
Nederlands 
oefenen
Tips voor een buddy van een nieuwkomer 

gesprekspartner motiveren om te oefenen, ook al is het 
uitdagend of lijkt er soms weinig vooruitgang. 
Herhaling is voor een taalleerder niet saai, maar juist 
handig. Je moet nieuwe woorden en zinnen vaak en 
in verschillende contexten tegenkomen voordat je ze 
begrijpt en onthoudt.

Ze zelf gebruiken is dan een volgende uitdaging. Geef 
je gesprekspartner ook hiervoor tijd. Om zinnen te 
formuleren in een nieuwe taal hebben taalleerders meer 
tijd nodig. Ze moeten zoeken naar de juiste woorden en 
zinsconstructies. 

Blijf dus geduldig. Een positieve connectie met de taal en 
de mensen die ze spreken, bevordert de taalverwerving.

Grijp alle kansen aan om te spreken

Veel Nederlands horen en vooral veel spreekkansen 
krijgen, zijn succesfactoren in een taalverwervingsproces. 
Als buddy heb je hiervoor veel troeven in de hand.

Je wilt als buddy een nieuwkomer ondersteunen 
bij het oefenen van Nederlands? Leuk! We geven je 
graag een paar tips. 

Geef geen les

Jullie oefenen Nederlands ver buiten de context van het 
klaslokaal. Dat is onmisbaar voor wie Nederlands leert of 
het wil onderhouden.

Als je met iemand oefent, zet dan in op spreekdurf en 
begrijpbaarheid en niet op (grammaticale) correctheid. 
Fouten corrigeren kan ontmoedigend werken. Creëer een 
klimaat waarin je gesprekspartner zich veilig voelt: fouten 
maken is niet erg. Als je iets niet begrijpt, vraag dan extra 
uitleg.

Wil je toch feedback op de taal geven? Doe dat dan 
enkel als je het gesprek niet verstoort en het vooraf 
is afgesproken. Geef geen grammaticale uitleg, maar 
herformuleer. Dat is positiever.

“Jij helpt met formuleer?” 
“Ja, ik help je met dit formulier.”

Heb geduld

Een taal leren is een complex proces. De een leert 
sneller dan de ander. In sommige periodes maak je 
grote sprongen en dan weer kleinere stappen. Blijf je 



Je kunt de activiteiten die jullie doen, beschrijven zodat 
je gesprekspartner veel Nederlandstalige input krijgt. Je 
verwoordt telkens wat je aan het doen bent.

“We gaan met de bus naar Evergem. We nemen 
lijn 6. Ik koop een ticket aan de automaat.”

Minstens even belangrijk voor een anderstalige is om zelf 
aan het woord te zijn. Je kunt dat bevorderen door veel 
open vragen te stellen.

“Welke bus nemen wij?” 
“Na hoeveel haltes stappen we uit?”

Beleef alledaagse situaties samen in het Nederlands. Zo 
zet je in op woorden en zinnen die je gesprekspartner 
echt nodig heeft en direct kan gebruiken. Je ondersteunt 
hierdoor ook visueel je taal, met concrete voorwerpen. 
Het is vaak makkelijker om dingen te onthouden als de 
taalleerder ze in de realiteit kan plaatsen.

Pas je taalgebruik aan 

Schakel niet zomaar over naar een andere taal. 
Pas de principes van DUIDELIJKE TAAL toe en 
ondersteun visueel wat je zegt (met gebaren, 
tekeningen, voorwerpen, …). Zo zorg je ervoor dat een 
anderstalige je makkelijker kan begrijpen. En hoe beter 
je gesprekspartner je begrijpt, hoe gemotiveerder die is 
om ook zelf Nederlands te gebruiken en dus te oefenen.

5 TIPS DUIDELIJKE TAAL

1  Spreek in korte en actieve zinnen.
Lange zinnen met hulpwerkwoorden (kunnen, moeten, …) 
en passieve zinnen zijn moeilijker te begrijpen. Gebruik 
korte, actieve zinnen met één kernboodschap.

 “Het boek wordt door mijn vriend gekocht.”
 Zeg liever: “Mijn vriend koopt het boek.”

2  Spreek duidelijk en niet te snel.
Zorg ervoor dat je de woorden duidelijk uitspreekt en 
dat je ze van elkaar kan onderscheiden. Anderstaligen 
proberen woorden die ze al kennen, te herkennen tussen 
de vele nog onbekende woorden.

 “Kweenie.”
 Zeg liever: “Ik weet het niet.”

3  Spreek correct.
Je leert een nieuwe taal door te luisteren en te kopiëren. 
Een anderstalige die correcte zinsconstructies hoort, kan 
ze later als voorbeeld gebruiken.

 “Jij vakantie nemen?”
 Zeg liever: “Ga je op vakantie?”

4   Gebruik eenvoudige woorden.
De woordenschat van taalleerders groeit continu. 
Beginners kennen vooral eenvoudige en alledaagse 
woorden. Lange, samengestelde woorden zijn moeilijk. 
Woorden die in anderen talen, zoals het Engels of 
Frans, bijna hetzelfde klinken, maken het de taalleerder 
makkelijker.

 “Getuigschrift” (lang, samengesteld) 
 Gebruik liever: “Diploma” (korter, ook gebruikt in 
andere talen)

Wil je je gesprekspartner nieuwe woorden laten 
ontdekken? Controleer of je gesprekspartner je begrijpt 
en geef extra uitleg als dat nodig is.

5  Wees voorzichtig met dialect en figuurlijk 
taalgebruik.
Figuurlijk taalgebruik kan tot misverstanden leiden, 
omdat taalleerders woorden vaak nog letterlijk 
interpreteren. Bovendien leren ze in de klas de standaard 
uitspraak en woordenschat. Daarom is dialect vaak 
moeilijker te begrijpen of lijkt het op een nieuwe taal.

 “Je moet rekening houden met …”
 Zeg liever: “Vergeet niet om …”

Meer tips 

· Handige tips om duidelijke taal te spreken en te 
schrijven

· Vier tips voor een kwaliteitsvolle oefenkans
· Kijk naar een video over taalverwerving
· De verschillende taalniveaus Nederlands
· Laat je inspireren door de video “Mijn buddy en ik”

V.U.: Jo De Ro, Agentschap Integratie en Inburgering, private stichting, Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel

https://www.integratie-inburgering.be/10-tips
https://www.integratie-inburgering.be/10-tips
https://www.oefenkansen.be/wat-heb-je-nodig-voor-een-kwaliteitsvolle-oefenkans
https://youtu.be/pwTeObdGZhc
https://www.integratie-inburgering.be/erk-berg
https://youtu.be/yxp2XzEaBvs

