vaardigheden om hun sportles taalrijker te maken
(gaandeweg) uit het oog verliezen. Een vaak
gehoorde feedback is dat dit gebeurt door
tijdsgebrek (de deelnemers moeten wel leren
zwemmen/fietsen/…). Vaak komt dit doordat
lesgevers het te groots zien en vergeten te focussen op één vaardigheid per keer. Als tip
kan je hen meegeven om er per les of zelfs per
maand 1 vaardigheid (of zelfs slechts een onderdeeltje daarvan) uit te kiezen en hierop te
focussen. Zo wordt het minder groot en lukt
het meestal beter om hiermee aan de slag te
gaan. En ja, dan kan het nog gebeuren dat

het eens een keer niet lukt, maar dan probeer
je gewoon de volgende keer opnieuw. Op die
manier kan je stap per stap groeien. Maar ook
een gebrek aan coaching in de praktijk kan
hier een belangrijke rol in spelen. Het helpt
immers enorm als er iemand is die hier samen met jou in gaat groeien, die dit levendig
houdt.
> Activiteitverantwoordelijken hebben vaak
een drukke agenda, waardoor dit luikje wel eens onbedoeld verwaarloosd
wordt. Probeer te zorgen dat ze dit tijdig
inplannen en bekijk samen hoe ze hier
voldoende ruimte voor kunnen maken.
Zorg ook voor een back-upplan indien dit
door omstandigheden toch niet lukt.
> Wees je er ook van bewust dat de nood
aan ondersteuning afhankelijk is van lesgever tot lesgever (bv. een lesgever met
een beperkte didactische achtergrond
en/of die zelf anderstalig is zal misschien
meer ondersteuning kunnen gebruiken
dan een bachelor LO of iemand met veel
lesgeefervaring). Voor het coachen van
bepaalde lesgevers zal je als activiteitverantwoordelijke dan ook extra tijd moeten
inplannen.
• Wegvallen van lesgevers en/of activiteitverantwoordelijken (door ziekte, andere job,
geen ruimte meer, …) Bij het uitvallen van
een lesgever betekent dit vaak opnieuw beginnen met een nieuwe lesgever. De sportlessen van je organisatie taalrijker maken is dan
ook een blijvende investering. Probeer nieuwe lesgevers van in het begin mee te nemen
in het taalrijk sporten. Geef hen mee dat je
van hen verwacht dat ze hierop inzetten (zie
Verankeren).

STAP 2:
Train de Trainer
rond taaloefenkansen
Voortraject
Het is belangrijk om de lesgevers en/of vrijwilligers eerst goed te informeren over het opzet
van je project. Voor lesgevers betekent het inzetten op taaloefenkansen in hun sportles immers
iets nieuws, en dat gaat vaak gepaard met weerstand. Hoe beter je de lesgevers vooraf een concreet beeld kan geven van wat een taaloefenkans
in de sportles inhoudt, wat dit van hen vraagt
en op welke ondersteuning ze kunnen rekenen,
hoe minder weerstand je tijdens je traject kan
verwachten. Al hangt dit uiteraard ook af van lesgever tot lesgever. De ene persoon gaat immers
makkelijker om met verandering dan de andere.
Concreet beeld van taaloefenkans
in de sportles
Het is belangrijk dat lesgevers op voorhand een
concreet beeld hebben van wat een taaloefenkans wel/niet inhoudt: het is geen taalles, wel
een sportles met extra aandacht voor warm
onthaal, klare taal en interactie. De nadruk ligt
dus op het creëren van een oefenkans, niet op
nieuwe woorden aanbrengen. Ook helpt het als
je lesgevers zo vroeg mogelijk kan laten zien
hoe een taaloefenkans er in hun sportactiviteit
kan uitzien. Belangrijk is om mee te geven dat
dit verschillende vormen kan aannemen en dat
de lesgever zelf kan bepalen hoe hij het invult.
Bijvoorbeeld door:
• een teaser/ervaringsmoment
• de activiteitverantwoordelijke die de lesgever
af en toe al een tip meegeeft
• de activiteitenverantwoordelijke die de kijkwijzer al eens samen met de lesgever bekijkt
• eens mee te lopen bij een voorbeeldles of een
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demoles op maat op te zetten
• in gesprek te gaan met lesgevers die de principes al toepassen
• te brainstormen met team van lesgevers over
wat het concreet kan inhouden
• d.m.v. filmpjes waarin je goed ziet wat een
taaloefenkans is
Hou rekening met weerstand
De meest gehoorde bezorgdheden zijn: inzetten op Nederlands oefenen gaat ten koste van
sporten/kost tijd, ik ben toch geen leerkracht
Nederlands, ik doe dat toch al, ik zie niet wat de
meerwaarde is… Weerstand kan op elk moment
in het traject de kop opsteken. We merkten dat
je best met volgende zaken rekening houdt.
• Geef lesgevers de ruimte om hun bezorgdheden/weerstand te ventileren (bv. tijdens
brainstorm, in 1-op-1-gesprek vooraf, tijdens
team/lesgeversoverleg, …) Erken hun bezorgdheid.
• Geef concrete voorbeelden. Benadruk daarbij
wat het voor de lesgever wel/niet inhoudt.
Toon aan dat het over kleine aanpassingen
gaat en niet een heel andere manier van lesgeven. Het is geen Nederlandse les (niet te
groot zien). Dat ze eigenlijk al veel doen en
dat zullen merken tijdens de vormingen. Door
er bewust bij stil te staan, kunnen ze er vooral
meer uithalen.
• Geef aan dat ze er stap per stap in mogen
groeien en testen wat bij hun les past. Geef
aan dat de eigenheid van hun les/van hen als
lesgever bewaard mag blijven. Je kan als lesgever zelf bepalen hoe je het invult naargelang je
lesgeefstijl, de deelnemers, de context, …
• Laat de meerwaarde van het inzetten op taaloefenkansen zien. Waarom is het belangrijk
hier aandacht aan te besteden? Werk met getuigenissen/noden van deelnemers (bv. informatiefilmpje). Geef aan dat veel deelnemers
op zoek zijn naar plaatsen om hun Nederlands

naast de Nederlandse les te oefenen terwijl ze
iets doen dat ze graag doen. Ze hebben niet zo
veel kansen om Nederlands te oefenen. Laat
hen ervaren hoe het is om de taal niet machtig te zijn en wat kleine aanpassingen door de
lesgever kunnen betekenen (door bv. teaser/
ervaringsmoment tijdens lesgeversavond).
• Gebruik getuigenissen/ervaringen van andere lesgevers (liefst uit de eigen organisatie)
om ook voordelen voor hen als lesgever mee
te geven.

“Het is nuttig. We hebben dat
uitgeprobeerd en het werkt echt.
Je gaat er vanalles in vinden:
interactie, mensen begrijpen je goed,
mensen leren Nederlands.”

Oscar, monitor Fietsschool

Met het project wilden we echt impact hebben
op het gedrag van onze lesgevers. Dat vraagt
tijd en oefening. Daarom zetten we een intensief leertraject op, over meerderde weken.
Kijkwijzer
De rode draad hierbij was een kijkwijzer die inzoomt op acht vaardigheden. Vanuit voorbeelden van good practices en samen met taalexperten hebben we in de vorm van een kijkwijzer
acht vaardigheden geformuleerd die je als lesgever kan inzetten om je sportles taalrijker te
maken. Zie bijlagen voor de kijkwijzer in tekst
en beeld.
De kijkwijzer is onder te verdelen in 3 pijlers,
namelijk:
1. het creëren van een veilig klimaat/mensen
op hun gemak stellen zodat ze durven te praten,
2. het gebruiken van klare taal en deelnemers
talige ondersteuning geven
3. het uitlokken van extra (talige) interactie –
lesgeven met de focus op taal
Tijdens het leertraject krijgen de lesgevers de
nodige handvaten mee om stap per stap te
groeien in acht vaardigheden.

“Ik heb een kijkwijzer. Op basis
daarvan kan ik zeggen: “Ok, vandaag
tijdens mijn les zal ik deze of deze
vaardigheid proberen te oefenen”.

Oscar, monitor Fietsschool
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• Maak (liefst in een persoonlijk gesprek) duidelijk wat ze mogen verwachten van het leertraject en wat er van hen verwacht wordt.
Geef mee aan de lesgever hoe het train de
trainer-traject er concreet uitziet?
> twee startvormingen volgen
> stap per stap testen van de vaardigheden in de activiteit en daarbij de eigen
manier van lesgeven kritisch bekijken en
aanpassen waar nodig.
> ruimte nemen voor zelfreflectie voor/
na de les bv. door onlineformulier, op
papier, in gesprek met activiteitverantwoordelijke. Even de tijd nemen om er bij
stil te staan, is belangrijk om te groeien!
> twee keer intervisie met collega-lesgevers volgen (en eigen input geven)
> feedback geven over het project

Leertraject

1. Vormingen op maat
Het leertraject startte met twee vormingen om
de lesgevers op een praktische manier handvaten mee te geven rond de vaardigheden die je
kan gebruiken bij het creëren van een taaloefenkans in de sportles.

Contacteer je lokale Huis van het Nederlands (zie VIII. Contactgegevens) om samen vormingen op maat van jouw project/organisatie uit te werken. Zij kunnen
steeds terecht bij team taalbeleid en taalpromotie van Atlas voor meer concrete
info over de vormingsmomenten uit het
project Taalrijk sporten en bewegen.

Praktisch
• Wij opteerden voor twee vormingsmomenten
van 3 uur aan de start van het leertraject, met
een tweetal weken tussen beide momenten.
Zo kunnen lesgevers na de eerste vorming al
enkele zaken uitproberen in hun lessen. Let
op! Dit is wel redelijk intensief.
• Je zou ook kunnen opteren om de vormingen
op te splitsen in drie kortere momenten (1
per thema) met telkens bv. een maand ertussen om dit ook in de praktijk te oefenen.
• Het bleek belangrijk om activiteitverantwoordelijken ook mee te nemen via vormingen.
Dit was nodig om hier samen met hun lesgevers in te groeien.
TIP: maak de groepen niet te groot. Zo
kan je zoveel mogelijk met voorbeelden
op maat werken.

Inhoudelijk
Vorming 1: creëren van een veilige omgeving klare taal/omgaan met meertaligheid o.a. ervaringsoefening klare taal
Vorming 2: interactie uitlokken
In de bijlagen vind je een korte inhoud per vorming.
TIP: het praktisch inoefenen met anderstaligen is een grote meerwaarde!
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Dit hebben we geleerd
• Zorg ervoor dat lesgevers de meerwaarde
zien. Neem de tijd om hen te enthousiasmeren en zorg dat lesgevers er voor zichzelf een
leerkans in zien. Benadruk ook dat lesgevers
vaak onbewust al heel wat doen, maar door
er bewust op te focussen hier nog verder in
kunnen groeien.
• Maak tijd om noden te bevragen: vraag wat
ze nodig hebben, welke situaties ze tegenkomen, waar ze op willen oefenen…
• Werk zo veel mogelijk op maat van sport: pas
je voorbeelden aan, laat deelnemers met eigen concrete cases komen…
• Het is belangrijk om in de vormingen te kunnen DOEN en lesgevers veel te laten inoefenen. Leg hierbij de link naar situaties uit de
praktijk van een sportles.
• Zorg voor een eyeopener of ervaringsoefening (bv. zelf een sportles geven in het Italiaans). Laat lesgevers/vrijwilligers zelf ervaren
hoe het is om in een nieuwe taal te sporten
• Geef lesgevers wat achtergrond over:
> Taalverwerving en profielen NT2-leerders.
Geef vooral praktische info: wat werkt
wel/niet bij welke doelgroep?
> Wat is een taaloefenkans. Benadruk dat
het gaat om informeel/al doende taal
verwerven (niet grammaticaregels of instuderen woordenschat, wel interactie
onderling/met begeleiders stimuleren)
• Sta voldoende stil bij de praktijk van de lessen! Maak duidelijk dat je verwacht dat les-

gevers er echt mee aan de slag gaan. Creëer
een veilig klimaat om te gaan testen. Vraag
lesgevers wat ze nodig hebben om de stap
naar oefenen te zetten. Bereid lesgevers voor
op observeren door een ‘coach’ (a.d.h.v. de
tips uit de kijkwijzer) … Maak duidelijk dat
samen leren geen beoordeling impliceert! Leren werken rond taaloefenkansen vraagt de
nodige leertijd voor iedereen. Ieder doet dit
op zijn eigen tempo.
• Vraag lesgevers na elke vorming/intervisie
één of meer werkpunten voor zichzelf te kiezen en dit kenbaar te maken aan anderen.

2. Testen in de praktijk
BELANGRIJK!
Zet in op één vaardigheid per keer, niet
op alles tegelijk. Veel lesgevers hebben de
neiging om het globale pakket uit te testen. Hierdoor zet je vooral in op de dingen
die je automatisch al zou doen of focus je
toch vooral op enkele vaardigheden. Op
die manier is het echter moeilijk om ook
in de voor jouw minder evidente vaardigheden te gaan groeien.

Oscar, monitor Fietsschool

Praktisch
• Duur testperiode vastleggen (ca. 10-12 weken). Tijdens deze periode intensief gaan inoefenen. Dan heb je een basis om er nadien
nog verder in te blijven groeien.
• De lesgevers kiezen zelf of in samenspraak
met hun team/activiteitverantwoordelijke
wanneer en hoe lang ze rond welke vaardigheid gaan werken. De kijkwijzer dient hierbij
als leidraad. Op het einde van de rit hebben
ze idealiter alle vaardigheden uit de kijkwijzer
uitgeprobeerd.
• De lesgevers worden gestimuleerd om ruimte
te nemen voor zelfreflectie voor en na de les.
Even de tijd nemen om stil te staan bij wat
ze uitgeprobeerd hebben, is belangrijk om
hierin te kunnen groeien. Binnen het project
werkten we met een online reflectieformulier
(voor/na) (zie digitaal invulsjabloon zelfevaluatie lesgevers in de bijlagen) dat inzoomt
op successen en het groeipad. Uiteraard kan
dit ook op papier, in gesprek met activiteitverantwoordelijke, …
• Ondersteuning op maat bij specifieke vragen.
De activiteitverantwoordelijke is het eerste
aanspreekpunt voor de lesgever bij vragen.
Hij kan indien nodig verdere ondersteuning
vragen aan een projectmedewerker.
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Na de vormingen gaan de lesgevers de vaardigheden rond taaloefenkansen stap per stap testen in de praktijk/in hun activiteit(en). Hierbij
kunnen ze rekenen op de nodige ondersteuning
(coaching in de lessen, intervisies/uitwisselingsmomenten, hulp bij vragen, …). Iedere lesgever begint met een andere rugzak en moet de
kans krijgen om op zijn eigen tempo te groeien.
We verwachten niet dat onze lesgevers na afloop van de testperiode alle vaardigheden perfect beheersen.

“Met dit project zijn we toch bewust
geworden, dat we een paar dingen
gewoon moeten proberen tijdens de
lessen.”

Coaching in de praktijk van de lessen
is essentieel
Elk van de lesgevers kreeg feedback via observaties (door activiteitverantwoordelijke, projectmedewerker en eventueel zelfs onderling). Het
aantal coachingsmomenten was afhankelijk
van lesgever tot lesgever.
Het opzet is daarbij om een positief gevoel mee
te geven, bevestiging te geven in de gezette stappen. De ‘coach’ kan ook meekijken als de lesgever met vragen zit, om hier samen in te groeien.
Idealiter zijn er minimum 3 coachingsmomenten per lesgever (bv. begin/midden/einde testfase)
TIP: plan deze tijdig in!

“Het gaat hier eigenlijk niet over ik
ga naar jou kijken en ik ga zeggen hoe
het moet, of hoe het beter of anders
moet. Neen, het is gewoon we gaan
hier samen proberen om die
taaloefenkansen voor de deelnemers
te vergroten. En hoe zou jij dat doen?
En hoe zou ik dat doen? En hoe kunnen
we mekaar daarbij helpen?”

Nathalie, buurtsportmedewerker Kiel:
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Tips
• Voor de les vragen waarop de lesgever gaat
inzetten (gekozen vaardigheid) en hoe hij dit
wil doen.
• De kijkwijzer kan helpen om gericht te observeren.
• Na de les kort informeel samen de les overlopen: feedback over nieuwe dingen die de
lesgever getest heeft (gekozen vaardigheid),
eventuele andere positieve zaken die je opgemerkt hebt en één extra tip om nog verder te
verdiepen.

Interactiestijlentest (zie bijlagen)
Deze test is een extra instrument dat je
kan hanteren om de lesgevers aan te zetten tot reflectie over hoe actief ze inzetten
op het taalrijk maken van hun les. En dan
voornamelijk over de mate van interactie
die ze creëren in hun les. Dit kan je bv. gebruiken tijdens een intervisie, na afloop
van het testen in de praktijk, … Op basis
van hoe je zou reageren in een aantal specifieke situaties uit de sportles, krijg je als
lesgever zicht op welke interactiestijl je
het meest opneemt. Bij elke stijl vind je
tips en een verwijzing naar de vaardigheden uit de kijkwijzer.

Aandachtspunt: Het is belangrijk om mee
te geven dat alle stijlen gelijkwaardig
zijn. De gehanteerde stijl hangt immers
ook af van de context, de groep of het
moment.

3. Intervisiemomenten met
collega-lesgevers
Tijdens één of twee intervisiemomenten verspreid over de testperiode (bv. midden/einde
testperiode) kan je ervaringen uitwisselen en
praktisch oefenen (via rollenspel) op vaardigheden waar lesgevers graag nog even bij stilstaan.
Om in te spelen op de vragen en noden, vraag
je op voorhand input (via mail, bij coachingsmomenten of een informele babbel) over de
thema’s waarover ze graag nog wat meer input
willen of waar ze nog wat verder op willen oefenen.

• Benadruk dat lesgevers best bewust inzetten
op 1 vaardigheid per keer en niet op alles tegelijk letten.
• Stimuleer de lesgevers om voor en na de les
even stil te staan bij wat ze uitproberen. Zelfreflectie is belangrijk om hierin te kunnen
groeien.
• Bied voldoende ondersteuning tijdens het
testen in de praktijk. Positief bekrachtigen en
samen gaan groeien zijn hierbij het uitgangspunt.
• Laat lesgevers van elkaar leren door het organiseren van intervisiemomenten.
• Zorg ervoor dat het voldoende levendig blijft
tijdens het volledige leertraject (en daarna).

Het is belangrijk om het voldoende levendig te
houden tijdens het volledige leertraject! Dit is
een belangrijke rol van de activiteitverantwoordelijke. Die motiveert en pakt het af en toe samen vast als er aanleiding voor is (na coachingmoment/vorming/intervisie), kiest samen een
doelstelling, bespreekt op team wat wel/niet
lukt, … De verantwoordelijke probeert het zelf
ook toe te passen en er samen in te groeien
door elkaar feedback te geven. Om de zoveel tijd
polst hij hoe de lesgevers het project ervaren,
eventueel via een informeel babbeltje buiten de
lessen om (hoe pak je dat nu aan, geef eens wat
voorbeelden, heb je dat al toegepast, …)
ZELF AAN DE SLAG ?

Aandachtspunten leertraject
• Zorg voor praktische vormingen die aansluiten bij de realiteit van de sportles. Inoefenen
met anderstaligen is een meerwaarde.
• Vermijd dat lesgevers het gevoel krijgen dat
ze alles wat ze meekrijgen in de vormingen
ineens moeten toepassen. Geef mee dat hetgeen je aanbiedt via de vormingen een waaier aan opties is waaruit ze kunnen kiezen.
Benadruk dat ze al heel wat doen. En dat ze
dit stap voor stap mogen gaan testen, op hun
eigen tempo.

45

Natraject
Door het intensief inoefenen tijdens het leertraject merk je dat lesgevers duidelijk groeien in het
toepassen van de vaardigheden om hun sportles
taalrijker te maken. Het is echter belangrijk om
dit nadien niet te laten verwateren. Door dit levendig te houden kunnen lesgevers hier in blijven groeien en vermijd je dat ze terugvallen in
hun oude routine.
Levendig houden!
Zorg dat lesgevers hier af en toe aan herinnerd
worden, zodat het niet naar de achtergrond verdwijnt.
• Laat het thema regelmatig terugkomen op
een teamvergadering/door de activiteitverantwoordelijke.
• Geef lesgevers die het leertraject doorlopen
hebben, een rol als expert in vormingen en/
of intervisies voor nieuwe lesgevers. Zij kunnen ervaringen delen, input geven tijdens
het uitwerken van oefeningen, vormingen en
intervisies, demolessen geven of kandidaatlesgevers laten observeren in hun les.
• Zorg voor beloningen en bedankjes voor mensen die rond taaloefenkansen werken: bv.
mondeling dankjewel, kaartje/mailtje bij de
start van een nieuw sportjaar, …
• Neem het thema taalrijk sporten ludiek mee
op een lesgeversavond.

Feedback blijven geven –
stap per stap verder groeien
Ook na de eerste testperiode is het belangrijk
om af en toe feedback te geven, zodat de lesgever hier nog verder in kan groeien. Dit is immers
een continu leerproces. We verwachten niet dat
onze lesgevers na afloop van het leertraject alle
vaardigheden perfect beheersen. Stap voor stap
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zullen steeds meer vaardigheden een automatisme worden waardoor je kan focussen op
extra vaardigheden/toepassingen.
• Blijvende coaching (iets minder intensief)
door activiteitverantwoordelijke
• Lesgevers elkaar laten observeren en hier samen in groeien (feedback geven a.d.h.v. de
kijkwijzer, maar tegelijk ook oppikken hoe
een andere lesgever iets doet). Aandachtspunt: maak duidelijke afspraken zodat dit
‘veilig’ kan gebeuren.
• Videocoaching: lesgevers filmen tijdens hun
les en dit nadien samen bespreken.

Let op! Zelfde aandachtspunt als tijdens
coachingsmomenten: opzet = positief bekrachtigen

Extra vormingen/intervisies/uitwisselingen
Ook na het leertraject is het een meerwaarde om
de lesgevers af en toe nieuwe kennis te laten opdoen. Hierbij kan je gaan inspelen op specifieke
noden en vragen.
• Intervisiemoment na x aantal tijd.
• Bijkomende vorming aanbieden die inspeelt
op noden/vragen van lesgevers (bv. conversatie stimuleren – hoe het gesprek gaande
houden met iemand die maar beperkt Nederlands kan)
• Uitwisseling met soortgelijk project: eens
meedraaien bij lesgevers van een andere organisatie die hiermee aan de slag zijn (observatie tijdens lessen, intervisiegewijs uitwisselen, …)

ZELF AAN DE SLAG ?
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TOOLBOX MET CONCRETE
TIPS VOOR LESGEVERS

Kijkwijzer + bundel met tips
De kijkwijzer bevat acht vaardigheden, onderverdeeld in 3 grote pijlers, die je als lesgever
kan inzetten om je sportles taalrijker te maken.
Ook buiten je les, bij de inschrijving of tijdens
het geven van informatie, kan je deze vaardigheden inzetten om een taaloefenkans te creëren/de communicatie vlotter te laten verlopen.
Hieronder vind je per vaardigheid een aantal
tips en voorbeelden uit de praktijk en de reden
waarom deze vaardigheid belangrijk is in het
taalrijker maken van je sportles. Meer tips vind
je terug in het document ‘Tips taalrijk sporten’

in de bijlagen. Bekijk zeker ook de video’s die
per vaardigheid de good practices tonen. Deze
geven een concreet beeld van wat hierop inzetten tijdens je sportles kan inhouden.
Een groot deel van deze vaardigheden sluiten
aan bij de hedendaagse visie binnen de sportopleidingen van de Vlaamse Trainersschool, waarbij coachen met de M-factor als uitgangspunt
genomen wordt. Sportlesgevers worden hierbij
niet alleen gestimuleerd om zich op te stellen als
een warme coach en te zorgen voor een warm
groepssfeer. Ook worden ze aangespoord om in
te zetten op duidelijke communicatie, sporters
meer zelf aan het woord te laten en hen meer
te betrekken bij het leerproces (keuze laten aan
de sporter, initiatief bij de deelnemers leggen
en bij feedback komen tot zelfinzicht door waar
mogelijk te vertrekken vanuit input van de sporters zelf).

1 EEN VEILIGE OMGEVING
Het creëren van een veilige omgeving tijdens je
sportles is belangrijk om mensen op hun gemak
te stellen zodat ze durven praten. Zorg ervoor
dat deelnemers zich welkom voelen in je les en
binnen de groep, en dat ze zich aanvaard voelen met al hun diversiteit (taal/cultuur/…). Ook
voor Nederlandstalige deelnemers is het een
meerwaarde als ze zich welkom voelen en er een
toffe sfeer hangt in de groep. Veel deelnemers
vinden de spontane sociale interactie die hieruit
voortkomt immers een leuke plus bij de sportles.

“Als de sfeer in de groep goed zit, is
dat goed voor heel het leerproces.
Voor de sport te leren, en ook voor het
Nederlands. En dat gaat op een hele
natuurlijke manier.”

Lies, projectmedewerker
vanuit Atlas
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Een veilige omgeving geeft mensen het vertrouwen om het Nederlands dat ze kennen te spreken, ook al is dat misschien nog beperkt. Door
tijd te nemen om deelnemers te ontvangen,
positieve feedback te geven en expliciet uit te
spreken dat deelnemers fouten mogen maken,
weten deelnemers dat ze de ruimte krijgen om
te proberen.

Sofie, vrijetijdsbemiddelaar
Luchtbal & Merksem:

“Het belangrijkste is het geruststellen van de deelnemers! Ik herhaal dat
er fouten mogen gemaakt worden en
dat DURVEN Nederlands praten belangrijk is.”

“

Nathalie, buurtsportmedewerker Kiel:

“

Lynn, lesgever dansvereniging:

“Mensen voelen zich meer op hun gemak. Na hen meerdere keren aan te
sporen om Nederlands te praten en
door zelf heel rustig te praten en ruim
de tijd te nemen, merk ik dat op het
einde van het gesprek ze veel meer
beginnen te vertellen. Ook over hun
familie en thuissituatie.”

“Aanmoedigen en feedback geven doe
ik uiteraard, maar zeker de eerste les
vind ik het belangrijk dat ze veel bevestiging krijgen en dat ze zich heel
erg amuseren tijdens het dansen.”
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”Enkele openingsvragen stellen om het
ijs te breken en het taalniveau in te
schatten. Bv. Hoe was het op school?
Waar werk je? Wat ga je deze namiddag doen? Hierdoor zijn mensen meer
op hun gemak en verloopt de rest van
het gesprek vlotter.”

“

Ann, vrijwilliger volleyballessen:

Als trainer zorg je voor binding waardoor de sporters zich thuis voelen in de groep en een goede
band hebben met jou, elkaar en de sportclub. Om
voor die binding te kunnen zorgen moet je je sporters uiteraard goed kennen. Door ook voor en na
de training tijd voor hen te maken, weet je makkelijker wat er in hen omgaat, wat er zich afspeelt
in hun leefwereld. Je leert ook beter de onderlinge relaties tussen je sporters kennen. Dat laat je
toe om hier tijdens de training rekening mee te
houden en ervoor te zorgen dat je een toffe, open
sfeer krijgt waarin iedereen durft te praten.

“

“Dames helpen elkaar nu om goed te
communiceren - veel vrolijke noten erbij,
er wordt verbeterd, ... Op deze manier
geven wij extra aandacht aan elkaar. Draagt
nog eens extra bij tot prettige sfeer.”

“

Jenny, lesgeefster dameszwemmen
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Lynn, lesgeefster dansvereniging:

“Om mezelf en de deelnemers voor
te stellen gebruik ik een werkvorm:
om de beurt zegt iedereen zijn naam
en doet een dansbeweging, daarna
herhaalt de groep de naam en de
beweging. Het creëerde meteen een
groepsgevoel om in een cirkel te starten, elkaars namen te dansen en om
op het einde weer af te sluiten in de
cirkel met een groepskreet. De sfeer
was gezet!
Tenzin, monitor Fietsschool:

“In plaats van direct te starten met
de fietsles doe ik nu eerst een rondje
met de deelnemers: ‘Mijn naam is
…/waarom wil je leren fietsen?’. Dit
helpt om de groep losser te krijgen en
minder gestrest aan de fietsles te beginnen en om meer interactie te krijgen tussen de deelnemers.”

Door positief om te gaan met de thuistaal (en cultuur) van deelnemers erken je deelnemers in hun
identiteit. Dit heeft een positief effect op het welbevinden en de betrokkenheid van deelnemers.

Oscar, monitor Fietsschool
De uitdaging zit in lessen met een grotere groep
deelnemers met dezelfde taal. Indien door frequent gebruik van de thuistalen het groepsgebeuren ondermijnd wordt, kan je ervoor kiezen
om hierrond afspraken te maken.

“

“

“Vragen hoe bepaalde begrippen in
hun taal heten, bv. bij tienbal bij de
sportlessen in de gevangenis de begrippen “bal gooien” – “vangen” – “lopen.”
Oscar, monitor Fietsschool:

“Je vertrekt vanuit de taal van de deelnemer over een fietsonderdeel. “Hoe
noem je zadel in je taal of een stuur of
een wiel?” Deelnemers vinden het leuk
om dat te delen. Je vertelt dan hoe de
onderdelen in het Nederlands heten. Ik
heb de indruk dat ze het dan beter onthouden. Zeker als bepaalde woorden
gelijkaardig zijn in verschillende talen.”
Alexander, buurtsportmedewerker
Hoboken:

“Het is belangrijk om zoveel mogelijk
Nederlands taalgebruik te stimuleren bij
de deelnemers, zelfs als zij uit zichzelf
enkel Engels of Frans durven te praten.
Enkel bij onduidelijkheid overschakelen.”
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“Ik merk dat de meerderheid van de
deelnemers hun (soms beperkte) Nederlands gebruiken tijdens de les. Ze
krijgen ook de vrijheid om andere talen
te gebruiken als ze iets niet begrijpen.
Zo hebben ze minder stress tijdens de
fietsoefeningen.”

“

Abdallah, sportmonitor Luchtbal:

2 KLARE TAAL
Maak je lessen taaltoegankelijk, zeker
voor deelnemers die het Nederlands
nog maar beperkt beheersen.

Het hanteren van duidelijke taal is niet enkel voor
anderstaligen een meerwaarde. Ook voor Nederlandstalige deelnemers zorg je ervoor dat de
boodschap duidelijk overkomt.

“

Abdallah, sportmonitor Luchtbal:

“Traag, duidelijk taalgebruik op
maat van de deelnemer zorgt dat
de boodschap beter overkomt.
Ik gebruik nu visuele aspecten van
een uitleg of oefening. Bv. langs
de ‘kant’ zwemmen en deze dan
aanduiden/laten zien.”

“

Oscar, monitor Fietsschool:

“

Sofie, vrijetijdsbemiddelaar Luchtbal &

Alexander,
buurtsportmedewerker Hoboken
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“Ik heb geleerd om rustig mijn uitleg
te zeggen, trager te spreken en ook te
demonstreren: bv. niet afpakken uit
de handen.”

“Demonstreren is even belangrijk als
praten. Ik heb gemerkt dat het gebruik van allebei tegelijk de deelnemers helpt om niet alleen de taal te
oefenen, maar ook om de oefening te
doen zoals het moet.”

Merksem:

“Zaken visueel maken om je uitleg te
ondersteunen door uitbeelden, tonen
op Google Maps, document tonen.”

“Stoel
laag.”

“
“

“Zit je
zadel laag?’

“Ik verbeter taal zonder ‘juffrouwig’
te zijn; meer zijdelings.”
Sofie, vrijetijdsbemiddelaar Luchtbal:

“Wanneer iemand het gesprek start door
aan te geven dat hij het Nederlands niet
goed kan en vraagt of hij het gesprek in
het Engels mag voeren, zeg ik nu dat ik
denk dat hij wel goed Nederlands kan
en dat we het in het Nederlands proberen. Ik geef ook mee dat ik het in het Engels zal zeggen als hij iets niet begrijpt.
Wanneer ik dan op het einde van het
gesprek benadruk dat we bijna het hele
gesprek in het Nederlands gevoerd hebben, zie je die persoon stralen!”

“
Ryan,
monitor Fietsschool

Marian, vrijwilliger Fietsschool:

Pedro, monitor Fietsschool:

“Na de complimenten was het opmerkelijk dat de deelnemer dit apprecieerde.
Haar reactie was een glimlach. Het leek
daarna alsof de deelnemer een beetje
meer moeite deed om in het Nederlands
te spreken, ook als het heel beperkt bleef.”
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Geef feedback op de taal van de deelnemers. Als
iemand niet weet dat hij fouten maakt, kan hij
niet verbeteren. Doe dit beperkt en niet expliciet
(tenzij op vraag van de deelnemer zelf). Anders
loop je het risico dat de deelnemer niet meer
durft te proberen, terwijl je pas kan groeien als
je fouten durft te maken. Gebruik zelf het juiste
woord in je antwoord. En herhaal het vaak in
vervolgzinnen. Ook door deelnemers positief te
bekrachtigen in het Nederlands dat ze al kennen, geef je hun zelfvertrouwen een boost.
Hierdoor gaan ze vaak meer durven te spreken.

3 LESGEVEN MET DE FOCUS OP TAAL
Het gaat hier om het uitlokken van extra talige interactie in je lessen. Dat kan door kleine
aanpassingen aan de dingen die je sowieso al
doet in je lessen (zoals instructies formuleren
en feedback geven). Die ga je bewust gebruiken
om extra taal uit te lokken. Deze pijler vormt de
kern van het taalrijker maken van je sportles. Extra talige interactie creëren voor de deelnemers
is immers de essentie van een taaloefenkans.
De vorige twee pijlers, het creëren van een veilige omgeving en het taaltoegankelijker maken
van je les d.m.v. klare taal, zijn wel belangrijke
voorwaarden om dit te kunnen realiseren.

Hoe meer je zelf aan het woord bent, hoe minder
oefenkansen je deelnemers krijgen. Laat daarom
zoveel mogelijk van hen komen, stimuleer hen tot
het nemen van initiatief en begeleid waar nodig.
Vraag je af of je je doel niet via vragen kan bereiken, zonder het zelf uit te leggen.

“Ik geef deelnemers nu meer de kans
om te spreken in plaats van een
monoloog te houden als lesgever.”

Kristiaan, buurtsportmedewerker
Borgerhout
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“

Oscar, monitor Fietsschool:

“

Hannes, lesgever fitness:

“Ik ga vaker tussen de deelnemers
in de kring zitten, niet altijd vóór de
groep.”

“Ik laat deelnemers kiezen waaraan ze
eerst willen werken, bv. hun buikspieren of hun biceps.”

Door kleine aanpassingen aan zaken die je sowieso al doet in je les (zoals instructies formuleren
en feedback geven) kan je deze taliger maken. De
essentie zit hem in veel vragen stellen.

“

Lies, projectmedewerker Atlas:

“Wanneer een deelnemer haar remmen niet gebruikte, heb ik een vraag
gesteld: “Wat moest u doen om te stoppen?” “Ik moest mijn remmen gebruiken,” zei ze.”

“Een fietsschoolmonitor vraagt bij voorrangsregels telkens: Waarom heeft een
fietser hier voorrang?”

Ryan,
monitor Fietsschool
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“Uh...
euh..
euh”

“Gouden
veertje,
wat is er
misgegaan?’

“

Oscar, monitor Fietsschool:

Naast het interactief maken van instructies en
feedback kan je ook actief extra taal uitlokken.
Ook hier gaat het veelal om kleine zaken, die liefst
zo natuurlijk mogelijk in je sportles passen. Zo oefenen deelnemers hun Nederlands vaak zonder
dat ze het zelf doorhebben.
Valkuil: de taaloefenkans moet functioneel zijn in de sportles en minder over
bv. het weer.
Als de context het toelaat (bv. sportles met expliciete taaloefenkans i.s.m. NT2-aanbod), kan je
eventueel ook expliciet zeggen dat jullie tijdens
de sportles ook op de Nederlandse taal oefenen.
Hiervoor kan je methodieken gebruiken uit de Nederlandse les.
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“

Els, zwemlesgever volwassenen:

“

Abdallah, sportmonitor Luchtbal:
“Bij het begin van de les, breng ik de
groep bij elkaar: één voor één vertellen ze wat ze geoefend hebben en wat
we de laatste les gezien hebben.”

“

Jenny, lesgeefster dameszwemlessen:
“Laat deelnemers zelf zeggen wat
juist of fout is bij collega-zwemmers.”
Tip: zorg wel dat de sfeer in de groep
zich hiertoe leent. Dat dit ‘veilig’ kan
gebeuren.

“Na de zwemles, onder de douche, is
er tijd om een praatje te slaan met de
deelnemers. Vaak gaat daardoor de
hele groep met elkaar in gesprek.”

“

“

Kristiaan, zwemlesgever:
“Interactie creëren tussen deelnemers
aan de hand van oefeningen bv. drijven op de rug per 2 waarbij 1 deelnemer het hoofd ondersteunt; de andere
zegt minder of meer ondersteuning.”

ZELF AAN DE SLAG ?

Lynn, lesgever dansvereniging:
“Even zitten in een cirkel voor afspraken bij de start van de lessenreeks. Ik
wil graag een soort commitment uitwerken: wat verwacht ik van hen en
wat mogen zij van mij verwachten?
Wat verwachten van de groep en van
de lessen? Bv. water drinken en geen
frisdrank, juiste kledij, we proberen
altijd eerst Nederlands te spreken, we
helpen elkaar en hebben respect voor
elkaar (dus niet uitlachen, buitensluiten, pesten, ...). Dit soort zaken zou ik
graag uitschrijven op één groot blad
dat iedereen dan ondertekent! Terwijl
we hierover praten, kan ik wat vragen
stellen en het taalniveau van iedereen
proberen in te schatten.”

“Benoem dat sport een goede manier
is om taal te oefenen. Deelnemers
gaan dan zelf meer (durven) praten.”

Kristiaan, buurtsportmedewerker
Borgerhout:
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EVALUEREN
Eens je in de praktijk aan de slag gaat met het introduceren van taaloefenkansen
in de lessen, is het belangrijk om regelmatig te evalueren met alle betrokkenen.
Dat zowel tussendoor als na afloop van een vormingsreeks. Hiervoor kan je aan
volgende zaken denken.

Ervaringen deelnemers aan de
sportlessen
Vermits dit de doelgroep van je taaloefenkansen is, is het belangrijk om hun ervaringen
zeker mee te nemen. Het is echter niet altijd
evident om sociaal wenselijke antwoorden te
vermijden. Daarom is de combi van een informele babbel met de deelnemers en evaluatie
door observaties waardevol om een objectiever
beeld te krijgen.
• Via een informele babbel polsen bij deelnemers of ze in de sportles hun Nederlands hebben kunnen oefenen/kunnen praten.
> Bv. eenmalig evaluatiemoment na de
les/lessenreeks door één vraag: “Wat
zou je aan een vriend vertellen over deze
les? (toffe/minder toffe dingen)
> Bv. informeler: op het einde van de les
neemt de lesgever de tijd (5 minuten) om
goed af te sluiten en doet gesprek met
groep (of telkens met andere deelnemer)
over hoe die de les ervaren heeft.
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• Via feedback deelnemers genoteerd in formulieren zelfevaluatie lesgevers (zie bijlage).
• Evaluatie door observaties van de coach/
activiteitmedewerker a.d.h.v. de kijkwijzer: Is
er veel interactie? Hoe zit het met de groepssfeer?

DON’T: meten vooruitgang van het Nederlands van de deelnemers. Dit wordt
afgeraden door taalexperten én is moeilijk objectief te meten (want veel andere
factoren spelen mee, en het leerproces
gaat niet lineair)

Ervaringen lesgevers
Omdat je lesgevers cruciaal zijn voor de introductie van de taaloefenkansen in je sportles(sen),
is het belangrijk hen hier zo goed mogelijk in
te ondersteunen. Daarom is het essentieel hen
gedurende het hele project inspraak te geven.
Door hen mee eigenaar te maken van dit verhaal, vergroot je immers hun betrokkenheid.
Bovendien zijn zij als mensen in de praktijk de
geknipte personen om te voelen wat wel/niet
werkt, waar ze extra ondersteuning kunnen gebruiken, … Hun ervaringen kan je op volgende
manieren meepakken. De combinatie levert
meestal de meeste informatie op.
• Door de feedback uit het reflectiemoment
voor/na elke les (zie leertraject)
• Als thema op intervisie lesgevers
• Tussentijds bespreken hoe activiteiten lopen
met activiteitverantwoordelijke en/of projectmedewerker

DON’T: Lesgever scoren over het taalrijk
zijn van zijn les. Iedere lesgever heeft immers zijn eigen groeitempo.
Tijdens dit proefproject hebben wij ervoor geopteerd om in de beginfase wel
per lesgever een nulmeting te doen (door
observaties met de kijkwijzer) bij aanvang van het leertraject, tussenin en op
het einde. Niet om de lesgever te scoren,
maar wel om het ontwikkelde train-detrainerpakket (vormingen, kijkwijzer, ondersteuning in de praktijk, …) te kunnen
evalueren en bijsturen. Toen dit meer op
punt stond, hebben we dit laten vallen.

ZELF AAN DE SLAG ?

TIP: Maak deze verwachting (om de x tijd
polsen hoe lesgevers het project ervaren)
expliciet naar de activiteitverantwoordelijken. Je kan dit ook meepakken als
thema op de intervisies voor activiteitverantwoordelijken en hen op voorhand
laten bevragen hoe lesgevers het project
ervaren.

• Eindevaluatie met activiteitverantwoordelijke
en/of projectmedewerker (bv. aan einde leertraject/testperiode). Je neemt best even de
tijd voor een goed gesprek. Richtvragen voor
het gesprek: Ervaringen? Je algemeen gevoel
bij het project. Wat heeft je geholpen? Zou
je het aanraden? Of vind je dat het niet nuttig is geweest? Wat heb je zelf moeten doen?
Viel dat mee? Was de ondersteuning tijdens
de testfase voldoende op maat? Duidelijk wie
wat opneemt? Haalbaar? Wat heb je gemist?
Zelfreflectie: Heb je dit gedaan? En zo ja, hoe
dan (bv. online evaluatieformulieren? Op papier?)? Heeft dit je geholpen? Nog andere
feedback die je graag meegeeft?

Dit kan je doen via een informele babbel. Richtvragen voor het gesprek: Je gevoel bij het creëren van taaloefenkansen in je sportlessen?
Eigen inschatting van de lessen? Wat heb je
al uitgetest? Wat loopt er goed/succeservaringen? Wat vind je moeilijk? Heb je voldoende
ondersteuning? Of wat mis je nog? Andere feedback die je nog graag meegeeft?
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Ervaringen eventuele
partnerorganisaties

Ervaringen
activiteitverantwoordelijken

Indien je bepaalde sportlessen opzet i.s.m. partnerorganisaties, is het een must om ook hun ervaringen mee te pakken. Ga hiervoor regelmatig met hen in gesprek.

Je medewerkers spelen niet enkel een cruciale
rol in het ondersteunen van de lesgevers bij hun
leerproces. Zelf zijn ze vaak ook regelmatig aanwezig tijdens de sportles. En daarnaast gaan ze
ook aan de slag met acties om talige drempels
in de omkadering van een activiteit weg te werken. Ze hebben dan ook een goed totaalbeeld
van het project en voelen in de praktijk wat
wel/niet werkt. Hun ervaringen kan je op volgende manieren meepakken. De combinatie levert meestal de meeste informatie op.

• Tussentijds bespreken hoe activiteiten lopen
met activiteitverantwoordelijke en/of projectmedewerker via informele babbel of overlegmoment
> Eindevaluatie met activiteitverantwoordelijke en/of projectmedewerker (bv. aan
einde leertraject/testperiode). Je neemt
daarvoor best even de tijd voor een goed
gesprek. Richtvragen:
• Ervaringen? Je algemeen gevoel bij het
project. Wat heeft het gedaan voor
jullie organisatie/jullie doelgroep?
Wat heb je zelf moeten doen? Viel dat
mee? Waren de afspraken duidelijk?
Wie wat opneemt? Haalbaar? Wat heb
je gemist?
• Wat is de meerwaarde van het inzetten op taaloefenkansen via een sportles: voor jullie organisatie, de activiteit, de lesgever(s), de deelnemers
(anderstaligen en alle deelnemers)?
Waarom zou je het aan andere organisaties aanraden?
• Nog andere feedback/suggesties die je
graag meegeeft?
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• Via informele babbel tussendoor, via agendapunt op teamoverleg, via intervisiemomenten medewerkers rond taaloefenkansen
• Tussentijdse/eindevaluatie over hoe ze het
project tot nu toe ervaren hebben. Dat doe
je bij voorkeur via gesprek (vragen/leidraad
op voorhand doorgeven) of via mail (indien
gesprek niet haalbaar is)

g Leidraad:
• Ervaringen?
• Je algemeen gevoel bij het project.
• Wat heb je zelf moeten doen? Viel dat
mee?
• Ondersteuning tijdens testfase voldoende op maat? Duidelijk wie wat opneemt? Haalbaar? Wat heb je gemist?
• Heb je bij je lesgever verschillen gemerkt? Wat is er veranderd?
• Wat is de meerwaarde van het inzetten op
taaloefenkansen: voor jezelf, je activiteit, je
lesgever(s), de deelnemers (anderstaligen en
alle deelnemers)? Waarom zou je het aan andere organisaties/afdelingen en/of lesgevers
aanraden?
• Wegwerken van talige drempels in de omkadering van een activiteit: Wat heb je al uitgetest? Wat loopt er goed/succeservaringen?

Wat vind je moeilijk? Heb je voldoende ondersteuning? Of wat mis je nog?
• Nog andere feedback/suggesties die je graag
meegeeft?

Bijsturen waar nodig
Uit bovenstaande evaluaties krijg je een goed
beeld of de huidige werkwijze werkt voor jouw
organisatie/medewerkers/lesgevers. Op basis
van deze input kan je dan bijsturen waar nodig,
bij voorkeur in samenspraak met de betrokkenen.

ZELF AAN DE SLAG ?
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VERANKEREN
Als je aan de slag bent gegaan met het taalrijker maken van je sporten/of beweeglessen, is het belangrijk om dit ook te verankeren binnen je
organisatie. Dit om te vermijden dat je project verwatert als de trekker wegvalt.

Voor het integreren in je dagelijkse werking kan
je denken aan volgende zaken:
• een aanspreekpunt/ambassadeur(s) voor
taaloefenkansen binnen de organisatie
• een intern draaiboek/interne toolbox (op
maat van de organisatie) met plan van aanpak en bijhorende materialen (pakket train de
trainer, kijkwijzer, checklist omkadering activiteit, …)
• een aantal medewerkers met de nodige expertise rond het introduceren van taaloefenkansen in de sport- of beweegles
• verankeren in een taalbeleidsplan en doelstellingen binnen een meerjarenplanning
• zorgen dat alle medewerkers het project kennen
• taaloefenkansen opnemen in takenpakket en
profielomschrijving (medewerkers en vrijwilligers) en ‘openstaan voor meertaligheid’
meenemen in werving lesgevers
• stap voor stap introduceren in de overige
sportlessen en zeker meepakken bij opstart
van nieuwe activiteiten
• nieuwe lesgevers/medewerkers blijven opleiden
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• levendig houden bij medewerkers/lesgevers
die al mee zijn genomen
> Vast item op teamoverleg medewerkers
> Extra vormingen op maat, intervisies, …
> Eens gaan meelopen/uitwisselen met
ander project rond taaloefenkansen (bv.
soortgelijk project in andere organisatie)
> Beloningen en bedankjes voor mensen die
rond TOK werken: bv. mondeling dankjewel, kaartje/mailtje om te bedanken voor
inzet, cadeautje, …
> blijvend inzetten op uitwisselen/in kaart
brengen good practices bv. via intervisies,
maar desgewenst ook via digitaal platform (eerst checken bij lesgevers of ze dit
zouden gebruiken), goodpracticemuur, …
Wees creatief en betrek je medewerkers/
lesgevers.

ZELF AAN DE SLAG ?
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BRONNEN EN INSPIRATIE

BRONNEN
• vzw ‘De Rand’ – materialen taalpromotie, oa
DVD ‘taalstimulering en omgaan met meertaligheid in de sportclubs’, voetbalwoordenboekje, sportwoordenboekje - https://www.
derand.be/nl/taalpromotie/wat
• Bijt in je vrije tijd (www.bijtinleuven.be)
• Coachen met de M-factor, motiverend en
oplossingsgericht coachen (https://mfactor.
be/)
• Cursustekst initiator, algemeen gedeelte, editie juli 2018 - Vlaamse Trainersschool (www.
sport.vlaanderen/VTS)
• Handboek Taalcarrousel, Florinela Petcu en
Luk Scheers (2017) - Vormingplus regio Antwerpen (www.vormingplusantwerpen.be)
• Nederlandsoefenen.be, zelf een oefenkans
Nederlands organiseren (http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/meedoen)
• Trek je talige schoenen aan, projectboek
voor taalstimulering tijdens vrijetijdsactiviteiten, door Goethals M. - Leuven: Centrum voor Taal en Migratie, Steunpunt
NT2 (K.U.Leuven) (http://cteno.be/index.
php?idMenu=121&id_materiaal=406)
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• Alaboemsasa?! - Taalstimulering en omgaan
met meertaligheid en taalstimulering in de
vrije tijd bij 4-12-jarigen in de rand rond Brussel: een DVD, Centrum voor Taal en Onderwijs (www.cteno.be) ism Provincie VlaamsBrabant en vzw de Rand (https://www.
vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/beleiden-bestuur/vlaams-karakter/nederlandsstimuleren-tijdens-vrijetijdinitiatieven/index.
jsp)
• Visietekst ‘Taalspeler’, meertaligheid op het
speelplein – Vlaamse Dienst speelpleinwerk
(www.speelplein.net/beterspelen/toegankelijkheid/meertaligheid)
• Taal van schoot tot school, een kansrijk taalbeleid in de voorschoolse kinderopvang, Karen Torfs, Machteld Hauben en Martien Berben (CTO) - Centrum voor Taal en Onderwijs
(KU Leuven) in opdracht van het Streekfonds
Een Hart voor Limburg (mei 2016) (http://
www.cteno.be/index.php?idMenu=114&id_
project=223)
• Syllabus ‘Sport begeleiding op maat’ door
Eric Van Troyen, educatief medewerker Open
School Antwerpen, 2018

INSPIRATIE: GOOD PRACTICES
Taaloefenkansen in de sportles:

Wegwerken van talige drempels in de sport:

• Babbel & Jog, lesgever Lieve Van den Broeck
- in het kader van Zomer van Atlas (http://
www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/
zomer-van-atlas)

• Aspirant-initiator Atletiek, aangepaste opleiding en syllabus voor anderstaligen, Beerschot Vrienden Atletiek club (www.beerschotatletiek.be) i.s.m. Open School Antwerpen
(www.basiseducatie.be/open-school-antwerpen)

• Jespo (www.jespo.be) - specifiek Eddy Vingerhoed, lesgever BMX lessen Wilrijk
• BX Brussels (www.bxbrussels.com/nl), project ‘Taal en meertaligheid op het veld‘ i.s.m.
huis van het Nederlands Brussel (www.huisnederlandsbrussel.be)

Methodieken taaloefenkansen:
• Vorming koetjes en kalfjes, tips voor een kwaliteitsvolle conversatie in een Babbel & Doe
activiteit – Krisje Telders, Atlas (24/10/2017)
(https://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/app/webroot/uploads/Inspiratiedag%20NT2%20vrijwilligers/201405%20
Tips%20en%20Tricks%20voor%20een%20kwaliteitsvolle%20conversatie.pdf)

• Project Sport en Taal, Atheneum Etterbeek
(www.kaetterbeek.be) – contactpersoon David Evenepoel
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BRONNEN EN INSPIRATIE

• ‘Al sportend Nederlands leren’, de Rode Antraciet
(https://www.derodeantraciet.be/
sportaanbod/al-sportend-nederlands-leren/)
– specifiek Koen Korteweg (sportfunctionaris
gevangenis Merksplas, koen.korteweg@derodeantraciet.be) - ism VOCVO (www.vocvo.
be) – specifiek Karen Delespaul (onderwijscoördinator gevangenis Merksplas, karen.delespaul@vocvo.be)

• Les Gazelles de Bruxelles (http://lesgazellesdebruxelles.be/language/nl/), joggen voor
kansengroepen i.s.m. sociale partnerorganisaties

CONTACTGEGEVENS

Meer info
Rond de praktijk bij Sporting A:
Liz Michiels, trekker thema taal en taalbeleid,
strategie_sport@antwerpen.be
of 03 338 18 61
Rond het train-de-trainer-pakket:
Lies Van Biesebroeck, team taalbeleid en taalpromotie van Atlas, Integratie en Inburgering
Antwerpen,
taal@antwerpen.be
of 03 270 33 30

• Vlaamse rand rond Brussel,
vzw ‘De Rand’,
Cindy Van Dijck, info@derand.be
• stad Gent,
IN-Gent, vrijetijd@in-gent.be
of 09 265 78 40
Buiten deze steden kan het Agentschap
Integratie en Inburgering je helpen.
• algemene vragen:
lieselot.vandijck@integratie-inburgering.be

Je kan ook terecht bij je lokale organisatie voor
integratie en inburgering/Huis van het Nederlands voor begeleiding bij de uitwerking op
maat van je organisatie.
• stad Antwerpen, Atlas,
Lies van Biesebroeck,
taal@antwerpen.be of 03 270 33 30
• stad Brussel, Huis van het Nederlans,
Kelly Demol,
taaladvies@huisnederlandsbrussel.be
of 02 313 96 00

• Antwerpen:
steven.vandaele@integratie-inburgering.be
• Limburg:
marie.knevels@integratie-inburgering.be en
rosalinde.aendekerk@integratie-inburgering.be
• Oost-Vlaanderen:
katleen.storms@integratie-inburgering.be
en ivo.delrue@integratie-inburgering.be
• Vlaams-Brabant:
nathalie.demeulder@integratie-inburgering.be
en martine.nuyts@integratie-inburgering.be
• West-Vlaanderen:
siska.goubert@integratie-inburgering.be
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1. Korte checklist taaldrempels in de omkadering

76

2. Schematisch overzicht leertraject

77

3. Kijkwijzer

82

4. Beeld kijkwijzer
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5. Korte inhoud vormingen

84

6. Invulsjabloon zelfevaluatie lesgevers

88

7. Interactiestijlentest

97

8. Tips taalrijk sporten

Je vindt alle video’s op ons YouTube-kanaal.
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1

KORTE CHECKLIST OMKADERING
ACTIVITEIT MET TAALOEFENKANSEN

actiepunt

extra info

check

feedback

LAAG 1 - taaltoegankelijkheid aanbod
A. iedereen met nood aan TOK wordt bereikt
1. communicatie/promo
mee communiceren TOK of niet?
als gesloten aanbod (op maat van partner met doelgroep TOK)
--> expliciet mee communiceren TOK
als open/gemengd aanbod
-> NIET expliciet mee communiceren TOK

eventueel wel bij bezorgen
flyers aan taalpartners vermelden dat er wordt ingezet
op TOK

flyers
lay-out flyers
beperken tekst tot minimum - meer pictogrammen,
plan met herkenningspunten + foto locatie meenemen op flyer, sprekende foto, logo talig erg toegankelijk (iconen taalniveaus nederlandsoefenen.be - 1e
niveau)

zie voorbeeld nieuwe sjabloonflyers

AANDACHTSPUNT! Probeer bij je communicatie zicht
te krijgen en houden op de gevoeligheden bij de gemeenschappen van de deelnemers. Niet alles is even
evident.

bv. uitnodiging ‘Gratis proefles met een hapje en drankje’
kan bij sommigen gepercipieerd worden als ‘er wordt
alcohol geschonken’. Dit kan
eenvoudig vermeden worden
door drankje te vervangen
door ‘met koffie en thee’.

verspreiding flyers

• Mensen persoonlijk aanspreken/flyeren (ev. samen met partners in de
wijk)
• flyer ergens neerleggen =
ook deze partner informeren over het aanbod (zodat
zij geïnteresseerden meer
info kunnen geven)

Tijd vrijmaken voor actieve promo!
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actiepunt

extra info

LAAG 1 - taaltoegankelijkheid aanbod
A. iedereen met nood aan TOK wordt bereikt
partners/team vrijetijdbegeleiders
potentiële partners in de wijk bekijken
vanuit focus taal (samenwerking en/of
toeleiding/informeren)

bv. NT2-scholen, opvangcentrum, organisaties die werken rond taal (bv. huis van
het Nederlands/lokale conversatiegroepen), OKANscholen, buurthuizen/CAW’s,
sporten in de gevangenis, …

--> aandacht voor tijdig communiceren
naar toeleidende partners

hou waar mogelijk rekening met timing
ingeplande infomomenten

--> steeds goed op de hoogte houden
van aanbod

bv. via gestructureerde mailing, overzichtsflyer wijkactiviteiten voor wijkpartners, meegeven wijkpagina aan partners
(zodat ze deze kunnen printen bij infovragen)

briefen medewerkers secretariaatBuurtsport + medewerkers locatie
waar activiteit plaatsvindt

nodige info zodat ze mensen kunnen verderhelpen + kort meegeven dat je rond
TOK gaat werken (grote lijnen)

presentaties/toelichtingen
meepakken concept TOK in presentatie
naar partners & doelgroep

Duidelijk maken waar ze aan beginnen
(geen
conversatiegroep/Nederlandse
les, wel sportles met extra aandacht voor
interactie)
-> informatiefilmpje, foto’s, …

andere kanalen
aanbod vermelden op Nederlandsoefenen.be - enkel als lesgever er actief op
inzet! (bv. specifieke TOK-activiteit of
lesgever die actief inzet op interactie)

insturen via http://www.nederlandsoefenen.be/antwerpen/taaloefenkansinsturen

--> aandachtspunt: duidelijk meegeven
wat deelnemers mogen verwachten:
“geen conversatiegroep/Nederlandse
les, wel sportles met extra aandacht
voor interactie”
--> taalicoon steeds 1 (want iedereen is
welkom ongeacht taalniveau)
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actiepunt

extra info

check

feedback

LAAG 1 - taaltoegankelijkheid aanbod
A. iedereen met nood aan TOK wordt bereikt
2. toeleiding
toeleidende partners
hoe informeren?
bij voorkeur door zelf naar toeleidende partners te stappen, zeker voor partners met link
taal

• ev. zelf in les je activiteit toelichten aan deelnemers
--> individueel aanspreken werkt
beter dan toelichting voor hele
groep (MAAR niet haalbaar bij
grotere organisaties)
• denk naast een mondelinge toelichting ook eens aan:
> ervaringsmoment voor toeleiders (komen meedoen op
activiteit of apart moment)
> EN/OF teaser/initiatie op
maat van de organisatie (toeleiders + doelgroep)
> EN/OF informatiefilmpje Taalrijk sporten

overige partners bv. via overlegmomenten in
de wijk

is beter dan enkel via mail
aan toeleidende partners duidelijke
info meegeven over hoe ze dit moeten communiceren

info?
concept TOK duidelijk maken (kort maar
krachtig)

rol/verwachtingen partners?
te bespreken met partners: mogelijkheden
opnemen actieve rol in toeleiding?
--> goed win-win duidelijk maken!

• geen conversatiegroep/Nederlandse les, wel sportles met
extra aandacht voor interactie
• verloop van de les kenbaar maken (bv. babbel voor/na, …)

• voor organisaties die zelf de opdracht hebben om met die doelgroep te werken: Huis van het
Nederlands, NT2scholen, maar
ook kleinere NL initiatieven les in
de wijk

3. inschrijven drempels laag houden
aandacht voor mogelijkheden TOK bij inschrijvingsmoment
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actiepunt

extra info

LAAG 1 - taaltoegankelijkheid aanbod
B. veilig klimaat creëren
1. warm onthaal
zorgen voor een vertrouwd aanspreekpunt + ruimte voorzien voor onvangst/
babbel na

o.a. ook lesgever/vrijwilliger past tips
warm onthaal toe (zie kijkwijzer)

Maak een ‘welkomstmuur’ waarop het
woord ‘welkom’ of ‘hallo’ in de verschillende thuistalen van deelnemers
te vinden is.

2. herkenbare laagdrempelige omgeving
plan/foto gebouw op flyer/bevestigingsbrief

voor bevestigingsbrief --> eventueel via
QR-code, flyer met plan/foto bijvoegen, …

Hang op de locatie goed uit waar de
activiteit plaatsvindt EN/OF wacht bij
de start van een reeks de deelnemers
op aan de ingang van de locatie

bewegwijzering (ook in de buurt van de
locatie indien niet evident), affiches, …

Als locatie minder gekend is --> 1e
keer/keren samen onder begeleiding
verantwoordelijke/leerkracht groep
vanuit vertrouwde omgeving vertrekken.

Zeker de eerste keer vragen dat de leerkracht begeleidt of dat er iemand mensen kan ophalen op een herkenningspunt
(hou rekening met laatkomers). Zorg ervoor dat alle deelnemers het gezicht van
de begeleider kennen.

3. opvolgen deelnemers die niet komen opdagen/afhaken
opbellen of zeker via via (bv. via partner) een positief signaal geven

• Ga rustig na wat de redenen voor het
afhaken zijn. Vervolgacties zijn afhankelijk van die redenen.
• Aanwezigheden zullen sowieso fluctueren omwille van veel externe factoren
(bv. feestdagen, examens kinderen,
verhuis, …) Vraag wel geïnteresseerd
naar het waarom van de afwezigheid.
Laat voelen dat je hun aanwezigheid
mist (‘je hoort erbij’).

voorkomen afhaken door inzetten op
creëren warme band.

• ruimte voor warm onthaal + persoonlijk afscheid
• communicatie tussendoor met deelnemers (bv. via sms/WhatsApp, …)
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actiepunt

extra info

check

feedback

LAAG 2 - in het aanbod zelf

A. ondersteuning lesgevers in train de trainer-traject
incentive lesgevers voor volgen vormingen?

bv. lesgevers krijgen hun standaardvergoeding voor de vormingsmomenten (ook intervisies), bedanking
voor diegenen die ermee aan de
slag zijn, …

B. extra ondersteuning in de lessen?
groep niet te groot maken - extra begeleider
bij grote groep
vrijwilligers mee inzetten om interactie te
stimuleren

denk ook eens aan vrijwilligers/
leerkrachten met NT2-ervaring

C. extra taaloefenkansen buiten de sport-/beweegactiviteit
napraten/”blijven plakken”

bv. wekelijks, voor elke schoolvakantie, aan einde lessenreeks, …

community building?

• bv. besloten facebookpagina/
WhatsApp voor communicatie
deelnemers
• bv. gezamenlijke activiteiten buiten de les (wedstrijd tegen ander
team, bezoek inspirerend persoon, samen naar match gaan
kijken, …)
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2

SCHEMATISCH OVERZICHT LEERTRAJECT

TRAIN DE TRAINER ROND
TAALOEFENKANSEN
VOORTRAJECT

LEERTRAJECT

NATRAJECT

Concreet uitleggen
wat een taaloefenkans in de sportles
is
g demo-les, 		
brainstormen,
(good practice)
filmpjes

Vorming rond vaardigheden om taaloefenkans te creëren
(cfr. Kijkwijzer)
g 2 praktische
vormingsmomenten
op maat

Levendig houden!
g regelmatig in de 		
aandacht brengen 		
op team/ door
verantwoordelijke
g inzetten als
experten binnen 		
opleidingen andere 		
lesgevers
g…

Ruimte voor
weerstand

Stap per stap
uittesten in activiteit
(ca. 12 weken)
g 1 activiteit per keer
g zelfevaluatie
g feedback via
observaties
g ondersteuning op
maat
1 of 2 intervisiemomenten
g ervaringen
uitwisselen
g praktisch inoefenen
+ inspelen op
vragen
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Feedback blijven
krijgen
g elkaar gaan
observeren
(kijkwijzer)
g video-coaching
+ nabespreking
Extra vormingen?
g inspelen op noden
/vragen
g bv. conversatie
stimuleren

3

KIJKWIJZER

ALS IK TAALOEFENKANSEN WIL CREËREN IN MIJN ACTIVITEIT, DAN MOET IK ZORGEN VOOR …
Taaloefenkans = mensen de kans geven om hun
Nederlands dat ze in de les leren actief te oefenen.
De focus ligt vooral op zoveel mogelijk praten.

Dit gebeurde
helemaal
niet, hoewel
het wel kon.

Dit gebeurde
zeer weinig,
er bleven veel
kansen liggen.

Dit gebeurde
regelmatig, maar
af en toe bleef er
een kans liggen.

Dit gebeurde
vaak, alle kansen
werden gegrepen.
Echt goed.

EEN VEILIGE OMGEVING
1 Stel de deelnemers op hun gemak.
Neem de tijd om de deelnemers te ontvangen.
Stel de deelnemers gerust.
Bv. babbel bij aanmelden, noem de deelnemers bij
hun voornaam

1

2

3

4

1

2

3

4

Geef mensen tijd om te begrijpen en te antwoorden.

1

2

3

4

Geef positieve feedback op de sportactiviteit.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Geef aandacht aan alle deelnemers, ook de ‘stille’
deelnemers.

1

2

3

4

Zorg voor een leuke groepssfeer waarin plezier centraal staat.

1

2

3

4

Stel deelnemers met beperkte kennis van het
Nederlands gerust.
Bv. probeer maar, ik help je wel, …
- Spreek af dat fouten maken mag.

2 Werk aan een toffe, open sfeer waarin
iedereen durft te spreken.
Zorg dat deelnemers elkaar kunnen leren kennen.
Bv. Werk met ijsbrekers/spelletjes, naamstickers, …
Breng mensen met elkaar in contact.
Bv. Kennen jullie elkaar al? Kunnen jullie elkaar
helpen?, ...
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3 Ga positief om met andere talen.
Toon interesse in andere talen (en culturen).
Bv. ‘goedemorgen’ in thuistalen;
‘Waarover spreken jullie?’ als deelnemers onderling
in andere taal praten.

1

2

3

4

1

2

3

4

Maak indien nodig afspraken over welke taal jullie
gebruiken.
Bv. We spreken zo veel mogelijk Nederlands, want
is de gemeenschappelijke taal. Als het nodig is, kan
iemand vertalen.

1

2

3

4

Schakel niet te snel over op een andere taal.
Bv. Ik ben scared… Ben je bang? Je hoeft niet bang
te zijn!

1

2

3

4

1

2

3

4

Praat rustig. Laat pauzes tussen je zinnen.

1

2

3

4

Ondersteun je instructies en informatie visueel.
Bv. gebaren, foto’s/pictogrammen, demonstratie, …

1

2

3

4

Hou je uitleg kort en to the point.

1

2

3

4

Herhaal voldoende. Of laat de deelnemers herhalen.

1

2

3

4

Controleer of de anderstalige alles begrepen heeft.
NIET “Begrijp je het?” - WEL Bv. controlevragen, oefening
laten voordoen, laten herhalen in eigen woorden, …

1

2

3

4

Benoem fout taalgebruik niet expliciet, maar herformuleer.
Bv. Ik zet voet op padat? Ja, zet je voet op het pedaal.

1

2

3

4

Geef complimenten over het Nederlands.
Bv. Dat heb jij goed onthouden, Dat zeg je heel juist, …

1

2

3

4

Schakel andere talen actief in als opstapje naar het
Nederlands.
Bv. Hoe zeg je dit in het Arabisch? In het Nederlands
heet het zo.

KLARE TAAL
4 Spreek duidelijke taal.
Pas je taalgebruik aan.
Bv. Korte zinnen, alledaagse of internationale woorden, geen tarzantaal of dialect, vermijd figuurlijk
taalgebruik, …

5 Geef feedback op taal.
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LESGEVEN MET DE FOCUS OP TAAL
6 Stel je op als begeleider, niet als leider.
Zorg dat je als lesgever zelf minder aan het woord bent
en geef de deelnemers de kans om meer te praten.

1

2

3

4

Stimuleer de deelnemers tot het nemen van initiatief.
Bv. Wie neemt de leiding? Je mag kiezen wat je doet.Wat willen jullie eerst doen?

1

2

3

4

7 Laat deelnemers zoveel mogelijk praten in je les.
Formuleer samen de instructies, de stappen.
Bv. Maak een demo ook talig. Benoem (of laat benoemen) wat je ziet.

1

2

3

4

Bouw feedback samen op.
Bv. door vragen te stellen aan de deelnemer

1

2

3

4

Stel veel concrete vragen (W-vragen). Leer de cursist
naar zijn eigen oefening kijken.
Bv. Wanneer moet je stoppen? Waarom heeft een
fietser hier voorrang?

1

2

3

4

Geef keuzes als de cursist zelf niet met antwoorden
komt.
Bv. Wat doe je met je voet? Zet je die op je pedaal of
hou je die in de lucht?

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

8 Lok extra taal uit.
Grijp alles aan om te praten en te doen praten.
Bv. Iemand heeft een opvallend T-shirt aan.
Bv. Was je niet te stijf na vorige week?
Deden je benen niet te veel pijn.
Geef kleine opdrachten om taal te oefenen.
Gebruik werkvormen die interactie uitlokken.
Pas aan qua niveau Nederlands en scholingsgraad.
Bv. Laat één van de deelnemers tellen, leer aanmoedigen, geef de deelnemers rollen die taal uitlokken
(instructeur, scheidsrechter, score bijhouden, supporter, ...) , ...
Laat deelnemers in duo of in kleine groepjes met
elkaar in gesprek gaan.
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Geef 2 voorbeelden van situaties die heel goed liepen in de les.
Wat maakte dat het goed liep?
1)

2)

80

Geef 2 voorbeelden van dingen die moeilijker liepen.
Omschrijf de situatie zo goed mogelijk en formuleer op
het eind een vraag voor op de intervisies.					
1)

2)
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4 BEELD BIJ KIJKWIJZER
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5

TIPS TAALRIJK SPORTEN

EEN VEILIGE OMGEVING
1 Stel de deelnemers op hun gemak
Neem de tijd om de deelnemers te ontvangen. Stel de deelnemers gerust.
• Een warm onthaal is belangrijk! g Stel deelnemers gerust bij de start van de les
> Bv. starten met een rondje in de kring: ‘mijn naam is …/waarom wil je leren fietsen?’
g dit helpt om groep losser te krijgen
> Bv. babbeltje bij het aanmelden (Registratie positief gebruiken)
> Bv. ontvang de deelnemers met een glimlach
• Noem de deelnemers steeds bij hun voornaam.
Neem de tijd om goed af te sluiten.
• Stel enkele vragen aan de groep, zoals ‘Wat hebben we vandaag gedaan?’
of ‘Wat doen we volgende keer?’
• Spreek deelnemers na de les aan, dit werkt motiverend om te blijven komen.
Maar waak erover dat je niet té veel druk op hen legt.
Por hen warm aan en geef hen positieve aandacht.
Stel deelnemers met beperkte kennis van het Nederlands gerust.
• Dat kan door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Probeer maar’, ‘ik help je wel’, ‘doe maar rustig’, …
• Ook kan je expliciet zeggen dat elk antwoord goed is: een Nederlands woord,
een volledige zin in het Nederlands, het antwoord voordoen/tonen…
• Spreek af dat fouten maken mag. Het is de beste manier om bij te leren.
• Vertel deelnemers individueel dat ze je steeds mogen aanspreken als ze iets niet begrepen hebben.
• Geef positieve feedback op taal (zie verder).
Geef mensen tijd om te begrijpen en te antwoorden.
• Laat pauzes tussen je zinnen.
• Wees geduldig. Laat je gesprekspartner naar woorden zoeken. Laat hem uitspreken.
• Als beginner duurt het ongeveer 6 sec om de vraag te registreren - te vertalen antwoord te bedenken - te vertalen naar NL - antwoord uit te spreken
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Geef positieve feedback op de sportactiviteit.
• Hierdoor stimuleer je niet enkel het leren van de sport. Je erkent deelnemers ook in hun
vaardigheden/inzet en bouwt vertrouwen op. Deelnemers voelen zich meer op hun gemak bij
jou als lesgever, en gaan sneller durven praten.
• Moedig deelnemers aan en geef hen complimenten: ‘niet opgeven’, ‘je kan het’, …

2 Werk aan een toffe, open sfeer waarin iedereen durft te spreken
Als trainer zorg je voor binding waardoor de sporters zich thuisvoelen in de groep en een goede band
hebben met jou, elkaar en de sportclub. Om voor die binding te kunnen zorgen moet je je sporters
uiteraard goed kennen. Door ook voor en na de training tijd voor hen te maken weet je makkelijker
wat er in hen omgaat, wat er zich afspeelt in hun leefwereld, leer je beter de onderlinge relaties tussen je sporters kennen, … Dat laat je toe om hier op training rekening mee te houden en ervoor te
zorgen dat je een toffe, open sfeer krijgt waarin iedereen durft te praten.
Zorg dat deelnemers elkaar kunnen leren kennen.
• Werk met ijsbrekers/spelletjes, naamstickers, …
• Link die spelletjes aan de inhoud van je les. Bv. dansles:
Om de beurt naam zeggen tijdens dansbeweging, daarna herhaalt de groep.
Breng mensen met elkaar in contact.
• ’Kennen jullie elkaar al?’ ‘Kunnen jullie elkaar helpen?’,
‘Wonen jullie niet bij elkaar in de buurt?’ ...
• Maak tijd voor informele babbels, zodat interesses naar boven kunnen komen.
Geef aandacht aan alle deelnemers, ook de ‘stille’ deelnemers.
• Zorg ervoor dat iedereen aan bod komt.
> Bv. stel bewust vragen aan stille deelnemers tijdens de pauze.
Zorg voor een leuke groepssfeer waarin plezier centraal staat.
• Humor is daarbij een goede ijsbreker!
• Op een speelse, ontspannen manier les geven.
• Erkenning geven voor hun inspanningen (diploma/groepsfoto’s/…)
• Zorg voor een leuke gezamenlijke afsluiter van de les.
> Bv. dansles: Starten en eindigen in een cirkel met groepskreet.
> Bv. zwemles: eindigen met in cirkel rondstappen,
waarbij deelnemers afwisselend stappen & drijven als een ster.

3 Ga positief om met andere talen.
Door positief om te gaan met de thuistaal (en cultuur) van deelnemers erken je deelnemers in hun
identiteit. Dit heeft een positief effect op het welbevinden en de betrokkenheid van deelnemers/Dit
draagt bij tot het creëren van een veilige omgeving tijdens je sportles.
Toon interesse in andere talen (en culturen).
• Toon interesse: welke taal spreken jullie? Waarover spreken jullie?
• Schakel andere talen op een positieve manier in:
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> Zeg bijvoorbeeld ‘goedemorgen’ in andere talen (thuistalen van de deelnemers)
> Meertaligheid kan je ook inzetten om een goede sfeer te creëren, bv. ‘hoe is het in jullie taal?’
> De andere talen visueel een plekje geven, bv. ‘welkom’ op de muur in verschillende talen
Schakel andere talen actief in als opstapje naar het Nederlands.
• Door linken te leggen naar de thuistaal van de deelnemers, zorg je dat begrippen beter blijven
hangen.
> Vraag aan deelnemers: ‘hoe zeg je dit in het Arabisch?’ en zet er Nederlands
naast ‘In het Nederlands heet het zo’.
> Eventueel kan je het Arabische woord later opnieuw gebruiken, zet wel steeds NL ernaast.
• Laat deelnemers vertalen voor elkaar
• Check als lesgever of de boodschap correct begrepen is en plaats nog even het Nederlands ernaast.
> Ook bv. als deelnemers onderling naar Engels vertalen (dat kan ik als lesgever ook), best niet
overnemen, dit is ook een taaloefenkans voor de deelnemer die vertaalt (moet NL begrijpen
en vertalen naar Engels)
• Waar het kan, deelnemers hun eigen taal laten gebruiken om te antwoorden en als lesgever schakelen naar het Nederlands
Maak indien nodig afspraken over welke taal jullie gebruiken.
• In de meeste sportlessen valt af en toe wel eens een woord in een thuistaal. Zolang dit het groepsgebeuren niet ondermijnt, mag je dit als lesgever gewoon laten gebeuren.
• Indien je echter merkt dat jijzelf/andere deelnemers daardoor niet kunnen volgen, kan je hen op
een positieve manier terugbrengen naar het Nederlands.
• De uitdaging zit in lessen met een grotere groep deelnemers met dezelfde taal. Indien door frequent gebruik van de thuistalen het groepsgebeuren ondermijnt wordt, kan je ervoor kiezen om
hierrond afspraken te maken.

x ‘Hier spreekt men Nederlands’.
R Bv. We spreken zo veel mogelijk Nederlands, want dat is de gemeenschappelijke taal.
Als het nodig is, kan iemand vertalen.
Schakel niet te snel over op een andere taal.
• Probeer het eerst eenvoudiger te zeggen en visueel te ondersteunen.
• Blijf als lesgever terugschakelen naar het Nederlands.
• Gebruik indien nodig taal van deelnemers/gemeenschappelijke taal maar blijf steeds Nederlands
ernaast plaatsen.
> Bv. Ik ben scared… Ben je bang? Je hoeft niet bang te zijn.
> Bv. 2 talen naast elkaar gebruiken, zin naast zin.
> Bv. bij het aanbrengen moeilijke begrippen.
> Bv. vraag naar het woord in de taal van de deelnemer. Herhaal dit dan later.
• Begin altijd in het Nederlands. Zelfs al komt die niet verder dan “Goeiedag, hoe gaat het?”
Je hebt een begin gemaakt en dat is wat telt.
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KLARE TAAL
4 Spreek duidelijke taal
Het hanteren van duidelijke taal is niet enkel voor anderstaligen een meerwaarde. Ook voor Nederlandstalige deelnemers zorg je ervoor dat de boodschap duidelijk overkomt.
Hou rekening met de taal- en voorkennis van je publiek.
• Schat het taalniveau en eventueel de achtergrond van de anderstalige in.
Dit kan door bij een eerste gesprek een paar eenvoudige open vragen te stellen.

Pas je taalgebruik aan. Gebruik eenvoudige taal.
Spreek in korte zinnen.
• Hou het kort. Korte zinnen, korte woorden. Zeker als je veel informatie geeft. Zo zorg je voor denkpauzes. De ander begrijpt je beter. Je hoeft niet te herhalen of te vertalen. Win-win!
Doe niet moeilijk als het ook gemakkelijk kan.
• Let er wel op dat je niet in kleutertaal vervalt of neerbuigend overkomt.
Pas op met Tarzantaal en dialect
• Zorg dat je geen gebroken Nederlands spreekt met anderstaligen. Tarzantaal is niet makkelijker
dan correcte zinnen. Spreek liever langzaam, duidelijk, met transparante woorden en in korte,
grammaticaal juiste zinnen.

x
R

Jij morgen komen naar hier met je sportkleren.

Kom morgen naar hier. Breng je sportkleren mee.
• Vermijd dialect. In een algemene basiscursus Nederlands leren cursisten immers
algemeen Nederlands.
Gebruik alledaagse of internationale woorden
• Vermijd formele woorden. In een algemene basiscursus Nederlands leren cursisten spreektaal,
geen stadhuiswoorden.

x
R

u dient, wijziging, melden, …
je moet, verandering, laten weten, …

• Gebruik woorden die in meerdere talen (bijna) hetzelfde zijn..

x
R
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afzeggen, bellen, aanmelden, evenwicht.
annuleren, telefoneren, registreren, balans.

Vermijd figuurlijk taalgebruik
• Wees je ervan bewust dat figuurlijke taal moeilijk is in een vreemde taal.

x
R
x
R

Soms moet je doorbijten.
Soms moet je blijven proberen.
We zijn rond voor vandaag.

We zijn klaar voor vandaag.
• Gebruik je het toch een enkele keer, ga er dan niet vanuit dat iedereen je zomaar begrijpt en leg
het uit. Bied een opstapje aan.
Pas op met sporttaal
• Voor je sport gebruik je typische woorden: inspanning, balvaardigheid, … . Dat zijn woorden die
een anderstalige niet altijd leert in een basiscursus Nederlands. Hou hier rekening mee. Je mag de
woorden zeker gebruiken, maar leg ze altijd uit of controleer of de deelnemer het begrepen heeft.

Praat rustig. Laat pauzes tussen je zinnen.
Spreek niet te snel, maar blijf natuurlijk spreken.
Spreek duidelijk, articuleer.

Ondersteun je instructies en informatie visueel.
Gebruik veel ondersteunende gebaren.
• Leg het eventueel met handen en voeten uit.
• Gebruik je mimiek/lichaamstaal
Leg dingen uit door ze voor te (laten) doen.
• Doe verschillende demonstraties (zelf, demo’s door deelnemer, per 2…)
• Plak taal op wat je doet. Zorg ervoor dat je altijd het Nederlands erbij herhaalt (of laat herhalen).
Neem je tijd om belangrijke informatie aan te wijzen.
Omdat de anderstalige ziet wat je bedoelt, zal hij ook gemakkelijker vragen stellen. Toon het formulier dat ze moeten meebrengen. Je kan ook foto’s, pictogrammen, voorwerpen, … gebruiken.
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Hou je uitleg kort en to the point.
Geef geen overtollige informatie. Beperk je tot de essentie.

x

Ik ga straks alles uitleggen over het tornooi. Dat is de 24ste. In de namiddag. Ik ga nu
niet alles uitleggen, want dat is misschien verwarrend en dan moeten we het achteraf
soms opnieuw uitleggen, en daar hebben we dan niet altijd de tijd voor.

R

Na de training krijg je meer informatie over het tornooi.

x

We gaan nu een nieuwe oefening doen om naar achter te kijken. Kennen jullie Wally?
Die moet je gaan zoeken in de tekening. Af en toe doe ik dan een andere oefening. Want
als je altijd dezelfde oefening doet dan krijg je hoofdpijn, dan moet je naar de dokter.
Goed: We gaan nu oefenen om naar achter te kijken. Als ik roep, kijk je naar mij.

R

We gaan nu oefenen om naar achter te kijken tijdens het fietsen. Als ik roep, kijk je naar
mij.

Herhaal voldoende.
Of nog beter: laat de deelnemers herhalen.

Controleer of de anderstalige wel alles begrepen heeft.
• Hou oogcontact.
• Vaak zeggen anderstaligen dat ze je hebben begrepen, terwijl dat niet altijd zo is. Dat kan verschillende oorzaken hebben.

x

Ik heb net uitgelegd hoe je elk van de drie oefening moet doen en hoe je moet
doorschuiven. Begrijp je het?
• Je kan beter controleren of ze het begrepen hebben door:
> controlevragen – Bv. wat moet je eerst doen? En wat daarna?
g gesloten vragen zijn hierbij makkelijker- Bv. wat doe je eerst: de bal pakken of lopen?
g Zeg expliciet dat elk antwoord goed is: een Nederlands woord, een volledige zin in
het Nederlands, het antwoord voordoen/tonen
> deelnemers te laten herhalen in eigen woorden – Bv. Kan jij uitleggen wat je moet doen?
g hierbij kan je afwisselen tussen de deelnemers, de ene keer een Nederlandstalige,
de andere keer een anderstalige zodat niemand zich geviseerd voelt.
> Oefeningen te laten voordoen – Bv. Wie kan de eerste oefening nog eens voordoen?
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5 Geef feedback op taal
Geef feedback op de taal van de deelnemers. Als iemand niet weet dat hij fouten maakt, kan hij niet
verbeteren. Doe dit beperkt en niet expliciet (tenzij op vraag van de deelnemer zelf). Anders loop je
het risico dat de deelnemer niet meer durft te proberen. Terwijl je pas kan gaan groeien als je ook
fouten durft te maken.
Gebruik bijvoorbeeld zelf het juiste woord in je antwoord. En herhaal het juiste woord vaak in vervolgzinnen. Ook door deelnemers positief te bekrachtigen in het Nederlands dat ze al kennen, geef
je hun zelfvertrouwen een boost. Hierdoor gaan ze vaak meer durven spreken.

Benoem fout taalgebruik niet expliciet, maar herformuleer.
• Gebruik zelf het juiste woord in je antwoord.
> Bv. Ik zet voet op padat? Ja, zet je voet op het pedaal.
• Herhaal het juiste woord vaak in de vervolgzinnen.
• Geef keuzes als de deelnemer niet op het juiste woord kan komen.
> Bv. ‘mijn zadel moet …’ (deelnemer wijst naar boven). Bedoel je hoger of lager?

Geef complimenten over het Nederlands.
• Door deelnemers positief te bekrachtigen in het Nederlands dat ze al kennen,
geef je hun zelfvertrouwen een boost. Hierdoor gaan ze vaak meer durven spreken.

R
R

Bv. Dat heb jij goed onthouden. Dat zeg je heel juist.
Bv. Dat heb je goed gedaan. Ik hoor dat je al dit en dit woord gebruikt hebt.
De belangrijke dingen ken je al, de rest komt wel, enzovoort
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LESGEVEN MET
DE FOCUS OP TAAL
Het gaat hier om het uitlokken van extra talige interactie in je lessen, door kleine aanpassingen aan
de dingen die je sowieso al doet in je lessen (instructies formuleren, feedback geven). Deze ga je
bewust gebruiken om extra taal uit te lokken.
Deze pijler vormt de kern van het taalrijker maken van je sportles. Extra talige interactie creëren voor
de deelnemers is immers de essentie van een taaloefenkans. Wel zijn de vorige 2 pijlers, het creëren
van een veilige omgeving en het taaltoegankelijker maken van je les d.m.v. klare taal, belangrijke
voorwaarden om dit te kunnen realiseren.

6 Stel je op als begeleider, niet als leider.
Zorg dat je als lesgever zelf minder aan het woord bent en geef de deelnemers de kans om
meer te praten.
Hoe meer je zelf aan het woord bent, hoe minder oefenkansen je deelnemers krijgen. Laat daarom
zoveel mogelijk van hen komen en begeleid waar nodig. Vraag je maximaal af of je je doel niet via
vragen kan bereiken, zonder het zelf uit te leggen.
• Spreek in korte zinnen. Als je veel informatie moet geven, deel je die best op in kortere stukken.
• Je kan een uitleg afwisselen met pauzes waar minder taal aan bod komt, bv. iets tonen, de kans
geven om vragen te stellen.
• Vraag je af of je je doel niet via vragen kan bereiken, zonder het zelf uit te leggen.
• Leg de instructies stap voor stap uit. Markeer hierbij duidelijk de stappen. Bv.:
> Stap 1: op de fiets zitten, relax, handen niet op het stuur
> Stap 2: handen op het stuur
> Stap 3: voet op de pedaal
> Stap 4: benen beetje open
> Stap 5: naar voor kijken
Bij de herhaling van de instructies laat je de deelnemers dan de stappen formuleren.
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Laat ruimte voor vragen van de deelnemers.
• Soms is de open vraag ‘Zijn er nog vragen?’ té open en moet je dat wat concreter maken.
> Bv. Begrijpt iedereen de vijf stappen + oogcontact?
> Bv. Heeft iedereen een partner, enz.

Denk ook aan je positie ten opzichte van de groep
• Blijf niet altijd voor je groep staan, zet je bijvoorbeeld ook eens in de kring tussen de deelnemers.

Stimuleer de deelnemers tot het nemen van initiatief.
• Laat de deelnemers zelf een spelletje/oefening brengen voor de groep.
> Als deelnemers het spel kennen, vraag je ‘Wie neemt de leiding?’
> Laat deelnemers om de beurt zelf een opwarmingsoefening/coolingdown brengen
• Laat ruimte voor inbreng van de deelnemers
> Bv. Wat willen jullie eerst doen? Eerst de buikspieren of eerst de balans.
> Bv. Jullie mogen stemmen over wat jullie willen doen.
> Bv. Deelnemers zaken in gang laten zetten (bv. We gaan 3 keer versnellen –
		 Rudy kiest wanneer we gaan versnellen).
> Bv. een whiteboard plaatsen waarop deelnemers hun favoriete
muzieknummer/oefening kunnen achterlaten voor de volgende lessen & hen
		 hierover aanspreken als ze hier iets opzetten.

7 Laat deelnemers zoveel mogelijk praten in je les.
• Door kleine aanpassingen aan de dingen die je sowieso al doet in je les (instructie geven, feedback
geven), kan je deze taliger maken. De essentie zit hem in veel vragen stellen.
• Benoem eventueel dat sport een goede manier is om taal te oefenen. Deelnemers gaan dan zelf
meer (durven) praten.

Formuleer samen de instructies, de stappen.
• Wanneer het een nieuwe oefening is, zal je meestal eerst zelf de instructie geven:
> Leg de instructies stap voor stap uit. Markeer hierbij duidelijk de stappen.
> Demonstreer of laat demonstreren.
> Ook hier kan je al veel vragen stellen. Dit geldt zeker bij het opfrissen van de instructie.
• Daarna kan je gebruik maken van verschillende interactiemogelijkheden:
> Na je uitleg kan je W-vragen stellen (Bv. wat is eerste stap? …)
> Laat deelnemers zelf de instructie herhalen in hun eigen woorden.
> Deelnemer mag zelf demonstreren en daarbij ook verwoorden.
> Eventueel deelnemers elkaar feedback laten geven op demonstratie (wat moet x doen?)
• Maar ook bv. eerst zelf voordoen, dan deelnemer laten voordoen en een andere deelnemer die
instructie geeft (in groep).
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Bouw feedback samen op.
• Zelfreflectie op gang brengen door:
> Vragen te stellen aan de deelnemer, Bv.:
		 > Bv. Wat denk je zelf? Wat ging er goed?
		 > Bv. Waar was je voet? (Denk eraan om hier eventueel keuzeopties te geven)
> Samen de stappen van de instructie te overlopen (a.d.h.v. vragen).
> Samen kijken naar iemand die het wel goed doet. g Wat doet die persoon (anders)?

x Je hebt het goed gedaan, maar …
R Goed geprobeerd! Wat denk je dat er nog beter kan?
• Aandachtspunten:
> Blijf niet te lang stilstaan bij de fout, keer terug naar de stappen van de instructie.
> Als het een fout is die iedereen maakt, leg de oefening dan even stil en trek de feedback
open naar de groep.
> Leg ook uit waarom het belangrijk is. Wat het gevolg van de fout is.
• Werken met een buddysysteem geeft extra interactiekansen.
Deelnemers observeren elkaar en geven elkaar feedback.

Stel veel concrete vragen (W-vragen). Leer de cursist naar zijn eigen oefening kijken.
Bv. Wat doe je met je voet? Wanneer moet je stoppen? Waarom moet je rug recht zijn?
Waarom heeft een fietser hier voorrang?
• Stel vragen rond beleving (bv. link naar vorige les, naar volgende keer).

R Waar voel je dat? Wat voel je dan? Ah, je spieren zijn stijf. En waar? Dat is heel normaal…
• Aandachtspunten:
> Werk met concrete, open vragen waardoor mensen het gevoel krijgen dat ze het
antwoord weten (of dat ze het mogen voordoen).
> Zeg expliciet dat elk antwoord goed is: Nederlands woord, volledige instructie in
het Nederlands, voordoen (en daar dan als lesgever taal op plakken), ...
> Als lesgever kan je best antwoorden van de deelnemers herhalen zodat het voor
iedereen duidelijk is.
> Neem bewust de tijd om door te vragen: Bv. Wat doet hij? Is dat goed? Waarom wel/niet?
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Geef keuzes als de cursist zelf niet met antwoorden komt.
• Open vragen zijn moeilijker. Gebruik ze voor cursisten met een hoger taalniveau.

R Bv. Wat doe je met je voet?
		

Zet je die op je pedaal, zet je die op de grond of hou je die in de lucht?

8 Lok extra taal uit.
Naast het interactief maken van instructies en feedback, kan je ook actief extra taal uitlokken.
Ook hier gaat het veelal om kleine zaken, die liefst zo natuurlijk mogelijk in je sportles passen. Zo
oefenen deelnemers hun Nederlands zonder dat ze het vaak zelf doorhebben.
Als de context het toelaat (vb. sportles met expliciete taaloefenkans ism NT2-aanbod) kan je desgewenst ook gaan expliciteren dat jullie tijdens de sportles ook op de Nederlandse taal gaan oefenen.
Hiervoor kan je methodieken gebruiken uit de Nederlandse les.

Grijp alles aan om te praten en te doen praten.
• Stel veel vragen uit persoonlijke interesse.
> Bv. Iemand heeft een opvallend T-shirt aan.
• Voer kleine gesprekken tijdens de pauze of voor/tijdens/na de les.
> Bv. samen de afspraken voor de les vastleggen/overlopen (bv. kom op tijd, enkel schoenen met
zwarte zolen, …)
> Bv. tijdens de rust even aan iedereen vragen of het nog gaat.
> Bv. na de les een praatje slaan/vragen hoe het was.
• Maak een demo ook talig. Benoem (of laat benoemen) wat je ziet.

x Doe het zo.
R Je houdt je rug altijd recht. g of via een vraag: wat doe je nu met je rug?
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Geef kleine opdrachten om taal te oefenen. Gebruik werkvormen die interactie uitlokken.
• Pas aan qua niveau Nederlands en scholingsgraad.
• Dit kan gaan van zeer eenvoudige taalopdrachten voor beginners:
> Bv. laat één van de deelnemers tellen, leer aanmoedigen,
laat deelnemers links-rechts/start-stop roepen, …
• tot meer gevorderde werkvormen en gespreksopdrachten:
> Bv. samen materiaal klaarzetten of helpen opruimen
> Bv. geef de deelnemers rollen die taal uitlokken: instructeur, scheidsrechter, score bijhouden,
supporter, ...
> Bv. duokoers bij spinning: deelnemers moeten een nummer lang afwisselend fietsen en
moedigen elkaar hierbij aan.
Wissel hierbij af tussen oefeningen in grote groep en in kleinere groepen.
• Maak ook eens gebruik van talige groepsverdelers
> Bij het verdelen van deelnemers in groepjes of teams kan je er ook voor kiezen om dit te combineren met het uitlokken van extra taal. Geef de deelnemers een talige opdracht mee op basis
waarvan ze zich op een rij moeten opstellen. Probeer zaken te nemen die niet al meteen duidelijk zijn voor de deelnemers, maar waarvoor ze echt met elkaar moeten praten. Zo wordt de
groep willekeurig door elkaar gemixt. Hierna kan je dan als coach de groep opdelen in kleinere
groepjes (vb. 1e helft = groep 1, 2e helft = groep 2).
		 g Bv. zet je op schoenmaat, op leeftijd, op geboortemaand, eerste letter van de voornaam, …
• Je kan eventueel ook voor talige spelvormen opteren als groepsverdeler.
		 g Bv. schaar-steen-papier (deelnemers per 2 laten uitvoeren en bv. alle winnaars
		
in 1 team en alle verliezers in een ander team)

Laat deelnemers in duo of in kleine groepjes met elkaar in gesprek gaan.
• Laat deelnemers per 2 of in kleine groepjes werken, waarbij ze actief gestimuleerd worden
tot talige interactie d.m.v. een opdracht die ze meekrijgen:
> Bv. de instructie aan elkaar geven.
> Bv. deelnemers elkaar feedback geven.
> Bv. buddysysteem: elkaar helpen om de oefening goed te doen en eventueel elkaar feedback
geven. Eventueel ondersteunen met visueel stappenplan van de oefening.
Tip: zorg er bij onderling feedback geven wel voor dat de sfeer in de groep zich hiertoe leent, dat
dit ‘veilig’ kan gebeuren.
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• Daarnaast kan je deelnemers actief aansporen om op bepaalde momenten in je les onderling in
gesprek te gaan door hen een vraag mee te geven, bv. tijdens een oefenvorm waar praten mogelijk
is of tijdens de pauze.
> Bv. in het park per 2 fietsen en conversatiethema/vraag meegeven
> Bv. tijdens rustmomenten deelnemers aanzetten tot praten met elkaar door middel van een
(zotte) vraag (bv. wat is je lievelingsdier)?

Breng nieuwe woorden waar nodig aan.
• Beperk de nieuwe woorden die je gebruikt (maximum 2 à 3 per les). Denk erover na
of het belangrijke woorden zijn.
> Gebruik sleutelwoorden en leg hier tijdens de les nadruk op.
Lok uit dat deelnemers de woorden zelf zeggen.
• Herhaal de nieuwe woorden meermaals doorheen de les (in verschillende zinnen).
• Aanbrengen van de woorden?
> Als iemand een woord niet begrijpt, ondersteun dan zoveel mogelijk visueel. Demonstreer, laat
een foto zien, toon het object.
> Laat anderen het woord uitleggen/een synoniem geven.
> Link maken naar woorden die ze al kennen.
g Bv. (hals)ketting, stuur van een auto, …
> Link maken naar begrippen (bv. U-bocht g zoals de letter U)
> Vergelijkingen maken (bv. zadel/zetel, zadel ook op een paard)
> Moeilijke woorden/lange woorden in stukken hakken en vragen om te herhalen.
> Link maken met andere talen/internationale woorden g ‘In het Nederlands is het zo’.
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6

KORTE INHOUD VORMINGEN

VORMING 1

VORMING 2

Veilige omgeving:

Algemeen:

• Warm onthaal: naamstickers en vragen stellen
• kennismakingsspelletje
• talige opwarmingsoefening
• tips veilige omgeving bespreken

• Stellingen: discussie over nut van
taaloefenkans in sport

• opdracht:
- Pas de tips toe op een concrete situatie
- Probeer dit uit met de groep

• opwarmingsoefening total physical response:
taal plakken op beweging
• demo: hoe meer interactie creëren in een sportactiviteit
• tips bespreken

Klare taal:
• theorie: inzicht taalverwerving en verschillende
profielen NT2-leerders
• ervaringsoefening in het Italiaans: hoe moet je
een bepaalde slag bij kickboksen uitvoeren?
• tips klare taal afleiden uit ervaringsoefening +
Quiz in het Nederlands
• opdracht:
- rollenspel met anderstalige vrijwilligers
- geef een duidelijke instructie/informatie aan
deze persoon
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Interactie/ coachen met de focus op taal.

• opdracht:
- probeer in een gekende oefening meer
interactie met de deelnemers te steken
- probeer dit uit met de groep / met
anderstalige vrijwilliger

7

INVULSJABLOON ZELFEVALUATIE LESGEVERS

Zelfevaluatie taaloefenkansen –
VOOR de activiteit
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………
Naam lesgever: ……………………………………………………………………………………………………………………
Datum activiteit: ......./......./….. (dd/mm/jjjj)

Activiteit:
O
O
O
O

Zwemles vrouwen
Sportproever Open School Kiel
Fietsschool
Andere:……………………………………………………………………………………………………….............………

Aan welke vaardigheid ga ik tijdens deze activiteit werken?
O
O
O
O
O
O
O
O

1. Stel de deelnemers op hun gemak.
2. Werk aan een toffe, open sfeer waarin iedereen durft te spreken.
3. Ga positief om met andere talen.
4. Gebruik duidelijke taal.
5. Geef feedback op taal.
6. Stel je op als begeleider, niet als leider.
7. Laat deelnemers zoveel mogelijk praten.
8. Lok extra taal uit.

Hoe ga je dit doen?
Beschrijf kort hoe je dit gaat aanpakken. Welke tips ga je toepassen?
Welke werkvormen ga je uitproberen?
	………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Veel plezier met je activiteit!
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Zelfevaluatie taaloefenkansen –
NA de activiteit
Wat was je gevoel bij het creëren van taaloefenkansen tijdens de activiteit?

Gekozen vaardigheid: in welke mate is dit gelukt?
Voor de activiteit koos je een vaardigheid waaraan je wilde werken.
Geef aan in welke mate hetgeen je wilde uitproberen, gelukt is.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wat doet het met je les?
Merkte je impact op je les? Zo ja, omschrijf kort.
	………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Succeservaringen? Wat liep er goed?
Geef 1 of meer voorbeelden van situaties die heel goed liepen in je les.
Wat maakte dat het goed liep?
	………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
	………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Wat vond je moeilijk?
Geef 1 of meer voorbeelden van dingen die je moeilijk vindt.
Omschrijf je situatie zo goed mogelijk en formuleer op het einde een hulpvraag die je aan
je collega’s wil stellen.
	………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Wat neem je mee?
Wat neem je mee voor jezelf naar de volgende les? Wat vind je belangrijk om mee te nemen in het
project Taaloefenkansen?
	………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Optioneel: Welke feedback kreeg je van de deelnemers?
	………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………	

Optioneel: Extra feedback
Zijn er nog zaken die je wil meegeven?
	………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Dankjewel om hier even de tijd voor te nemen!
BIJLAGEN
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8

INTERACTIESTIJLENTEST

DOE DE TEST
EN ONTDEK WELKE
INTERACTIESTIJL JIJ HEBT!
Met deze test krijg je een zicht op de mate van interactie in je les. Lees de situaties één
voor één. Duid aan wat jij waarschijnlijk zou doen of zeggen in deze situatie. Je moet
minstens één kruisje zetten per situatie. Je mag maximaal 3 kruisjes zetten per situatie.

SITUATIE 1
De deelnemers van je reguliere lessenreeks komen één voor één binnen. Wat doe je?
Je duidt aan op de aanwezigheidslijst wie er is en stuurt hen naar de kleedkamer. Je
geeft aan dat de les over 5 minuten start. Ondertussen zet je de laatste spullen klaar.
Je spreekt elke deelnemer aan en vraagt of ze niet te stijf zijn geweest van de vorige les.
Ondertussen leid je hen naar de kleedkamers. Daar geef je aan dat de les zo dadelijk
start.
De deelnemers die omgekleed zijn, spreek je aan. Zo vormt zich een groepje deelnemers rond je, waarmee je een gesprek start. Je vraagt hoe hun weekend was, of ze de
match gezien hebben… Als de groep volledig is, start je met de les.
Je kent je deelnemers intussen erg goed en stelt vragen over hun afgelopen week.
“Hoe is het met je zieke dochter? Hoe was je examen?...” Elke deelnemer betrek je bewust bij de groep. Soms hebben de deelnemers veel te vertellen aan elkaar, hierdoor
start je les soms iets later.
Wanneer deelnemers omgekleed zijn, start je gesprekjes tussen hen op. Je polst al tijdens deze gesprekjes waar de deelnemers vandaag op willen werken. Wie dat wil, kan
jou helpen om de zaal klaar te zetten. Als de zaal klaarstaat, komen de deelnemers als
vanzelf naar jou om de les te starten.
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SITUATIE 2
Wat doe je tijdens de opwarming?
Als het tijd is om te starten, verzamel je de deelnemers. Je geeft een korte, duidelijke
instructie voor de opwarming. Als een deelnemer aangeeft dat iets niet lukt, geef je
hem een aangepaste oefening.
Aan het begin van de les vraag je wie er een tof opwarmingsidee heeft. De groep mag
beslissen wat jullie doen, maar jij houdt in het oog dat het een opwarming blijft. Als de
groep niet meteen iets bedenkt, heb je een plan achter de hand.
Stipt op tijd kondig je aan dat jullie zullen starten met de opwarming. De deelnemers
weten intussen wat er van hen verwacht wordt en starten als vanzelf aan hun opwarming. Jij bewaakt vooral de veilige uitvoering en de timing.
Je start de les met een spelvorm waarbij de deelnemers in duo’s worden ingedeeld. Ze
moeten dus onderling praten om de opwarming tot een goed einde te brengen. Bij het
indelen van de duo’s houd je rekening met wat je weet over de deelnemers.
Voor de opwarmingsoefening reken je op de deelnemers. Je hebt een beurtrol met hen
afgesproken en elk om de beurt geven ze de opwarming. Jij zorgt dan voor aanpassingen aan de oefening wanneer de deelnemers die nodig hebben.
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SITUATIE 3
Hoe geef je instructies?
Je geeft de instructie stap voor stap in korte, duidelijke zinnen. Je laat een deelnemer
die de oefening al kent, ondertussen onder jouw begeleiding de demonstratie doen en
formuleert daarbij de aandachtspunten. Je controleert met vragen of de deelnemers
de instructie goed begrepen hebben: “Wat moeten jullie nu eerst doen? Waar moet je
op letten?”
Je geeft de instructie in korte, duidelijke zinnen. Je ondersteunt je instructie door zelf
een demonstratie te doen. Je vraagt aan de deelnemers of er nog vragen zijn en zet ze
dan aan het werk.
Je bouwt de instructie samen met de deelnemers op. Je laat een deelnemer demonstreren en laat de groep de stappen verwoorden. Als het echt nodig is, stel je vragen om
hen op weg te helpen, zoals: “Hoe is haar been nu? Wat doet ze met haar armen?” Je
gebruikt op die manier de demonstratie om zoveel mogelijk aandachtspunten mee te
geven. Je herhaalt de antwoorden van de deelnemers zodat het voor iedereen duidelijk
is. Daarna gaan de deelnemers aan de slag.
Als je iets nieuws wil aanbrengen, vraag je wie de oefening al kent. Je laat die persoon
een demonstratie geven en bouwt dan samen met de groep de aandachtspunten op.
“Wie weet waar je op moet letten? Waarom is deze techniek belangrijk?...” In de mate
van het mogelijke, laat je de deelnemers dit zelfstandig doen. Daarna gaan de deelnemers in kleine groepjes aan de slag, waarbij 1 iemand instructies herhaalt en de
anderen die uitvoeren.
Je legt de instructies uitgebreid uit aan de hand van een demonstratie. Je demonstreert
wat de deelnemers moeten doen, geeft aandachtspunten mee en zet de deelnemers
aan het werk.
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SITUATIE 4
Je merkt dat een deelnemer zijn voeten verkeerd zet. Jij …
… gaat naar de deelnemer en zegt: “Draai je voeten wat meer naar buiten, zo kan je
meer kracht zetten.” Je controleert of de deelnemer het verschil voelt.
… gaat naar de deelnemer en vraagt: “Weet je nog hoe je voeten moesten staan? En
hoe staan jouw voeten?” Je begeleidt de deelnemer bij zijn volgende uitvoering en ziet
of alles nu beter gaat. Je zegt: “Goed zo, voel je dat je meer kracht kan zetten?”
… gaat naar de deelnemer en zegt: “Volgens mij staan jouw voeten niet helemaal
juist.” Naast jullie staat een andere deelnemer, Jeffrey, de oefening te doen. “Zullen
we het aan Jeffrey vragen?” Je betrekt Jeffrey en laat hem feedback geven. Jij blijft erbij
om bij te sturen waar nodig.
… gaat naar de deelnemer en zegt: “Draai je voeten wat meer naar buiten”. Je controleert of de deelnemer de oefening dit keer wel correct uitvoert.
… gaat naar de deelnemer en vraagt: “Weet je nog hoe je voeten moesten staan? Kijk
eens hoe Fatma het doet. Zie je het verschil?” De deelnemer vertelt wat het verschil
is. Jullie bekijken samen hoe de deelnemer zijn uitvoering kan aanpassen. Zodra de
deelnemer de oefening juist uitvoert, zeg je: “Goed zo, voel je dat je meer kracht kan
zetten?”
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SITUATIE 5
De les is bijna gedaan, tijd voor de coolingdown.
Je laat de deelnemers om de beurt een coolingdownoefening uitleggen en begeleiden.
Nadien doe je een rondje met de deelnemers en vraagt: “Wat is het belangrijkste dat
je geleerd hebt uit de les? Wat vond je van de les? Wat vond je moeilijk?” Sommige
deelnemers gaan al naar de kleedkamer, anderen ruimen mee het materiaal op. Jij
start tijdens het opruimen een gesprekje met de deelnemers.
Je geeft een coolingdown met enkele stretchoefeningen. Je zegt: “Goed gewerkt vandaag. Tot volgende week” en stuurt de deelnemers naar de kleedkamers. Je start met
het opruimen van de materialen en wisselt ondertussen met je collega-lesgevers uit
hoe je les verlopen is.
Je geeft een coolingdown met stretchoefeningen. Je overloopt samen met de deelnemers wat jullie gedaan hebben vandaag en geeft hen een compliment voor hun harde
werk. Voor je de deelnemers naar de kleedkamer stuurt, vertel je wat er volgende
week op het programma staat. Je start met het opruimen van de materialen en als de
deelnemers uit de kleedkamer komen, maak je tijd voor een babbel met diegenen die
dat willen.
Je hebt een coolingdown in spelvorm voorzien. Daarna vraag je aan de deelnemers:
“Wat hebben we vandaag gedaan? Wat waren de aandachtspunten? Wat vonden jullie
van de les?” Terwijl jullie samen de materialen opruimen, zeg je wat er volgende week
op het programma staat. Met enkele deelnemers start je nog een babbeltje terwijl
anderen al naar de kleedkamer gaan: “Vandaag ging het goed hé, Achmed?”.
Je vraagt aan de deelnemers welke coolingdown ze willen doen. Nadien doe je een
rondje met de deelnemers: “Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt uit de les?
Wat vond je van de les? Wat vond je moeilijk?” Sommige deelnemers gaan al naar de
kleedkamer, anderen ruimen mee het materiaal op. Jij start tijdens het opruimen een
gesprekje met de deelnemers: “Is je fiets ondertussen gerepareerd? Hoe is je sollicitatie van vorige week verlopen?”
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SITUATIE 6
Aan het begin van je les blijkt dat er iemand een proefles komt volgen. Roman spreekt
nog niet goed Nederlands, maar ziet er wel sportief uit. Je verwelkomt Roman en …
… je stelt enkele vragen: “Heb je deze sport al eens gedaan? Spreek je ook Frans/Engels/…?”. Je stuurt hem samen met de andere deelnemers naar de kleedkamer. Als je
ziet dat Roman de instructies niet begrijpt, schakel je over op een gemeenschappelijke
taal. Als je merkt dat Roman iets fout doet tijdens de oefeningen, corrigeer je manueel.
Na afloop van de les knoop je een gesprekje aan met Roman en stimuleer je hem om
volgende keer terug te komen.
… je regelt de inschrijving en legt uit waar hij de kleedkamer kan vinden. Tijdens de les
denk je eraan om alle gekende oefeningen kort nog eens toe te lichten. Als je merkt
dat Roman het moeilijk heeft tijdens de uitvoering, neem je hem apart en leg je de
oefening van a tot z nog eens uit, waar nodig gebruik je een andere taal. Na afloop van
de les vraag je aan Roman: “Tot volgende week?”
… je stelt enkele vragen: “Heb je deze sport al eens gedaan? Waar kom je vandaan?”
Je vraagt aan een vaste deelnemer om Roman mee te nemen naar de kleedkamer.
Tijdens de les geef je korte, duidelijke instructies, en als je ziet dat Roman het niet
begrijpt leg je het met andere woorden uit en/of geef je een korte demo. Als je merkt
dat Roman iets fout doet tijdens de oefeningen, geef je feedback. Na afloop van de
les geef je Roman nog een compliment en betrek je hem in het gesprek met andere
deelnemers.
… je neemt Roman mee naar de kleedkamer en maakt ondertussen kennis: “Welke
sporten heb je al gedaan? Woon je hier in de buurt? …” Waar het kan leg je verbindingen met andere deelnemers: “Ah, je woont in de Mussenstraat. Bart woont daar ook,
kennen jullie elkaar al?” Tijdens de les formuleer je samen met de groep de instructies,
en als je ziet dat Roman het niet begrijpt, neem je hem even apart en bouw je samen
met hem de instructie nog eens op terwijl hij naar de andere deelnemers kijkt die de
oefening al uitvoeren. Om Roman extra te ondersteunen geef je hem een vaste buddy
die hem feedback geeft. Na afloop van de les geef je Roman nog een compliment en
betrek je hem in het gesprek met andere deelnemers.
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… je neemt Roman mee naar de kleedkamer en maakt ondertussen kennis: “Welke
sporten heb je al gedaan? Woon je hier in de buurt? …” Waar het kan leg je verbindingen met andere deelnemers: “Ah, je woont in de Mussenstraat. Bart woont daar ook,
kennen jullie elkaar al?” Tijdens de les formuleer je samen met de groep de instructies,
en als je ziet dat Roman het niet begrijpt formuleren jullie samen de verschillende stappen nog eens. Na afloop van de les geef je Roman nog een compliment en betrek je
hem in het gesprek met andere deelnemers.

TEL DE KRUISJES OP:

Welke interactiestijl zet jij het meest in? Lees snel verder en ontdek het!

WELKE STIJL DUIDDE JE HET VAAKST AAN?
Je leest hieronder welke interactiestijl je het meest opneemt. Bij elke stijl vind je ook
enkele tips en een verwijzing naar de genummerde vaardigheden uit de kijkwijzer.

Je bent een vastberaden instructeur!
Je weet perfect hoe je les moet lopen. Jouw planning is prima in orde en de oefeningen
zijn voorbereid. Er zijn tijdens de les duidelijke afspraken en regels. Je weet duidelijk
waar je naartoe wil met een opdracht, je hebt het doel precies voor ogen. Je instructies
geven in detail weer wat je aan de deelnemers wil leren. Soms begrijpt een deelnemer
de instructie niet, omdat hij de taal niet begrijpt of omdat het allemaal wat snel gaat.
Dan leg je het nog eens van a tot z uit en doet het nog eens voor, zodat ze snel weer
kunnen aanpikken bij de groep.
Hier zou je nog meer op kunnen letten:
1 Neem de tijd om de deelnemers te ontvangen. Doe eens een babbeltje bij het aanmelden.
3 Schakel niet te snel over op een andere taal. Geef deelnemers de tijd om het Nederlands te begrijpen.
4 Je instructies zijn misschien soms wat te moeilijk. Pas je taalgebruik aan. Hou je
instructies to the point, ondersteun deze visueel en controleer via controlevragen of
deelnemers je begrepen hebben.
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Je bent een warme gids!
Je weet perfect waar je mee bezig bent. Jouw planning is prima in orde en de oefeningen zijn voorbereid. Je weet duidelijk waar je naartoe wil met een opdracht. Je zorgt
telkens voor een warm welkom voor de deelnemers, zodat ze snel op hun gemak zijn.
Je les is een veilige omgeving met duidelijke regels en afspraken. Daarnaast gebruik je
bewust duidelijke taal en ondersteun je je instructies visueel. Hierdoor zijn deelnemers
snel mee met de opdracht en verloopt je les efficiënt. Je houdt ervan dat de dingen
vooruit gaan.
Hier zou je nog meer op kunnen letten:
2 Werk aan een toffe open sfeer waarin iedereen durft te spreken. Zorg dat deelnemers
elkaar kunnen leren kennen, gebruik misschien eens een kennismakingsrondje om
het ijs te breken. En breng deelnemers met elkaar in contact.
4 Controleer of deelnemers je begrepen hebben. Laat hen bijvoorbeeld in eigen woorden herhalen wat ze moeten doen.
7 Laat deelnemers zoveel mogelijk praten in je les. Stel bijvoorbeeld vragen om de
instructie of feedback samen met de deelnemers op te bouwen. Gebruik daarbij concrete vragen (W-vragen).

Je bent een open coach!
Je weet perfect waar je mee bezig bent. Jouw planning is prima in orde en de oefeningen zijn in grote lijnen voorbereid. Je weet duidelijk waar je naartoe wil met een opdracht. Op vooraf gekozen momenten maak je tijd voor interactie: je stelt bijvoorbeeld
vragen om de instructie samen met de deelnemers op te bouwen of laat deelnemers
meedenken over hoe je een oefening zwaarder of lichter kan maken. Op die momenten
kunnen de deelnemers hun Nederlands oefenen. Je zorgt telkens voor een warm onthaal voor de deelnemers, en zorgt ervoor dat deelnemers elkaar kunnen leren kennen,
bijvoorbeeld met een kennismakingsrondje om het ijs te breken. Daarnaast gebruik je
bewust duidelijke taal en ondersteun je je instructies en feedback visueel. Hierdoor zijn
deelnemers snel mee met de opdracht en verloopt je les efficiënt.
Hier zou je nog meer op kunnen letten:
6 Laat ruimte voor initiatief vanuit de deelnemers. Probeer wat meer gebruik te maken
van de voorkennis van de deelnemers. Laat deelnemers bijvoorbeeld zelf bedenken
welke opwarming/coolingdown ze willen doen.
7 Je kiest als lesgever nog vaak wanneer deelnemers aan het woord komen. Laat deelnemers bijvoorbeeld eens zelf de instructie formuleren op basis van een demo.
8 Grijp alles aan om te praten en te doen praten. Pik bijvoorbeeld in wanneer deelnemers iets delen uit hun leven, vertellen over hun interesses of een opvallend T-shirt
aanhebben. Of laat deelnemers samen een opdracht uitvoeren.
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Je bent een interactieve coach!
Jouw lesplanning is helder en je hebt het doel van elke les duidelijk voor ogen. Elke les
zijn de oefeningen in grote lijnen voorbereid, maar als je merkt dat de deelnemers zelf
ideeën hebben, kan je de oefening die je in gedachten had, loslaten. Je houdt wel het
doel van de les goed voor ogen. Wanneer deelnemers iets delen uit hun leven of vertellen over hun interesses, pik je daarop in door erop verder te bouwen, vragen te stellen
of zelf iets te delen. Je bouwt je instructies samen met de deelnemers op en gebruikt
daarbij duidelijke taal en ondersteuning waar nodig. Ook lok je zelf extra interactie uit
door taalrijke werkvormen te gebruiken. Je vindt het immers een meerwaarde dat er
veel sociale contacten in je les zijn en dat de deelnemers tijdens het sporten hun Nederlands kunnen oefenen. Het sporten blijft natuurlijk wel centraal staan.
Hier zou je nog meer op kunnen letten:
3 Schakel andere talen actief in als opstapje naar het Nederlands. Bijvoorbeeld door
deelnemers voor elkaar te laten vertalen.
6 Stimuleer deelnemers om initiatief te nemen in het vormgeven van de les. Laat hen
bijvoorbeeld elk om beurt een opwarming of coolingdown vooraf bedenken en leiden.
8 Je gebruikt al wat werkvormen, maar door deelnemers vaker een oefening samen te
laten uitvoeren, creëer je nog meer taaloefenkansen.

Je bent een begeleider!
Je weet goed welke doelen je elke les wil bereiken, maar de weg daarnaartoe ligt niet
vast. Je vertelt aan de deelnemers wat het doel van de les is en geeft dan samen met
de groep de activiteit vorm. Je stimuleert deelnemers om die vorm te geven door uitdagende vragen te stellen. Iedereen kan suggesties geven en ideeën voorstellen: je let
erop dat iedereen aan bod komt, ook de stillere deelnemers. Je instructies bouw je aan
de hand van vragen samen met de groep op. Tijdens de les, stimuleer je zelfreflectie en
geef je deelnemers de kans om elkaar feedback te geven. Deelnemers voeren oefeningen vaak uit in kleine groepjes. Je vindt het immers een meerwaarde dat er veel sociale
contacten in je les zijn en dat de deelnemers tijdens het sporten hun Nederlands kunnen oefenen. Het sporten blijft natuurlijk wel centraal staan.
Hier zou je nog meer op kunnen letten:
5 Maak als lesgever van de vele taalkansen gebruik om ook impliciet feedback te geven
op de taal van de deelnemers. Verbeter hen wanneer het kan, maar laat de boodschap steeds voorgaan op de vorm.
6 Stimuleer deelnemers tot het nemen van initiatief bij het vormgeven van je les, maar
blijf als lesgever het doel van de les goed bewaken.
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Colofon
Dit draaiboek werd ontwikkeld binnen de Oproep Nederlands oefenen,
gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Sporting A werd ondersteund
door Atlas, Agentschap Integratie en Inburgering stad Antwerpen.

IN SAMENWERKING MET
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