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Hoe organiseer je een oefenkans
Nederlands in de buurt?
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Conversatiegroepen
Doe-activiteiten zoals ‘Babbel en Brei’, ‘Samenlezen’, ‘Babbel en Kook’, …
Algemene info over NT2-onderwijs en dienstverlening Integratie en Inburgering
Algemene info over oefenkansen Nederlands: http://nederlandsoefenen.be/antwerpen/
Aanreiken van zelfstudiemateriaal en andere materialen uit het Taalpunt
Begeleiding bij zelfstudie op pc of tablet
Beantwoorden van (éénmalige) taalvragen 

Open Inloop Taal (OIT) is een laagdrempelige plek voor anderstalige volwassenen om hun
Nederlands te oefenen. Deelnemers kunnen hier ook terecht met al hun vragen rond
Nederlands of inburgering en een antwoord krijgen op individuele ondersteuningsvragen.
Van hieruit kan er ook een doorverwijzing of toeleiding gebeuren naar andere
welzijnsorganisaties zoals VDAB, Huis van het Kind, SAAMO, CAW, sociale centra, ….

Open Inloop Taal biedt de volgende dienstverlening aan:
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Wat is een oefenkans Nederlands?

Intro

In Antwerpen leven, wonen en werken anderstaligen die Nederlands leren. Ze volgen
Nederlandse les bij Ligo, een CVO of Linguapolis. Naast de formele les, kunnen ze
Nederlands oefenen door te participeren aan de Nederlandstalige samenleving: via
dagelijkse contacten, werk, vrijetijdsactiviteiten, engagementen, … Dit zijn taaloefenkansen.
Deze kansen zijn overal aanwezig als je woont, werkt en leeft in Antwerpen. 

In dit artikel kan je meer lezen over Open Inloop Taal en haar werking

Concept Open Inloop Taal
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http://nederlandsoefenen.be/antwerpen/
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/magazine/open-inloop-taal-geeft-anderstaligen-de-kans-nederlands-te-oefenen


Alle volwassen anderstaligen zijn welkom en worden warm onthaald. 

Open Inloop Taal is een wijkgericht, laagdrempelig initiatief waar buurtbewoners Nederlands
oefenen.

Open Inloop Taal wil impliciet leren stimuleren, maar heeft ook oog voor de nood van
sommige deelnemers om expliciet te leren. Voor deelnemers die doelgericht willen oefenen
wordt ook tijd, ruimte en begeleiding voorzien.

De deelnemer werkt aan de Nederlandse vaardigheden waar hij behoefte aan heeft, binnen
de context die hem interesseert. 

Om een behoeftegericht aanbod te garanderen zorgt Open Inloop Taal voor een veilig
klimaat, een rijk taalaanbod, oprechte interactie en feedback die taalproductie stimuleert.

Open Inloop Taal is gratis en vrij toegankelijk binnen de openingsuren. Deelname is vrijwillig,
op eigen initiatief en op eigen ritme. Op die manier ligt de verantwoordelijkheid voor het
leerproces volledig bij de deelnemer zelf. 

De heterogeniteit van de deelnemers wordt actief benut. Deelnemers hebben verschillende
profielen en leervragen, maar iedereen kan van elkaar leren. Begeleiding van de deelnemers
gebeurt zowel individueel als in groep, op maat van de deelnemers en de begeleiders. 
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Bouwstenen

Een warm onthaal met koffie en koekjes
Deelname op eigen initiatief en volgens eigen mogelijkheden
Een samenwerking van professionelen, stagiairs en vrijwilligers
Vraaggericht en behoeftegericht
Aangepaste methodieken en materialen
Toeleiding via mond-aan-mondreclame, partners en actoren uit de wijk, atlas, NT2-
onderwijs, NT2-nieuwsbrief, http://nederlandsoefenen.be/antwerpen/ 

Visie Open Inloop Taal
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http://nederlandsoefenen.be/antwerpen/
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Opstart oefenkans in de buurt
Locatie en logistiek

een openbare en laagdrempelige locatie die voor iedereen toegankelijk is bv. een
bibliotheek, buurthuis, ontmoetingscentrum, cultuurcentrum, Huis van het Kind,
museum, …
genoeg lokalen, stoelen en tafels om verschillende conversatiegroepen en activiteiten
tegelijkertijd te laten doorgaan
toegang tot pc’s 
aanwezigheid van een keuken voor het warme onthaal (koffie en koekjes tijdens de
pauze)
plek om een onthaal te installeren en materialen te stockeren.

Belangrijk bij de zoektocht naar een geschikte locatie:

Contacten uitbouwen in de buurt

Het is belangrijk om contacten te leggen in de buurt waar de oefenkans doorgaat.

Naast eventuele partners per locatie zoals de bib, het ontmoetingscentrum, het buurthuis,
het webpunt, … zijn er ook lokale actoren zoals Buurtsport, de vrijetijdsbemiddelaar, Huis van
het Kind, Recht-op, Samentuinen, sociaal centrum, sociale huisvestingsmaatschappijen,
andere taaloefenkansen, … die belangrijk zijn voor toeleiding en samenwerking. 

Zorg ervoor dat partners uit de wijk je oefenkans leren kennen via een persoonlijk bezoek,
mailings, flyers en affiches.

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de sociale kaart in de wijk. In sommige wijken gaat
er een actorenoverleg, welzijnsoverleg of oefenkansenoverleg door; het is belangrijk dat je
hieraan deelneemt. 
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Communicatie en werving deelnemers

flyeren in de wijk, actief aanspreken van mogelijke geïnteresseerden
mond-aan-mondreclame via gekende deelnemers
toeleiding door partners en actoren in de wijk, atlas, NT2-onderwijs, website 

Werving van deelnemers gebeurt door:

Werking
Opening

Zorg voor een zichtbaar openingsmoment op straat met flyers, een sandwichbord, eventueel
een stoepkrijtactie, muziek, koffie en gebak. Spreek voorbijgangers aan en nodig hen uit om
Nederlands te oefenen. Organiseer rondleidingen en proefsessies. Nodig geïnteresseerden
uit om een volgende sessie terug te komen en informeer hen over de openingsuren.

Een warm onthaal en een warm uitgeleide

Voorzie een warm en persoonlijk onthaal zodat iedereen zich welkom voelt. 
Stel jezelf en de werking voor. Benadruk dat jouw oefenkans géén Nederlandse les is.
Na een kennismakingsgesprek laat je de deelnemers meedoen aan 1 van de activiteiten. 
Controleer tijdens de koffiepauze en/of na de eerste sessie hoe deelnemers dit ervaren
hebben. Onthoud de namen van deelnemers en verwelkom hen een volgende sessie bij
naam.
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Aanbod en didactisch materiaal

samenlezen
conversatie
doe-activiteiten zoals koken, breien, crea, …
uitstap
babbel en wandel

Hoe meer medewerkers aanwezig zijn tijdens de oefenkans, hoe meer deelnemers verspreid
kunnen worden over verschillende groepjes. Hierbij wordt rekening gehouden met het profiel
en het taalniveau van de deelnemer. Welke activiteit wordt aangeboden, hangt af van de
vaardigheden van de begeleiders. Per groepje is er idealiter plaats voor max. 10 deelnemers.

Mogelijke activiteiten tijdens een oefenkans:
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http://nederlandsoefenen.be/antwerpen
http://nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en-activiteit/babbel-en-lees-voor
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                                       zoals color cards, beeld(woorden)boeken, werkboeken, spelmateriaal,
Wablieftkrant, leesboeken, … kan je aankopen of uitlenen. Je kan hiervoor langs bij docAtlas
of een Taalpunt Nederlands.

Op Nederlandsoefenen.be vind je uitgewerkte                                      , zowel voor thematische
conversatiegroepen als voor doe-activiteiten. Deze vind je hier terug.
 
                                                                                                vind je hier.

Zoek je ook                      om het gesprek in groep te stimuleren? Dat kan op deze pagina.

Ook op diversiteitspraktijk.be vind je heel wat tips en suggesties rond duidelijke
communicatie. 

Zin in een uitstapje met jouw groep?
Hier vind je verschillende activiteiten en mogelijkheden terug.

Didactisch materiaal

 

babbelmethodieken

Tips voor het begeleiden van een conversatiegroep

babbeltips

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas.html
https://antwerpen.bibliotheek.be/taalpunten-nederlands-de-bibliotheek
http://nederlandsoefenen.be/
http://nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en
http://nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en-activiteit/praktische-tips
http://nederlandsoefenen.be/antwerpen/babbel-en-activiteit/conversatie-stimuleren
http://diversiteitspraktijk.be/
https://www.diversiteitspraktijk.be/artikels/hoe-spreek-ik-in-heldere-taal
http://nederlandsoefenen.be/antwerpen/doe-mee-met-projecten
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Organisatorische vaardigheden
Kennis van het NT2-veld
Coachende en leidinggevende
vaardigheden 
Samenstellen en opleiden van een team
van medewerkers
Dagelijkse opvolging van de werking
Sterk in netwerken

Affiniteit met de doelgroep van
anderstaligen
Ervaring met NT2 is een meerwaarde
Goed kunnen samenwerken
Zich kunnen engageren op een vast
moment, voor een langere periode
Kunnen voorbereiden en begeleiden van
een activiteit van de taaloefenkans.

Coördinator (professional)

Vrijwilligers en stagiairs

Mogelijke medewerkers

Organisatorische, logistieke en
administratieve opvolging
Voeling met anderstaligen
Verantwoordelijk voor een warm onthaal

Onthaalmedewerker
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[1] Een taalbeleid is een geheel van structurele acties om taaldrempels weg te werken en oefenkansen te creëren in een organisatie.

Getuigenissen van deelnemers
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2021
Bekijk het filmpje van het Babbelfestival.

2016
Bekijk het filmpje over Open Inloop taal

Kwaliteitsbewaking

Medewerkers van Team Taal (atlas, integratie en inburgering Antwerpen vzw) ondersteunen
organisaties in de brede samenleving om niet-formele taaloefenkansen te creëren zodat
meer anderstaligen hun Nederlands bewust kunnen oefenen in zo authentiek mogelijke
situaties en contexten. 

Taalbeleid
Het creëren van taaloefenkansen hangt samen met een taalbeleid[1] binnen een organisatie.
Als je taaloefenkansen aanbiedt, zorg je ook voor een laagdrempelige communicatie bij de
werving of je onthaal of je zorgt ervoor dat het taalgebruik van de gesprekspartner is
aangepast. Dit is taalbeleid.

Over taalbeleid kan je ook meer info terugvinden.

Hier vind je een overzicht van vormingen Klare Taal.
 
Op diversiteitspraktijk.be vind je artikels en tips rond toegankelijke communicatie en omgaan
met diversiteit.

Taaloefenkansen

Open Inloop Taal is een deelwerking van          integratie en inburgering Antwerpen

https://vimeo.com/isabelrestrepo/babbelfestivalnederlandsoefenen
https://vimeo.com/isabelrestrepo/babbelfestivalnederlandsoefenen
https://vimeo.com/isabelrestrepo/openinlooptaal2016
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/omgaan-met-taal-en-diversiteit/omgaan-met-taal/taalbeleid
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/vormingen/vormingen-klare-taal
http://diversiteitspraktijk.be/
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Als ik aan OIT denk, dan denk ik aan…

Onze cursus
Gezelligheid
Bijleren
Goed begrijpen
Oefenen
Lezen
Gewoon vrienden
Goede mensen helpen
Goede tijd hebben
Nieuwe woorden leren
Iemand kan jou helpen
Behulpzaam
Ik voel me sterker
Goed om te praten
Verschillende verhalen
Elke keer nieuwe woorden leren
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Ik kom volgend jaar terug naar OIT omdat:

Ik graag meer wil oefenen
Ik het leuk vind
Het belangrijk is om te spreken en schrijven te blijven herhalen
Om meer Nederlands te kunnen praten
Je niet mag onderbreken, maar elk jaar moet blijven gaan
Ik tevreden naar huis ga na de OIT
Ik zo met andere mensen spreek en niet enkel thuis oefen met de
kinderen
Bij OIT kan je samen oefenen en moet je het niet alleen doen
Bij OIT je meer kans hebt om te praten dan bij CVO
In een groep durfde ik niet te praten maar nu ben ik niet meer zo
verlegen.
Ik nog wil werken aan mezelf.
Ik begrijp meer Nederlands ook al maak ik fouten.
Vroeger maakte ik veel fouten, nu niet.
Ik kan nu denken in het Nederlands en niet in mijn moedertaal.
Nu is het beter. Vroeger sprak ik niet goed. Ik luister, lees boeken
en kijk programma’s in het Nederlands.
Ik kan vroeger niet goed spreken omdat mijn Nederlands kapot is
door Engels. Nu is het beter. Ik antwoord niet meer in het Engels.
Door naar hier te komen oefenen, durf ik nu ook op andere
plaatsen meer Nederlands te spreken.
Ik word hier goed ondersteund
Ik heb hier niet alleen Nederlands, maar ook andere dingen
geleerd. Ik heb minder verwacht, maar meer gekregen, ik ben
addict van hier te komen’
Ik me gelukkig voel in de klas
Ik ook andere culturen wil leren kennen
Hier een (h)eerlijke atmosfeer is
Het gratis is
Het dichtbij is
Ik graag kom
Het een goed systeem is
Voor de humor 
Voor de groep
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