KOKEN
MET
TAAL
Hoe organiseer je een
oefenkans Nederlands?

Een samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring, OCMW Eeklo,
Kunstacademie Eeklo, Agentschap Integratie & Inburgering, PCVO
Perspectief en Stad Eeklo.

Wil je meer informatie of zit je vast bij een bepaald
luik?
Neem gerust contact op!
Tine Mestdagh, Wijkcentrum De Kring
tine@wijkcentrumdekring.be
0472/74 09 22 of 09/378 61 69

Beste lezer
'Integreren gaat het gemakkelijkste als je welkom bent', zegt Loesje in
één van haar cartoons. Als anderstalige nieuwkomer word je
ondergedompeld in de officiële taal aan de hand van taallessen. Ook
de waarden en normen komen via de cursus 'maatschappelijke
oriëntatie' van het Agentschap Integratie & Inburgering aan bod. Maar
krijg je echt een taal onder de knie als je niet kan oefenen in
verschillende informele contexten?
Elke plek en gelegenheid kan een kans zijn voor anderstaligen om hun
Nederlands te oefenen en zo een 'oefenkans' te creëren. In dit
draaiboek zal de methodiek ‘Koken met Taal' stap voor stap uitgewerkt
worden. Koken met Taal zet in op Nederlands leren en durven spreken
in nieuwe maar bruikbare contexten en situaties.
Het vernieuwende aan deze methodiek is de pop-up formule. We
kiezen relevante vrije tijdsorganisaties uit en organiseren elke twee
maanden een nieuwe pop-up. Op deze manier laten we de
anderstaligen kennis maken met het aanbod in Eeklo en zetten we
gericht in op lokale integratie. Een ander vernieuwend aspect naast
het gericht aanleren van woordenschat en grammatica, is de focus op
het praktijk- en ervaringsgericht leren.
Dit project zet in op verschillende levensdomeinen, want integreren in
een maatschappij start met de taal leren maar eindigt daar niet. We
oefenen in een informele context waardoor anderstaligen
zelfredzamer worden binnen alledaagse gesprekken, creëren kansen
door zelfontplooiing, leiden naar het reguliere vrijetijdsaanbod,
begeleiden individueel naar passend vrijwilligerswerk, verzorgen een
groter netwerk voor sociaal contact en zetten in op spreekdurf.
Wij hopen dat dit draaiboek een goede inspiratiebron en leidraad kan
zijn voor een gelijkaardig project.

Veel succes!
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1 VORMGEVING PROJECT
Koken met Taal is een project dat inzet op het creëren van oefenkansen Nederlands
voor anderstalige nieuwkomers via het laagdrempelige thema 'voeding en koken'.
Anderstaligen met taalniveau A2 Waystage[1] mogen flexibel en gratis deelnemen
aan deze oefenkans. De einddoelstelling is om Nederlands te oefenen door met een
vaste frequentie een pop-up restaurant of workshop te organiseren. Nederlands
leren en spreken in nieuwe maar bruikbare contexten en situaties staan hierbij
centraal. Een projectmedewerker bereidt verschillende sessies voor met het oog op
de pop-up. Hij leidt het proces in goede banen en heeft oog voor de individuele
oefenkansen, de verschillende niveaus en het groepsproces.

A Partners
Eerst en vooral ga je op zoek naar organisaties die deel willen uitmaken van het
project, zowel op vlak van een stuurgroep als op vlak van toeleiding. Wij kozen voor
volgende partners:
·Agentschap Integratie & Inburgering(trajectbegeleiders, consulent integratie ,
consulent NT2): zij maken deel uit van de stuurgroep en zorgen voor toeleiding
naar het project.
·Volwassenenonderwijs Het Perspectief (coördinator): maken deel uit van de
stuurgroep en zorgen voor toeleiding. Projectmedewerker gaat bij de start van
elke module langs bij de verschillende taalniveau’s vanaf niveau 2 Waystage om
nieuwe deelnemers te werven.
Integratieconsulent OCMW: maakt deel uit van de stuurgroep en staat ook in
voor toeleiding.
Stafmedewerker stad Diversiteit: maakt deel uit van de stuurgroep maar is ook
een goede partner wat betreft participatie lokaal niveau en verdere inbedding
van het project.
Kunstacademie Eeklo: leerkracht woord en uitspraak. Zij begeleidt indien mogelijk
mee de sessies. Wij kozen ervoor om deelnemers van Koken met Taal in te schrijven
voor een jaarmodule bij de Kunstacademie Eeklo. Daarbij bekostigde het project de
inschrijving. Hierdoor konden we een leerkracht wekelijks 3 uur inzetten als
medebegeleider.
Breng alle mogelijke partners samen voor een eerste keer. Bereid je goed voor en
leg uit wat je precies wil bereiken, wat er verwacht wordt en vooral hoe je elkaar
kan versterken. De stuurgroep dient als klankbord en evalueert mee hoe het project
verloopt en waar er precies moet bijgestuurd worden.
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[1] Zie bijlage 1: Modules Nederlands schrijven en spreken
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B Bepalen tijdstip
De volgende stap is het bepalen van de intensiteit van de sessies. Belangrijk om te
weten is dat een minimum van 3u per week een vereiste is om een Nederlandse
oefenkans te doen slagen. Tenminste, als je zoveel mogelijk evolutie wil beogen!
Wil je een keer per week samenkomen met de deelnemers? Of twee keer? Wij
vertrokken vanuit één wekelijkse samenkomst van 3 uur. Hoe meer ervaring je
krijgt, hoe minder tijd een voorbereiding van een sessie vergt. Zo kan je meerdere
sessies per week geven.

C Opbouw sessies
Als je beslist dit project uit te werken, kan je werken op twee manieren: open
sessies of gesloten sessies. Open sessies zijn flexibel, waarbij verschillende
deelnemers kunnen aansluiten bij doorverwijzing. Gesloten sessies zijn sessies
waarbij je met dezelfde en gesloten groep gedurende 2 maanden het project
doorloopt.
Gesloten sessie
De eerste vier maanden koos de projectmedewerker om te werken met gesloten
sessies. Samen met de partners ga je op zoek naar 8 geïnteresseerden. Je bereidt
samen met de vrijwilliger een 8-tal sessies voor, waarbij je toewerkt naar het pop-up
moment.
Het leuke aan deze methode, is dat je veel veiligheid creëert en als begeleider
minder flexibel moet zijn: geen nieuwe mensen die het groepsvormingsproces
kunnen beïnvloeden en een vaste opkomst. Valkuilen: bij uitval blijft de groep
kleiner worden en is het moeilijker om nieuwe deelnemers te vinden om de vrije
plaatsen in te vullen. In bijlage 2 zie je een voorbeeld van hoe je gesloten sessies
kan organiseren. Je kan de sessies al volgt opbouwen:

sessie
sessie
sessie
sessie
sessie
sessie
sessie
sessie

1: kennismaking begeleiders en deelnemers
2: tweede kooksessie
3: locatiebezoek
4: promotie
5: draaiboek pop-up uitwerken
6: menu uittesten
7: de eigenlijke pop-up
8: evaluatie

[2] Zie bijlage 2: gesloten sessies

5

Open sessies
Na het eerste project werd gekozen om de sessies open te stellen voor iedereen. Zo
wordt er een flexibele in- en uitstroom gegarandeerd. Deelnemers bevinden zich
vaak in een turbulente periode, waardoor een langdurig engagement niet altijd
mogelijk is. Even goed sluit je mensen uit om opnieuw deel te nemen aan de
oefenkans indien de plaatsen volzet zijn bij een gesloten sessie. Ze kunnen pas deel
nemen aan een nieuwe sessie, die twee maanden later zal plaatsvinden. Net nu
jullie samen een intensief parcours hebben afgelegd, moet je opnieuw afstand
nemen wat niet ten goede komt aan de vertrouwensrelatie.

We besloten om het traject meer flexibel te maken: iedereen kan aansluiten op
eigen ritme. Zo ben je ook niet afhankelijk van inschrijvingen en kunnen
deelnemers gemakkelijker en sneller aansluiten bij interesse. De kans is reëel dat je
af en toe deelnemers verliest, of dat er andere zaken prioriteit krijgen.
Bij open sessies werk je ook toe naar een pop-up moment maar kan je deze
momenten iets gemakkelijker koppelen aan andere evenementen en hoef je je
minder vast te houden aan een strakke timing van acht sessies.
Ga regelmatig naar buiten of op stap met de deelnemers, bijvoorbeeld:
ga samen naar de markt of de winkel om inkopen te doen. Geef iedereen een
opdracht en een budget. Koppel terug en praat over wat goed ging en niet.
ga naar de winkels waar zij inkopen doen en leer hun producten kennen, Zo
maak je minder fouten bij volgende inkopen die je alleen doet.
vraag een rondleiding in de bibliotheek aan en duik samen in de boeken. Zoek
een leuk recept uit voor de volgende keer.
nieuw keukenmateriaal nodig? Bezoek de lokale kringloopwinkel en ga samen
shoppen. Gegarandeerd nieuwe gespreksonderwerpen!
ga samen koffie drinken in je stad of gemeente;
koop zaden aan van kruiden, groenten en fruit. Plant ze en verzorg ze samen.
Breng ze groot en verdeel onder de deelnemers of plant ze in de omgeving. Zo
heb je altijd verse kruiden!
organiseer een picknick in het park;
maak een uitstapje naar een stad en ga samen op verkenning. Je kan ook aan
een deelnemer vragen voor een rondleiding;
vier samen feestdagen, zoals einde van ramadan (suikerfeest) of offerfeest maar
omgekeerd ook bijvoorbeeld kerstmis.

[2] Zie bijlage 2: gesloten sessies
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D Aantal deelnemers
In dit project kozen we ervoor om te starten met 10 deelnemers per sessie. Al snel
werd duidelijk dat 10 deelnemers en 2 begeleiders, voor veel rumoer en minder
diepgaande gesprekken zorgen. We kwamen tot het besluit dat 8 deelnemers per
sessie met 2 begeleiders de ideale mix is, zowel op vlak van persoonlijke
begeleiding als op vlak van Nederlandse oefenkans. Als je over een grotere
infrastructuur beschikt, kan je gerust opteren voor meer deelnemers. Zorg dan ook
voor meer begeleiders zodat er genoeg toegespitst wordt op zowel het individuele
aspect als het groepsaspect.

E Vakanties
Of je de sessies laat doorgaan tijdens de vakanties, is een eigen keuze. We merken
dat anderstaligen het jammer vinden dat de Nederlandse les stopt tijdens de
schoolvakanties waardoor ze minder tot geen Nederlands oefenen. Het is dus een
goed idee om jouw sessies te laten doorlopen, maar hou zeker rekening met
mensen met kinderen. Richt de sessie zo in dat ook kinderen kunnen deelnemen
aan het project, bijvoorbeeld door recepten te zoeken die je gemakkelijk met
kinderen kan maken. Denk aan koekjes, cake, gezonde tussendoortjes... Of ga
samen eens picknicken in een park?

F Infrastructuur
Bij dit project is het van belang om een goed uitgeruste keuken te hebben. Naast
de uitrusting hou je ook rekening met de toegankelijkheid van de locatie. Is het
gemakkelijk te vinden? Moet je veel gangen/deuren door? Afhankelijk van de
infrastructuur en begeleiders kan je kiezen hoeveel mensen je per sessie wil
bereiken. Neem genoegen met minder en focus je op de kwaliteit van het contact.
Je zal zelf snel merken dat als de kwaliteit van het contact inboet op de kwantiteit
van deelnemers, je deelnemers zal verliezen.
In het project 'Koken met Taal' werd gekozen voor Wijkcentrum De Kring als
locatie. Het Wijkcentrum is bij veel anderstaligen al gekend vanwege het andere
aanbod, zoals bijvoorbeeld de sociale kruidenier en een ruim aanbod aan
activiteiten en dienstverlening. Een ander pluspunt is dat het wijkcentrum op
dezelfde site ligt als het Agentschap Inburgering en Integratie, CAW, het Sociaal
huis en binnenkort ook OCMW Eeklo.
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2 START PROJECT
A Infomoment
Bij de start van het project kies je best voor een infomoment waarbij je ook nauw
samenwerkt met alle toeleiders. Licht de toeleiders in en motiveer ze om zoveel
mogelijk potentiële deelnemers aan te spreken. Wij kozen voor een flyer met korte
en eenvoudige zinnen.
Tijdens het infomoment maak je gebruik van afbeeldingen of tekeningen waarbij je
de informatie van het project gemakkelijk probeert weer te geven. Voorzie extra
papier zodat je gegevens van geïnteresseerden kan noteren en suggesties voor een
ander opstartmoment kan meenemen. Stem het startmoment van het project af
met de lesmomenten Nederlands.

B Houding begeleiders/vrijwilligers
Het spreekt voor zich dat het profiel van de begeleider of vrijwilliger deze
oefenkans laat slagen of net niet. Op vlak van taalgebruik kunnen we volgende
tips[3] meegeven:
Gebruik zo weinig mogelijk dialect
Gebruik lichaamstaal, dit kan helpen om te verduidelijken
Spreek langzaam, articuleer goed en gebruik korte zinnen. Luider praten helpt
niet.
Gebruik tegenwoordige tijd in zinsconstructies
Vermijd spreekwoorden en figuurlijk taalgebruik. Dit maakt het alleen maar
moeilijker om jezelf uit te drukken of je verstaanbaar te maken.
Ga altijd na of ze jou begrepen hebben. Anderstaligen zeggen snel ja, ook al
hebben ze het niet begrepen. Laat het hen in eigen woorden uitleggen.

C Groepsproces
Als je met de open sessies aan de slag gaat, werk je flexibel, zonder een vast aantal
deelnemers. Kies voor open methodieken maar hou vooral het groepsproces goed
in de gaten. Gebruik bij de eerste sessies een aantal methodieken om het
groepsproces te bevorderen. Denk aan methodieken om elkaar beter te leren
kennen. Hierop kan je later terugvallen als herkenningspunt en als uitvalsbasis om
elkaar
complimenten
te
geven,
bijvoorbeeld
start
met
de
‘handschoenmethodiek’[4].
[3] Voor meer tips: www.nederlandsoefenen.be/inspiratie/spreek-duidelijke-taal
[4] Zie bijlage 4: handschoenmethodiek
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D Methodieken
Hieronder worden enkele andere kennismakingsmethodieken beschreven, waarbij
je kan differentiëren naar niveau. Je bent vrij om de besproken methodieken aan te
passen waar nodig. Hou vooral het groepsproces in de gaten. Als je merkt dat
deelnemers snel afhaken en je weet niet waarom, werk hier dan verdiepend op.
Gebruik deze methodieken bij de opstart van jouw project. Hiermee pijl je snel naar
het niveau van de deelnemers. Voorzie afbeeldingen, materiaal om eventueel
vragen te verduidelijken. Bijvoorbeeld: een wereldkaart, lego-mannetjes,
afbeeldingen van een gezin, een kalender die je kan veranderen van datum...
Cirkel (Niveau 1)
Sta in een cirkel. Iedereen zegt elk om beurt zijn naam. Je onthoudt de naam van
de persoon die rechts van je staat. Ga enkele keren de cirkel rond. Laat iedereen
verwisselen van plaats. De eerste persoon die eerder startte, begint opnieuw. Nu sta
je op een andere plaats maar je moet de vorige volgorde houden. Je kan variaties
doen op dit spelletje met geboortestad, land, lievelingsgerecht…
Speeddate met kaartjes (Niveau 1)
Nodig: oude speelkaarten, fluitje, lego-mannetjes, wereldkaarten

Knip oude speelkaarten in twee. Geef elke speler een halve kaart. Laat ze kriskras
door elkaar wandelen. Terwijl ze dat doen wisselen ze constant hun kaart met
anderen. Bij het fluitsignaal zoekt iedereen zijn ‘wederhelft’.
Voorzie vragen waar elk duo even over nadenkt. Vb.: wat is jouw naam? Waar ben jij
geboren? Hoe oud ben jij? Hoe lang ben jij al in België? Volg je Nederlandse les?
Heb jij een man/vrouw? Heb jij kinderen? (lego-mannetjes om stamboom of huidige
verblijfplaats uit te leggen)
Etikettenspel (Niveau 2)
Nodig: etiketten, stiften, chronometer

Iedere speler krijgt vijf etikettenstickers en een stift. Iedereen zoekt een partner die
hij niet kent. Daarmee wordt een kort gesprekje gehouden aan de hand van een
onderwerp of vraag die de spelleider centraal opgeeft. Na twee minuten geeft de
spelleider een signaal, bijvoorbeeld op een toeter. Het gesprek moet met een woord
of een korte zin/slogan worden samengevat, Kleef deze sticker vervolgens op de trui
van jouw partner. Kies dan een andere partner en speel het spelletje verder tot
wanneer alle etiketten op zijn. Overloop samen de etiketten, verduidelijk waar
nodig.
Variant: laat deelnemers tekenen in plaats van schrijven. Dit is een goede ijsbreker
want het kan grappige taferelen opleveren.
·
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Wie ben ik? (Niveau 2)
Elke deelnemer schrijft op een blaadje zijn of haar leeftijd, een of meer persoonlijke
kenmerken en enkele hobby's. Kenmerken kunnen bijvoorbeeld zijn hoeveel broers
en zussen je hebt, in wat voor huis je woont, wat voor huisdieren je hebt of wat je
lievelingseten is. De opgeschreven punten mogen zo gek of opvallend zijn als je
maar wilt, zolang ze waar zijn. De briefjes worden verzameld in een bak. Vervolgens
worden deze blaadjes blind verdeeld over alle spelers. Eén voor één leest men zijn
kaartje voor waarna hij of zij mag raden bij wie het kaartje hoort. Is dit juist, dan
mag de geraden speler een poging wagen. Is dit niet juist, dan is de speler links van
hem/haar aan de beurt. Tip: voorzie een voorbeeldje van jezelf ter verduidelijking.
Variant: handschoenmethodiek
Vriendenboek
Tijdens het verloop van het project kan je gebruik maken van enkele andere
methodieken zoals die van het vriendenboek[5]. Pas het vriendenboek aan naar wat
jou gepast lijkt in de groepssetting. Verdeel de deelnemers in groepjes van twee en
laat ze elkaar interviewen. Mix gevorderden met beginners.
Colorcards
Colorcards zijn blaadjes met aan de ene kant de afbeelding en aan de andere kant
het Nederlandse woord, toegepast op de recepten die jullie klaarmaken. Deze
methodiek is een vaste waarde die terugkeert en geeft standvastigheid tijdens de
flexibele open sessies. Voor de deelnemers is het een herkenbaar en tastbaar item
om zo de zelfredzaamheid en spreekdurf te verhogen. Leuk om te proberen: laat de
anderstaligen het woord in hun eigen taal noteren op het blad. Sta stil bij hoe
verschillend de talen zijn en erken dat Nederlands niet gemakkelijk is.
Variant memory
Net zoals het gewone memoryspelletje is het de bedoeling om twee dezelfde
kaarten te zoeken. Dit spelletje [6] is een beetje aangepast naar de anderstaligen
toe: het ene kaartje bevat het woord, het andere kaartje de afbeelding. Je hebt hier
verschillende opties: je kan deze kaartjes zelf maken of samen met de deelnemers
aan de slag gaan. Misschien zijn er wel verborgen tekentalenten in de groep? De
ene groep tekent, de andere groep schrijft de woorden op. Zo kan de groep ook
beslissen welke woorden ze in het spel aanbod laten komen. Dit kunnen
eenvoudige woorden zijn, of woorden die ze sneller vergeten. Gouden tip: gebruik
dik wit papier om valsspelen te vermijden. Afhankelijk van de groepsdynamiek kan
valsspelen de groepssfeer bevorderen of net schade aanrichten.

[5] Zie bijlage 4: vriendenboek
[6] Zie bijlage 5: variant memory
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Boekje
Koop blanco boekjes aan met lijntjes. Maak er een gewoonte van om elke week het
boekje te gebruiken. Voor de anderstaligen is het handig om nieuwe woorden op te
schrijven en te blijven herhalen. Achteraf gezien is het leuk om de evolutie van hun
schrijven te zien.
Je kan dit boekje ook gebruiken om 'huiswerk' mee te geven, zoals bijvoorbeeld een
recept laten neerschrijven dat je in een volgende sessie naleest.
Ideeënbus
Installeer een doosje waarin mensen ideetjes kunnen droppen. Sommige mensen
zijn meer verlegen, zo geef je hen de kans om ook een voorstel te doen. Voorzie
blaadjes en stylo's aan de ideeënbus en plaats hem ergens uit het zicht. Zo kunnen
onopgemerkt suggesties worden toegevoegd. Vermeld bij elke samenkomst deze
bus. Werkt deze methodiek niet? Neem tijd tijdens de sessie om een algemene
vraag te stellen en laat iedereen een eigen antwoord formuleren. Spoor iedereen
aan om het papiertje in de bus te posten. Blijf dit herhalen zodat de bus frequent
gebruikt wordt. Doe ook iets met de suggesties!
Foto’s
Trek foto’s en hou de recepten goed bij. Zo kan je later receptenboekjes[7] maken,
altijd leuk ter herinnering. Maak foto’s van de groep en het groepsgebeuren,
gemakkelijk om later terug te koppelen en te praten over wat je toen gegeten hebt,
wat de ingrediënten waren etc. De receptenboekjes kan je meegeven bij workshops
of tijdens een andere pop-up. Milieuvriendelijk online verspreiden via mail en social
media is ook een optie.

[7] Zie bijlage 6: receptenboekje
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E Groepsdynamiek
De projectmedewerker heeft een voordeel als hij/zij ervaring heeft als groepswerker.
Voeling hebben en alert zijn voor het groepsproces is een echte must als je deze
Nederlandse oefenkans wil laten slagen. In dit draaiboek wordt vaak de nadruk
gelegd op de groepsdynamiek. We zien dit als een belangrijk aspect om een
Nederlandse oefenkans te doen slagen. Hierna volgt een beknopt overzicht van de
ontwikkeling van een groep volgens Tuckman. Dit model geeft je extra inzicht over
hoe belangrijk de dynamiek is tussen mensen om de slaagkans van het project te
verhogen. Voorgaande methodieken kan je indelen per fase of zelfs aanpassen waar
nodig.
1.
Het vormen/ ontstaan van de groep (forming)
Je stelt zelf een groep samen. Deelnemers nemen individuele posities/rollen in. Er is nog
geen groepsgevoel. Je merkt dat er afwachtende deelnemers zijn, de communicatie
verloopt oppervlakkig. Sommige deelnemers nemen een leidersrol in. Hierop inzetten
doe je aan de hand van methodieken. Methodieken die je kan gebruiken: de cirkel,
speeddate met kaartjes, etikettenspel met tekenen.
2.
De mogelijke conflictfase (storming)
Als de groep meermaals samenkomt, zal je zien dat deelnemers een bepaalde
positie innemen in de groep. Dit kan leiden tot een conflict of groepjesvorming. Ga
het conflict niet uit de weg maar probeer oog te hebben voor de verschillende
partijen. Erken beide partijen en laat de groep focussen op het groepsgevoel, niet
op individuen. Indien nodig, spreek leidertypes apart aan en confronteer hen met
storend gedrag. Methodieken die je kan gebruiken om een groepsgevoel te creëren
of gelijkenissen te ontdekken: speeddate, wie ben ik of handschoenmethodiek.
3. Herkennen van waarden en normen (norming)
Tijdens deze fase is de positie van de deelnemer niet meer belangrijk. Je merkt dat
er een wij-gevoel is ontstaan. Iedereen respecteert elkaar en kan met elkaar
omgaan, ondanks de verschillen. In deze fase kan je gemakkelijk toewerken naar
een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld een pop-up. Methodieken die je kan
gebruiken: etikettenspel, vriendenboek of aangepaste memory.
4. Prestatiegericht (performing) (prestatie fase)
De groep herkent elkaar en kent elkaars zwaktes en sterktes. Meer zelfs, ze vullen
elkaar aan. Als er problemen zijn, worden ze zelf aangepakt. Methodieken die je kan
gebruiken: memoryspel.
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5. Afscheid of afsluiten van een groep (adjourning)
Indien je werkte met de gesloten sessies, is het belangrijk om tijd en ruimte te
maken voor afscheid. Kom nog een laatste keer samen en haal herinneringen op.
Gebruik hiervoor foto’s, leuke anekdotes… Allerlei zaken die je als
projectmedewerker gedurende de periode hebt kunnen verzamelen. Methodieken
die
je
kan
gebruiken:
memoryspel
met
aangepaste
woordenschat,
handschoenmethodiek van vroeger + deelnemers zelf laten invullen waar de andere
goed in is. Bouw ook een evaluatiemoment [8] in, zodat je het project tijdig kan
bijsturen.

F Verschil in taalniveau
Afhankelijk van de samenstelling van de groep zullen er altijd verschillen in
taalniveau zijn. Belangrijk is de manier waarop je hiermee omgaat. Allereerst zal je
de deelnemers moeten leren kennen om een inschatting te maken van het
taalniveau. Sommigen mensen zijn verlegen waardoor je hen soms onderschat of
overschat. Als je de deelnemers beter en beter leert kennen, kan je gemakkelijker
opdelen in groepen. Er zijn verschillende methodieken die je hiervoor kan
gebruiken:
mix sterke en zwakke profielen: als iemand die minder goed Nederlands kan,
de volgende keer wil koken, laat hem/haar samenwerken met iemand die beter
Nederlands kan. Laat de persoon die het minste Nederlands kan, de ingrediënten
en aantallen opschrijven. Diegene die beter Nederlands kan, schrijft de
bereidingswijze uit. Overloop op het einde samen het recept. Corrigeer daar waar
nodig. Ook tijdens het koken zelf, verdeel je de deelnemers in 2 of 4 groepen.
Zorg hier altijd voor een goede mix. Vermijd groepjes waarvan de deelnemers
dezelfde taal spreken. Nederlands als contacttaal is de beste optie, zo haal je
iedereen uit hun comfortzone en push je hen onrechtstreeks om enkel
Nederlands te gebruiken. Opgelet: maak goede afspraken met het sterkere
profiel! Zorg ervoor dat het sterkere profiel tijd en ruimte geeft aan de andere,
zodat de oefenkans voor beide partijen maximaal blijft.
Differentieer eigen taalgebruik bij contact: afhankelijk van hoe hoog het
niveau is, gebruik je meer moeilijke woorden of net meer afbeeldingen. Niet
vergeten
om
zelf
correct
Nederlands
te
gebruiken.
Tijdens
het
koffiemoment/inloopmoment kan je moeilijkere vragen stellen of net
gemakkelijker. Wil iemand met een sterk profiel een gerecht maken volgende
keer? Laat hem/haar het volledige recept uitschrijven. Overloop samen en
verander af en toe de gekende woordenschat door synoniemen.
Aanwezigheid pictogrammen woordenboek/ingrediënten: aan de hand van
de pictogrammenboekjes [9] of andere boeken met afbeeldingen en juiste
onderschriften kan je heel wat gesprekken op gang brengen of misverstanden
voorkomen. Anderzijds is het ook handig voor anderstaligen om te bladeren en
zelf het juiste woord te zoeken.

[8] Zie bijlage 7: evaluatiemoment
[9] Ga naar http://oefenhierjenederlands.be/leren/pictogrammenboekjes voor
handige pictogrammenboekjes.
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3 EXTRA'S
A Afspraken
Afspraken maken goede vrienden. Ook bij dit project is het belangrijk dat je de
afspraken duidelijk kenbaar maakt van in het begin. Blijf ze elke sessie herhalen als
je merkt dat ze niet worden nageleefd. Visueel tentoonstellen helpt zeker en vast!
Zo kan je er altijd naar verwijzen. Maak gebruik van duidelijke iconen of tekeningen.
Afspraken die wij belangrijk vinden:
Kom op tijd: voorzie altijd een kleine inloopzone, stiptheid is iets waar naar
gewerkt kan worden als je de groep al even kent. Maar in begin is het belangrijk
om 15 minuten speling te voorzien. Maak altijd duidelijk aan de deelnemers dat
stiptheid belangrijk is. Spreek hen er op aan en verwijs naar de afspraken.
spreek Nederlands tijdens de sessie. Afhankelijk van het taalniveau zijn
sommige deelnemers sneller weg met woorden dan anderen. Het is altijd goed
als sommigen dezelfde taal spreken, zodat er kan getolkt worden indien nodig.
Maar probeer altijd eerst in het Nederlands. Je pusht de anderstalige om nieuwe
woorden te gebruiken en sneller te onthouden. Opgepast, teveel tolken, zorgt
ervoor dat de Nederlandse oefenkans verloren gaat. Een gouden tip: als je veel
anderstaligen in de groep hebt die dezelfde taal spreken, probeer je ze in
verschillende groepen te plaatsen zodat de contacttaal enkel Nederlands is. Je
stimuleert hen om Nederlands te praten omdat ze niet kunnen terugvallen op de
moedertaal.
durven. Tijdens de sessies is het aangewezen om de deelnemers fouten te laten
maken. Je moet hen vooral spreekdurf aanleren. In de omgang met andere
mensen is er minder tijd en ruimte om fouten te maken. Geef tijd aan de
anderstalige om zich uit te drukken. Begrijp je hen niet onmiddellijk? Geef dat
aan en vraag of ze opnieuw proberen. Leg hen geen woorden in de mond, maar
breng geduld op en laat het vooral uit zichzelf komen. Herhaal daarna de zin
zodat ze de juiste zinsconstructie en grammatica horen. Geef ook gepaste
complimenten. Dit geeft een duwtje in de rug. Benoem het als ze goed bezig
zijn. Het is zeer belangrijk om een vertrouwensband te creëren zodat de
anderstalige zich op zijn gemak voelt. Alleen dan kan je deze oefenkans echt
laten slagen.
respect. Met anderstaligen werken, betekent automatisch met andere culturen
werken. Respect is iets wat wederzijds moet zijn. Iedere cultuur, iedere familie,
ieder individu heeft eigen waarden en normen. Men hoeft hier niet mee akkoord
te gaan, maar men moet zich er wel voor openstellen. Vraag wat hun drijft en
waarom ze bepaalde dingen belangrijk vinden. Zo ga je het gesprek aan en leer
je hen zichzelf open te stellen voor eventuele verschillen.
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B

Halal/niet halal

Hou er rekening mee dat sommige culturen moslim zijn en dus geen varkensvlees
eten maar wel halal geslacht vlees. Halal betekent dat het dier geslacht is volgens
de islamitische kenmerken. Voor moslims is dit héél belangrijk, voor andere
culturen niet. Daarom kiezen wij altijd voor halal geslacht vlees, zodat iedereen kan
mee eten. Halal vlees haal je bij halalslagers, die vind je overigens overal terug in de
grootsteden. Je kan ook vragen aan de deelnemers waar zij hun vlees kopen, zodat
je de beste slager in jouw buurt vindt.

C

Tarieven/kortingen

Deze oefenkans werd kosteloos aangeboden vanwege de subsidieregeling. Indien
je een bijdrage vraagt, kan je de prijs drukken door te werken met het UitPassysteem[10]. Deelnemers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
kunnen aan een een kwart van de prijs deelnemen. De UitPas zelf is een handige
kaart waarmee je punten kan sparen bij organisaties die zich richten naar vrije tijd.
De opgespaarde punten kan je omwisselen voor voordelen, bijvoorbeeld een gratis
zwembeurt, een gratis film, een gratis kop koffie.
De UitPas kan je helpen en ondersteunen bij het ontdekken van alle vrije
tijdsactiviteiten in jouw gemeente en verlaagt mogelijks financiële drempels. Er is
in het Meetjesland een UitPaskrant voor handen, hiermee kan je aan de slag tijdens
de sessies. Eventueel kan je afspreken om samen met de deelnemers naar een
activiteit te gaan waarbij de UitPas gepromoot wordt.

[10] Meer info over UitPas systeem vind je hier: https://www.publiq.be/nl/project/uitpas
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D

Valkuilen

Het project heeft sinds de start in januari 2018 een boeiend parcours afgelegd.
Koken met Taal bereikte 52 unieke deelnemers, kende meer dan 110 keer
groepsbijeenkomsten en organiseerde 10 verschillende pop-ups/samenwerkingen.
Het project verliep niet zonder slag of stoot. Naast onze tips geven we ook graag
mogelijke valkuilen mee.
Taalniveau
Initieel werd geopperd voor een deelname aan de Nederlandse oefenkans als
niveau A2 werd afgerond, beter bekend als Waystage. Dit niveau houdt in: jezelf
duidelijk kunnen maken in eenvoudige taal over simpele routinetaken. In praktijk
lijkt toeleiding niet even gemakkelijk. Het peilen naar niveau tijdens een
kortstondig gesprek of aan de hand van de taaltesten blijkt niet genoeg te zijn om
het echte niveau van de anderstalige in te schatten. Vanuit deze vaststelling werden
er afspraken gemaakt met de toeleiders om vanuit ervaring toe te leiden. Iedereen
is welkom om deel te nemen, maar ervaring leert dat actief deelnemen haalbaar is
vanaf minstens A2 Waystage. Hierbij kan ook de kanttekening gemaakt worden: als
er een contacttaal is, verloopt alles vlotter. Indien geen contacttaal, zal het proces
zeer stroef verlopen waardoor deelnemers kunnen uitvallen.
Informele context
Anderstaligen die Nederlandse les volgen, geven vaak aan dat er tijdens de les
weinig tijd en ruimte is om echt te oefenen op hun spontane spraak en uitspraak
van het Nederlands. Bewaak als begeleider goed het evenwicht tussen formeel en
informeel leren. In een informele context zijn de gesprekken vrijer en komt er meer
woordenschat door elkaar aan bod. Deze informele context is in eerste instantie een
aanpassing maar het is een goede voorbereiding op gesprekken in de
maatschappij. De woordenschat om een brood te kopen bezitten ze al, maar
wanneer de bakker afwijkt van wat ze in de les geoefend hebben, komen ze in de
problemen. Net door de informele gesprekken worden ze hierin getraind. We
merken dat deelnemers op termijn een pak zelfredzamer worden binnen
alledaagse gesprekken.
vrijwilliger
Ga op zoek naar een vrijwilliger die graag kookt, een open houding heeft en een
informele setting apprecieert. Evalueer samen elke bijeenkomst. Herhaal indien
nodig tips & tricks (zie bijlage 3: tips duidelijk gesproken taal). Bewaak de informele
context. Schoolse contexten kunnen ervoor zorgen dat anderstaligen afhaken.
Samenkomen moet leuk blijven!
Samenwerkingen
Hou goed de vooropgestelde doelstellingen van het project in het oog. Eens het
project gekend is, zullen veel organisaties geïnteresseerd zijn om een
samenwerking aan te gaan. Niet alle samenwerkingen zijn even interessant. Bewaak
de Nederlandse oefenkans en vereng het project niet tot enkel catering.
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4 CHECKLIST
Het project steunt op enkele kwaliteitscriteria, namelijk de 8 B’s van
toegankelijkheid beschreven door De Bie en Roose. Deze criteria, ongeacht welk
project je start, zijn een goede indicator om de laagdrempeligheid van jouw
initiatief te bepalen. Overloop deze kort alvorens te starten met jouw project. Zo
word je je bewust van eventuele drempels.
1.
Bruikbaar
Het thema ‘eten’ is een universeel thema en een basisbehoefte van mensen. Het
staat borg als bindmiddel om een taal te oefenen. Naast het samen koken (en eten)
worden er ook normen en waarden van verschillende culturen uitgewisseld. Voorzie
evaluatiemomenten met deelnemers en de stuurgroep om de oefenkans zo
functioneel mogelijk te houden.
2.
Begrijpbaar
Alle bruikbare taal rond eten en koken zijn gemakkelijk voor te stellen, aan de hand
van keukenmateriaal of visuele methodieken[11]. Het project is toegankelijk vanaf
niveau A2(Waystage) maar ook hogere niveaus zijn welkom. Om goed te kunnen
omgaan met verschillende taalniveaus, kan je informeel werken met een
tutorbegeleidingssysteem[12]. Deelnemers met een sterk taalniveau helpen
automatisch anderen, zetten hen aan om vragen te stellen en om nieuwe woorden
op te schrijven. Belangrijk is om oog te hebben voor alle deelnemers, zodat elke
oefenkansen zoveel mogelijk benut wordt.
3.
Bereikbaarheid
Kies voor een locatie waar je gemakkelijk binnengaat en waar je met het openbaar
vervoer een vlotte verbinding hebt. Hou nauw contact met alle instanties die
Nederlandse lessen aanbieden en baseer je hierop om de samenkomsten te
organiseren. Wij kozen voor twee vaste momenten: dinsdagnamiddag (13u tot 16u)
en donderdagvoormiddag (9u tot 12u). ’s Avonds werd oorspronkelijk ook een sessie
gepland, maar lijkt niet haalbaar vanwege werk, kinderen en bereikbaarheid
tram/bus/trein.
4.
Betrouwbaarheid
De projectmedewerker dient een vertrouwensrelatie op te bouwen met de
deelnemers. Deze veilige omgeving zorgt ervoor dat anderstaligen spreekdurf
aanleren en fouten durven maken. Hou hiermee rekening als je op zoek gaat naar
een vrijwilliger. Een open en spontane houding is hierbij zeer belangrijk. Probeer op
termijn de deelnemers uit hun comfortzone te halen door hen tijdens de pop-up
momenten te laten meetafelen. Zo gaan ze in gesprek met de lokale bevolking en
werk je gericht aan de sociale cohesie in jouw stad/gemeente.

[11] Zie pagina 8: methodieken.
[12] Zie pagina 12: verschil in taalniveau
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5.
Betaalbaarheid
Probeer het project kosteloos te houden, Zo vermijd je een extra financiële
drempel.
6.
Bekendheid
Werk het project samen uit met partners. Zo kunnen zij ook geïnteresseerden
gericht toeleiden naar het project. Maak jouw project bekend aan de hand van een
folder/flyer[13] met de nadruk op afbeeldingen en duidelijke taal[14].
7.
Beschikbaarheid
Geïnteresseerde deelnemers kunnen flexibel in- en uitstappen, of je kan ook kiezen
voor gesloten sessies en elke 2 maanden een nieuwe groep begeleiden naar een
pop-up moment. Beide vormen hebben voor- en nadelen.
8.
Begrip
De begeleiders hebben een open geest en positieve houding naar de doelgroep.
Benader de anderstaligen vanuit hun leefwereld door aan de hand van hun cultuur
de sessies in te vullen. Kook samen met hen hun eigen recepten en toon interesse
voor de verschillende ingrediënten. Sta stil bij de verschillen in cultuur en werk
verdiepend zodat de verschillende standpunten/visies in de groep duidelijk worden.
Maar benadruk de reeds gemaakte afspraak 'respect'. Er kunnen verschillende
meningen zijn en je hoeft het niet altijd eens te zijn met elkaar.

.
Indien jouw project deze 8 B’s hoog in het vaandel draagt, is er een grote kans dat
je een geslaagde Nederlandse oefenkans kan aanbieden. Toets deze 8 voorwaarden
regelmatig af tijdens evaluaties.

[13] Zie bijlage 8: flyer Koken met Taal
[14] Je kan bij Agentschap Integratie & Inburgering terecht voor de vorming ‘Duidelijke
geschreven taal’, www.integratie-inburgering.be/vormingen
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5 INSPIRATIE POP-UPS
Koken met Taal is naast een oefenkans Nederlands ook een facilitator tot het
participeren in onze samenleving op diverse levensdomeinen. Denk maar aan
sociaal contact, een eigen netwerk uitbouwen, deelnemen aan het
vrijetijdsaanbod... Elke twee maanden voorziet het project een pop-up, die telkens
op een andere locatie plaatsvindt. We willen drempels verlagen naar andere
organisaties of werkingen. Tegelijkertijd willen we hen toeleiden naar
vrijwilligerswerk om hen nog sneller te laten integreren.
Omgekeerd zetten we in op het bevorderen van de sociale cohesie door de lokale
bevolking in contact te laten komen met de anderstaligen.

A Wijkcentrum De Kring, startschot project persmoment
De eerste pop-up vond plaats in onze eigen organisatie. Alle partners en mogelijke
partners van organisaties waarbij we een pop-up in de toekomst kunnen
organiseren, werden uitgenodigd. De deelnemers maakten een menu en
presenteerden hun gerecht. Per gerecht de tafels door elkaar schudden, zorgt voor
boeiende gesprekken aan tafels tussen de verschillende partners. Voorzie
wereldkaarten als placemats, bijhorende quizvragen over een bepaald land en een
doorschuifsysteem. Anderstaligen kunnen een woordje uitleg geven indien nodig.
Dit moment is belangrijk om te netwerken met mogelijke partners en het project
bekend te maken. Hieraan een persmoment koppelen, is ook een goed idee.
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B

Kunstacademie Eeklo

De tweede pop-up vond plaats tijdens de opendeurdag van Kunstacademie Eeklo.
De Kunstacademie is een belangrijke partner in het project. Een leerkracht Woord
ondersteunt wekelijks een sessie en helpt deelnemers met de juiste uitspraak van
woorden. Het concept van de opendeurdag bestond uit actieve of niet-actieve
kunstvormen op verschillende locaties langs de rivier 'De Lieve'.

Koken met Taal was aanwezig als
eetstandje
bij
een
concertstop.
Deelnemers maakten hapjes en mensen
mochten een vrije bijdrage leveren. Tijdens
deze pop-up was er een leuke uitwisseling
tussen kunstliefhebbers en anderstaligen.
Een
doelgroep
die
je
niet
altijd
gemakkelijk kan bereiken. Daarnaast is het
ook een goede kennismaking met de
Kunstacademie.

C

Jaarmarkt

Naar jaarlijkse gewoonte is er een grote jaarmarkt in Eeklo. Koken met Taal was
aanwezig en deelde gratis hapjes uit. De jaarmarkt is een groot gebeuren waar veel
mensen naar toe komen, jong en oud. Zeer goed moment om de sociale cohesie te
bevorderen en uitwisseling te bewerkstelligen. Eten brengt mensen samen en
vergemakkelijkt de dialoog. Dit is een goed moment om vooroordelen stap voor
stap weg te werken.

D

OKAN-klassen

Ten Doorn College van Eeklo is dichtbij gelegen en via het project Koken met Taal,
werd een uitwisseling op poten gezet. Twee maal per week kwamen leerlingen van
OKAN-klassen[15] en volwassen deelnemers van Koken Met Taal samen. We
kookten samen en maakten oefeningen aan de hand van oefenbundels. Leuke
insteek: mensen uit hetzelfde land zoeken elkaar snel op, ondanks het
leeftijdsverschil. Anderzijds kan je via jongeren ook ouders bereiken en hen warm
maken voor het project.

[15] OKAN betekent Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers, jongeren tussen 12 en 18 jaar. Zij
kunnen flexibel tijdens het schooljaar instappen en stromen van hieruit door naar het regulier
secundair onderwijs.
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E

Rode Kruis Opvangcentrum

Rode Kruis Opvangcentrum in Eeklo heeft de doelgroep die we beogen. Belangrijk
hierbij is een evenwicht vinden tussen anderstaligen die al Nederlandse lessen
volgen en anderstaligen die net toegekomen zijn in België en dus geen Nederlands
praten. Er werden 3 sessies georganiseerd waarbij we elk om beurt gerechten
maakten. Tijdens de samenkomst werkten we samen naar 3 workshops die werden
gegeven tijdens de Week van de Smaak.

F

Week van de smaak

De Week van de Smaak is een evenement waarbij 10 dagen in november rond
smaak en eetcultuur gewerkt wordt. Er worden in Vlaanderen en Brussel
verschillende activiteiten gelanceerd die specifiek met dat thema te maken
hebben. Vanuit Koken met Taal en de tijdelijke samenwerking met Rode Kruis
Opvangcentrum werden 3 workshops (2 gerechten per workshop, zowel
vegetarisch als met vlees) georganiseerd op 2 verschillende locaties: Wijkcentrum
De Kring en Bibliotheek van Eeklo. Burgers konden hier ook aan deelnemen. Op
het einde van de workshop genoten we samen van al het klaargemaakte eten op
een centrale locatie: de bibliotheek. Er werden 2 lange tafels geplaatst tussen de
boeken, waardoor er sprake was van een unieke setting alsook de unieke
ontmoeting tussen verschillende culturen. Uitwisseling verzekerd!
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G

Lokaal Dienstencentrum Zonneheem

Het Lokaal Dienstencentrum Zonneheem is een organisatie waar vooral de
oudere middenklasse bereikt wordt. De insteek om op deze locatie een
workshop te organiseren: drempelverlagend werken, aanbod bekendmaken en
sociale cohesie versterken. Inschrijvingen vonden plaats in LCD Zonneheem
om zoveel mogelijk geïnteresseerden van daar te bereiken.

H

Samen aan Tafel – Dag van het Park

'Samen aan Tafel' was een samenwerking met de noord-zuidambtenaar van Stad
Eeklo. Tijdens dit evenement werd de focus gelegd op een gezamenlijke lunch
tussen verschillende culturen, met als invalshoek ‘Dag van het Park’. Ook tal van
randactiviteiten werden voorzien om een zo breed mogelijk publiek aan te trekken.
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6 VORMINGEN
Duidelijk gesproken taal vanuit Agentschap Integratie & Inburgering
Duidelijk geschreven taal vanuit Agentschap Integratie & Inburgering
Non-formele oefenkansen NT2: een leidraad voor begeleiders en vrijwilligers van
groepen Nederlands Oefenen.
Bijwonen Nederlandse lessen PCVO Het Perspectief: inzicht in taalniveau en
lesmethodieken

7 INTERESSANTE LECTUUR
Wat is een vluchteling? (2015). Brochure van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en
Ciré
Juridische afbakening van de doelgroep van inburgering in Vlaanderen en
Brussel. (2017). Brochure Agentschap Integratie & Inburgering
Gids van de asielprocedure in België. (2008). Brochure Ciré
Pulinx, R., De Cuyper P., Garibay, G.M. (2012) Vormen van Nederlands leren door
volwassenen in Vlaanderen (Fact Sheet). Steunpunt Inburgering en integratie.
Zo gezegd, zo gedaan. (2014) Brochure Huis van het Nederlans, Provincie
Antwerpen.

Een

onderzoek

naar

de

kwaliteitscriteria

van

oefenkansen

Nederlands in de provincie Antwerpen.
websites ter visualisatie van eenvoudige begrippen:
www.sclera.be (alfabetisch pictogrammen opzoeken)
www.derand.be (handige pictogrammenboekjes)
Website voor anderstaligen om hun Nederlands te oefenen
www.oefenhierjenederlands.be
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8. BIJLAGEN
Bijlage 1: Modules Nederlands schrijven en spreken

Bijlage 2: gesloten sessies

Bijlage 3: handschoenmethodiek

Bijlage 4: vriendenboek

Bijlage 5: variant memory

Bijlage 6: receptenboekje

Bijlage 7: evaluatiemoment

Bijlage 8: lyer Koken met Taal

