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MOGELIJK INSPIRATIEMATERIAAL TIJDENS EEN ONLINE OEFENKANS 
WERKEN MET BEELDMATERIAAL 

  
  

Als je met foto’s werkt, moet je dit duidelijk in beeld kunnen brengen. Je kan de camera aan de voorkant 

van je smartphone even activeren of je brengt het beeld duidelijk voor de camera van je laptop, … Contro-

leer zeker of het beeld duidelijk overkomt.  

Je kan het digitaal beeldmateriaal ook tonen door je scherm te delen.  

Let wel: beeldmateriaal dient ter ondersteuning, inspiratie van het gesprek maar neemt niet het gesprek 

over.  

 

Foto’s of prenten en knipsels uit tijdschriften, kranten, reclamefolders,… zijn dankbaar materiaal. Je toont een 

afbeelding:  

 Je kan de anderstalige laten vertellen wat er op de afbeelding staat. Je kan één zinnetje vragen of 

meerdere. 

 Je kan de anderstalige alle voorwerpen in een bepaalde kleur laten zoeken en benoemen. 

 Je kan thematische voorwerpen laten zoeken.  

 … 

 

De anderstalige kan ook met persoonlijke foto’s werken van zichzelf en zijn vrienden/familie. De anderstalige 

kan dan hierover vertellen. De anderstalige doet dit enkel als die er zich comfortabel bij voelt.  
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Je kan ook beelden tekenen en laten raden wat het is door vragen te stellen: 

 bv. olifant, beer, trein, auto, fiets, huis, kindje, jas, … 

Je kan ook met voorwerpen in je huis werken: 

 Toon voorwerpen (boek, agenda, fotokader, muts, fles, zakdoek, wc-papier, bloem, fruit, groenten, 

keukenmateriaal…). De andere persoon moet benoemen wat hij/zij ziet en wat je er mee kan doen. 

 Toon een voorwerp dat je typeert of iets over je zegt en vertel erover.  

 Je kan ook delen van je huis tonen en erover praten. Ook hier moet de anderstalige zich comfortabel 

over voelen.  

 


