
1taalvoorhetleven.nl Begeleiden bij NT2

Begeleiden bij NT2

INhoud

1.  NEdERLANdS ALS TWEEdE TAAL  3
  1.1.  Relatie tussen taalvrijwilliger en deelnemer 3
  1.2.  Wat is Nederlands als tweede taal? 3
  1.3.  Total Physical Response 5
  1.4.  Taalcontact met je deelnemer 6
  1.5.  Woorden, woorden, woorden … 8
  1.6.  Hoe gaat het? 12
  1.7.  Niveaus NT2 14
 
2.  CuLTuRELE BEWuSTWoRdINg 16
 
3.  ExTRA INfoRmATIE 18
		 •	 Artikel	‘Waar	een	vluchteling	die	Nederlands	wil	leren	
   tegenaan loopt’– door Nafiss Nia 18  
		 •	 Artikel	‘Eerste	hulp	bij	integratie	(deel	2)’	–	door	Annemieke	 	 
   van der Pol 21 
		 •	 Artikel	‘Hoe	heurt	het	eigenlijk	in	Iran’	–	door	Carolien	Omidi		 23 
  



Informatie en werkmateriaal voor vrijwilligers | Module begeleiden bij NT2

2Begeleiden bij NT2 taalvoorhetleven.nl



3

Informatie en werkmateriaal voor vrijwilligers | Module begeleiden bij NT2

taalvoorhetleven.nl Begeleiden bij NT2

1. NEdERLANdS ALS TWEEdE TAAL  

1.1 Relatie tussen taalvRijwilligeR en deelnemeR
Als	vrijwilliger	sta	je	dicht	bij	je	deelnemer,	je	trekt	een	tijdje	met	elkaar	op.	Het	contact	
tussen jullie is een bron van motivatie voor de deelnemer, want om met jou te 
communiceren, heeft hij of zij het Nederlands nodig. 

De Vlaamse hoogleraar NT2 Koen Jaspaert zegt het zo:  

  	“Er	zijn	heel	wat	sterke	aanwijzingen	dat	taal	juist	vorm	krijgt	in	de	dagelijkse	
conversatie	tussen	mensen	die	zichzelf	tot	dezelfde	groep	rekenen,	en	daardoor	
impliciet	de	taal	van	elkaar	gaan	overnemen.” 

	 	“Denk	bijvoorbeeld	aan	leren	fietsen.	Niemand	heeft	ons	op	een	stoel	gezet	en	
uitgelegd hoe we ons evenwicht moesten behouden. Nee, we werden op een fiets 
gezet	door	een	persoon	die	wist	dat	we	nog	niet	konden	fietsen.	Maar	tezelfdertijd	
beveiligde die persoon de omgeving door achter ons aan te hollen en ons op te 
vangen	als	we	vielen.	En	wij	hadden	er	alle	vertrouwen	in	dat	die	persoon	ervoor	zou	
zorgen	dat	we	niet	met	builen	en	blutsen	thuiskwamen.	Bij	taalverwerving	zie	je	een	
vergelijkbaar	proces:	we	proberen	iets	te	doen	met	taal	wat	we	nog	niet	kunnen,	in	
een veilige omgeving, en we doen dat om bij de groep te horen waar we graag toe 
willen	behoren.	Als	die	omstandigheden	vervult	worden,	leren	we	de	taal	vanzelf.”	1

 
 
 
1.2 wat is nedeRlands als tweede taal?
Een	tweede	taal	is	de	taal	van	het	land	waar	je	bent	gaan	wonen	en	dat	niet	je	
geboorteland	is.	Vier	kenmerken	van	tweedetaalverwerving	zijn: 

1.    tweedetaalverwerving kent, net als moedertaalverwerving, tussenstadia 
	 	Als	een	kind	moedertaal	verwerft,	gaat	dat	via	tussenstadia.	Het	kind	spreekt	niet	

ineens	keer	foutloos	Nederlands	maar	zegt:	‘papa	auto	weg’	of	‘ik	liepte’.	Dat	geldt	
ook	voor	een	tweede	taal:	‘morgen	ik	kom’	of	‘ik	gisteren	gewerkt’.	

>  Dit betekent dat fouten erbij horen. Besteed daar geen aandacht aan, het werkt beter 
als je samen gaat oefenen en dan alleen verbetert wat echt belangrijk is: een fout 
waardoor de boodschap niet overkomt. 

1	 		Jaspaert,	K.	(2014),	Expliciet	of	impliciet,	that’s	the	question,	LES	(192)



Informatie en werkmateriaal voor vrijwilligers | Module begeleiden bij NT2

4Begeleiden bij NT2 taalvoorhetleven.nl

Er	zit	niet	altijd	voortgang	in	de	taalverwerving	van	volwassenen.	Vooral	oudere	
deelnemers	die	op	latere	leeftijd	naar	Nederland	zijn	gekomen,	lijken	op	een	bepaald	
moment	niet	meer	vooruit	te	gaan.	Wat	je	met	deze	deelnemers	kan	doen,	is:
	•	 	standaardzinnetjes	inslijpen	(die	worden	als	geheel	opgeslagen,	de	deelnemer	hoeft	

dan	geen	zinnen	te	bouwen);
•	 	werken	aan	de	houding:	positieve	feedback	geven	en	kleine	successen	vieren	 

(‘kijk,	dit	lukt	nu	wel’);	hierdoor	groeit	het	zelfvertrouwen,	durft	de	deelnemer	meer	en	
doet	hij	ook	meer	in	het	Nederlands;

	•	 	onderhoud:	de	deelnemer	blijft	actief	in	het	Nederlands	en	dat	alleen	al	geeft	meer	
zelfvertrouwen.  

2.  Receptie voor productie
	 	Denk	maar	aan	een	kind:	dat	neemt	veel	in	zich	op	en	gaat	pas	later	praten.	

Deelnemers	moeten	de	kans	hebben	om	nieuwe	woorden	en	zinnetjes	eerst	goed	te	
begrijpen	en	in	te	prenten,	voordat	ze	deze	productief	gaan	gebruiken.	In	de	praktijk	
hebben ze dat niet, maar bij jou als taalvrijwilliger wel.

>  Dit betekent veel herhalen, herhalen en nog eens herhalen. Zelfs als jij denkt dat het 
saai begint te worden. Het moet er eerst in voordat het eruit kan komen.

3.  inhoud gaat voor vorm
  De aandacht van de deelnemer is meer gericht op de inhoud dan op de vorm. Het 

gaat om het overdragen en begrijpen van de boodschap: de communicatie. 
>  Dat is voor jou als taalvrijilliger dan ook het belangrijkste criterium: komt de 

boodschap goed over? Is dat niet zo, wat moet de deelnemer dan verbeteren?
 
4.  taal in context
	 	Een	deelnemer	heeft	de	taal	in	het	dagelijks	leven	nodig.	De	taal	wordt	aangeboden	in	

een	context,	bijvoorbeeld	bij	de	dokter	of	in	een	reclamefolder.	
>  Daar zit de taalnood: de deelnemer moet zich in het dagelijks leven in het Nederlands 

redden. De taaltaken zijn praktisch en de woordenschat is, zeker in de eerste fase, 
frequent. Dus woorden die vaak worden gebruikt. Bedenk steeds: zijn dit woorden of 
zinnetjes die mijn deelnemer echt nodig heeft en gebruikt?

 
grammatica
Veel	deelnemers	en	taalvrijwilligers	denken	dat	grammatica	onmisbaar	is	bij	het	oefenen	
van	taal.	Er	zijn	verschillende	redenen	om	daar	als	taalvrijwilliger	terughoudend	in	te	zijn.
Maar	weinig	deelnemers	kunnen	op	een	abstracte	manier	met	taal	omgaan: 
 
 
 “ Regels begrijpen en toepassen, naar jezelf luisteren en jezelf corrigeren. Zelfs 

koningin	Máxima	kan	nog	weleens	iets	zeggen	als:	‘een	fantastische	boek!’.	 
De	meeste	deelnemers	leren	het	door	gewoon	te	dóén.” 
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We	hebben	gezien	dat	bij	verwerven	van	NT2	inhoud	vóór	vorm	gaat.	Gebruik	van	een	
verkeerd	lidwoord	belemmert	de	boodschap	niet.	En	ook	het	daarmee	samenhangende	
‘dit’	of	‘deze’	en	de	‘e’	(‘fantastische’),	niet.	
De	grammatica	van	NT2	is	een	andere	dan	die	van	NT1.	Moedertaalsprekers	doen	dat	
automatisch	goed.	Als	iemand	vraagt	waarom	het	zo	moet,	weten	zij	dat	vaak	niet.	
Bijvoorbeeld:	wanneer	gebruik	je	in	de	voltooide	tijd	‘hebben’	en	wanneer	‘zijn’?	 

Bedenk	dat	doen	effectiever	is	dan	uitleggen	of	erover	praten! 

1.3 total Physical ResPonse
Total	Physical	Response	(TPR)	is	een	methode	die	is	gebaseerd	op	de	manier	waarop	
kinderen	hun	moedertaal	leren:
 

 	“Terwijl	ouders	hun	kinderen	verzorgen	en	met	hen	spelen,	wordt	lichaamstaal	
gebruikt.	Veel	conversaties	gaan	op	vriendelijke	gebiedende	wijs.	De	ouder	zegt	
bijvoorbeeld:	‘pak	mijn	hand	maar,	ga	maar	staan,	steek	je	armpje	uit,	dan	trek	ik	je	
vest aan’. We verwachten daarbij reactie in de vorm van actie en meestal geen 
antwoord.	Terwijl	kinderen	naar	de	gesproken	taal	luisteren,	wordt	hun	
luistervaardigheid	ontwikkeld.	Na	verloop	van	tijd	gaan	zij	spontaan	spreken.”	2 

 
de belangrijkste kenmerken van tPR zijn:
•	 gebruik	van	de	gebiedende	wijs;
•	 zelf	voordoen	->	meedoen	->	laten	doen;
•	 actie	en	concrete	voorwerpen	maken	het	leren	makkelijk,	leuk	en	duidelijk;
•	 	bij	TPR	wordt	met	name	de	rechterhersenhelft	aangesproken,	wat	zorgt	voor	

stressvrij	leren;
•	 De	linkerhersenhelft	kan	via	spraak	communiceren,	de	rechterhelft	via	gedrag;
•	 	de	deelnemer	hoeft	niet	te	spreken	(receptie	voor	productie),	wat	minder	stress	

geeft;
•	 	het	geleerde	wordt	beter	onthouden,	doordat	meerdere	zintuigen	gebruikt	worden	

(auditief	geheugen,	visueel	geheugen	en	de	motoriek);
•	 TPR	kan	voor	alle	leeftijden	en	alle	niveaus	ingezet	worden;
•	 het	is	meteen	duidelijk	of	de	deelnemer	jouw	opdracht	begrijpt;
•	 	TPR	is	goed	bruikbaar	voor	beginners	en	activeert;	doe	dit	als	de	energie	van	de	

deelnemer(s)	wat	inzakt,	als	tussendoortje,	of	om	op	te	warmen. 
 

2	 				Uit	TPR:	Handleiding	en	lesboek	voor	Nederlands	als	2e	taal	(Elena	de	Ru,	1989)	
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tips voor het toepassen van tPR
•	 	Je	kan,	in	plaats	van	opdrachten	met	echte	voorwerpen,	ook	laten	uitbeelden:	eet	een	

appel,	bel	je	vriendin,	knip	je	haar	etc.
•	 	Als	je	deelnemer	er	aan	toe	is,	kan	je	die	laten	ondertitelen	wat	hij/zij	doet:	ik	kijk	naar	

buiten,	ik	lees	een	boek.	Jij	blijft	steeds	eerst	de	opdracht	geven.
•	 	Bij	gevorderden	kan	je	ook	eenvoudige	opdrachten	geven,	maar	vraag	dan:	‘wat	heb	

je	gedaan?’	Een	leuke	vorm	om	de	voltooide	tijd	te	oefenen.
•	 	Je	kan	bij	gevorderden	samengestelde	opdrachten	geven:	‘maak	eerst	de	tafel	schoon	

en	geef	daarna	de	planten	water’.	Lukken	drie	opdrachten	tegelijk	ook?	
•	 	Met	een	groepje	kan	je	een	verhaaltje	laten	uitspelen:	Rosa,	je	gaat	op	weg	naar	de	

markt,	pak	je	tas,	doe	de	deur	open	en	loop	naar	buiten.	Onderweg	kom	je	Agnes	
tegen.	Begroet	elkaar.	Rosa	zeg	tegen	Agnes	waar	je	naartoe	gaat.	Vraag	of	Agnes	
meegaat.	Etc.

1.4 taalcontact met je deelnemeR
De	belangrijkste	factor	voor	succes	bij	tweedetaalverwerving	is	contact	in	de	tweede	
taal.	Door	gewoon	te	doen	kan	de	anderstalige	zijn	Nederlands		uitproberen	en	
bijschaven.	Als	taalvrijwilliger	ben	jij	in	feite	de	ideale	slijpsteen.
 
Een	rijk	taalaanbod	dat	aansluit	bij	de	interesses	en	taalvragen	van	de	anderstalige	werkt	
en	is	motiverend.	En	waar	kan	dat	beter	dan	in	persoonlijk	contact	of	met	een	klein	
groepje? 
 
Het effect is het grootst als je jouw manier van communiceren wat aanpast. Je zou 
denken	dat	moedertaalsprekers	hun	taalgebruik	aanpassen	aan	anderstaligen,	maar	dat	
is lang niet altijd het geval. We zijn ons niet altijd bewust van hoe snel we praten, hoe 
moeilijk	woorden	of	uitdrukkingen	kunnen	zijn,	of	hoe	ingewikkeld	zinnen	soms	
overkomen.	

tips voor goed taalcontact
Er	zijn	gelukkig	maar	weinig	mensen	die	woorden	weglaten.	Zo	is	‘zoon	hoeveel	jaar?’	
geen	goed	taalvoorbeeld	waar	de	anderstalige	van	leert.	Bovendien	kan	het	beledigend	
overkomen.	 

Hieronder	staan	zes	tips	voor	hoe	je	jouw	taalgebruik	goed	kunt	aanpassen.	Doe	de	
oefeningen die bij de tips staan.  

1.	 	Het	is	beter	om	belangrijke	woorden	een	beetje	te	benadrukken,	bijvoorbeeld:	
‘hoeveel	jaar oud is jouw zoon?’

 oefening:	welke	woorden	krijgen	nadruk?	Zet	daar	een	streep	onder. 
	 •	 Ga	je	morgen	boodschappen	doen? 

	 •	 Als	het	niet	regent,	kunnen	we	wel	met	de	fiets	gaan.
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2.	 	Een	zin	is	makkelijker	te	begrijpen	als	je	een	belangrijk	woord	apart	zet.	Bijvoorbeeld:	
‘Ga	je	vaak	naar	de	markt?’	wordt	dan:	‘De	markt,	ga	je	daar	vaak	naartoe?’	

 oefening: verander	onderstaande	zinnen	door	een	belangrijk	woord	apart	te	zetten:

	 •	 Waar	kan	ik	het	station	vinden? 

 
	 •	 Vind	je	zwemmen	leuk? 
 

 
3.  Heb je weleens naar de Franse radio geluisterd? Je bent beter verstaanbaar als je zeer 

korte	pauzes	inlast	tussen	de	woorden,	wel	met	behoud	van	een	natuurlijk	
spreektempo	en	intonatie.	

 oefening: voeg bij onderstaande zinnen de pauzes in:

	 •	 Laattuttussien?	

	 •	 Wattanissiesiek? 

   
Vertel	elkaar	wat	je	het	afgelopen	weekend	hebt	gedaan,	op	deze	manier,	dus	met	
natuurlijke,	zeer	korte	pauzes. 

4.	 Verlaag	je	luistertempo;	geef	de	ander	de	tijd	om	uit	zijn	woorden	te	komen.	
 
5.	 Gebruik	woorden	die	frequent	zijn.	

 oefening: Zoek	een	(hoog)	frequent	synoniem	voor	onderstaande	woorden:
  
	 •	 Zelden	 

	 •	 Knelpunt 
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6.	 Uitdrukkingen	zijn	moeilijk,	houd	daar	rekening	mee.	
  
 oefening:	hoe	kun	je	onderstaande	zinnen	makkelijker	zeggen?		
 
	 •	 Wat	zijn	jouw	sterke	punten?	 

	 •	 Dat	zie	ik	wel	zitten

 
Jij	maakt	deel	uit	van	het	rijke	taalaanbod:	klets	erop	los	in	korte	(standaard)zinnetjes	.	
Bijvoorbeeld:	‘Bah,	wat	een	regen.	Ik	ben	helemaal	nat.	Koud,	hè?’	Of	ondertitel	wat	je	
doet:	‘We	pakken	de	krant	er	even	bij.	Welke	pagina	was	het	ook	alweer?	Even	zoeken.	
Ah,	ik	heb	‘m.’
 
Als	je	begint:	jij	gaat	samen	met	de	deelnemer(s)	Nederlands	oefenen.	Het	kan	goed	zijn	
dat	een	deelnemer	die	dag	nog	geen	Nederlands	heeft	gesproken.	Een	goede	manier	om	
op	te	warmen:	vertel	zelf	over	iets	leuks	dat	je	de	afgelopen	week	hebt	gedaan,	gezien	
(op	tv),	gelezen	of	meegemaakt.	Vraag	de	deelnemer	daar	ook	naar.	Zo	zet	je	meteen	een	
positieve toon.

 
1.5 wooRden, wooRden, wooRden …
Er	wordt	wel	gezegd:	een	taal	leren	is	woorden	leren.	Maar	hoe	pak	je	dat	aan	als	
taalvrijwilliger?	En	hoe	zorg	je	ervoor	dat	je	deelnemer	belangrijke	woorden	onthoudt?
Als	je	met	je	deelnemer(s)	aan	het	werk	bent,	komen	er	vanzelf	nieuwe	woorden	voorbij.	
Tijdens	een	gesprek	dat	jullie	hebben	of	bij	het	oefenen.	Dat	kunnen	er	best	veel	zijn.	Een	
deelnemer	kan	gemiddeld	vijf	tot	acht	woorden	per	keer	aan.	Dat	hangt	natuurlijk	ook	af	
van	het	niveau;	een	studievaardige	deelnemer	kan	wat	meer	aan.	Daar	komt	bij	dat	je	
energie	moet	steken	in	een	woord	om	het	te	onthouden.	Het	is	dus	van	belang	die	
woorden	zorgvuldig	te	kiezen.	Daarbij	stel	je	jezelf	de	volgende	vragen:	

•	 	Is	het	een	woord	dat	de	deelnemer	zal	gaan	gebruiken/tegenkomen?	Is	er	een	match	
met de deelnemer?

•	 Is	het	een	frequent	woord	(algemeen	gebruikt)?
•	 	Is	het	een	sleutelwoord?	Tijdens	het	oefenen,	bijvoorbeeld	lezen	van	een	tekst,	kom	je	

nieuwe	woorden	tegen.	Vraag	je	af:	is	dit	woord	belangrijk	om	de	tekst	te	begrijpen?	
Volgende stap: is het een woord om te onthouden?

Wen	er	samen	aan	om	niet	bij	elk	nieuw	woord	stil	te	staan	en	je	alleen	te	richten	op	de	
belangrijke	woorden.	Vraag	je	deelnemer	eens	of	een	woord	de	moeite	waard	lijkt	om	te	
onthouden.
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Bij het oefenen van NT2 is de taalvraag van de deelnemer het uitgangspunt. Jullie gaan 
taaltaken	oefenen	waar	de	deelnemer	behoefte	aan	heeft,	bijvoorbeeld	vrij	vragen,	je	
paspoort	verlengen	of	een	praatje	maken	op	het	schoolplein.	Als	je	op	die	manier	bezig	
bent,	zijn	de	meeste	nieuwe	woorden	automatisch	nuttig,	want	je	werkt	vanuit	de	
context.	En	bij	het	oefenen	van	de	taaltaken	(bijvoorbeeld	het	uitspelen	van	een	dialoog),	
komen	de	woorden	automatisch	terug:	een	mooie	herhaling.
 
een woord uitleggen
Een	nieuw	woord	komt	voorbij	in	een	context.	Geef	een	deelnemer	eerst	de	tijd	zelf	te	
ontdekken	wat	de	betekenis	is.	Kan	de	deelnemer	het	raden?	Geef	aanwijzingen.	Let	op:	
om	de	betekenis	van	onbekende	woorden	in	een	tekst	te	kunnen	raden,	moet	je	95	
procent	van	de	woorden	van	die	tekst	kennen.	Het	taalaanbod	moet	dus	op	het	niveau	
van de deelnemer zijn.
 
Veel	deelnemers	zijn	niet	gewend	woorden	op	te	zoeken	in	een	woordenboek.	Voor	hen	
is	het	moeilijk	en	kost	het	veel	tijd.	Stop	hier	geen	energie	in.	Hoogopgeleide	deelnemers	
zijn	wel	geholpen	als	je	opzoeken	stimuleert,	zo	vergroot	je	de	kans	dat	het	(nog	meer)	
een	gewoonte	wordt.	Tip:	Van	Dale	pocketwoordenboek	Nederlands	als	tweede	taal	
(NL-NL).	 

Het	voordeel	van	uitleggen	is	dat	je	hiermee	het	taalaanbod	verrijkt,	omdat	je	taal	
gebruikt	om	het	woord	uit	te	leggen.	
 
De	betekenis	van	een	woord	uitleggen	kan	op	verschillende	manieren:
•	 met	een	foto,	tekening	(Google	Afbeeldingen);
•	 door	het	uit	te	beelden;
•	 met	een	eenvoudige	omschrijving;
•	 door	verschillende	voorbeeldzinnen	met	het	woord	erin	te	geven;
•	 Door	het	woord	in	relatie	met	een	ander	woord	te	plaatsen:
	 -	 een	synoniem	(wagen-auto)
	 -	 een	tegenstelling	(duur-goedkoop)
	 -	 een	woord	waar	het	bij	hoort	(zon+maan,	groente+fruit) 

Leg	een	woord	op	verschillende	manieren	uit,	ook	als	de	deelnemer	(denkt	dat	hij)	het	al	
begrijpt.	Met	meer	voorbeelden	wordt	de	betekenis	eenduidiger.
Sommige	woorden	hebben	meerdere	betekenissen,	zoals	‘druk’	of	‘paar’.	Geef	alleen	de	
betekenis	zoals	die	in	de	context	naar	voren	komt.	Meerdere	betekenissen	geven,	werkt	in	
dit stadium alleen maar verwarrend.

woorden inprenten
Bedenk	dat	het	beter	is	om	een	beperkt	aantal	nieuwe	woorden	goed	te	herhalen	dan	tijd	
te stoppen in het aanbieden van nog meer nieuwe woorden.
Om	woorden	in	te	prenten,	zal	je	ze	bij	moeten	houden	zodat	je	ze	terug	kan	laten	komen	
en	kan	herhalen.	Maak	er	een	gewoonte	van	om	per	keer	de	belangrijkste	woorden	op	te	
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schrijven,	bijvoorbeeld	in	een	woordenschriftje.	Nu	denk	je	misschien:	dat	kan	de	
deelnemer	ook.	Dat	hangt	van	het	niveau	af.	Bij	een	laagopgeleide	deelnemer	kost	dit	
veel tijd en bovendien is schrijven voor die groep niet het eerste doel. Bij hoger 
opgeleiden	kan	dit	wel;	laat	hen	ook	het	lidwoord	erbij	zetten	(dan	slaan	ze	het	als	geheel	
op)	en	vervolgens	een	zin	schrijven	met	dat	woord	erin.	Je	kunt	bij	deze	groep	het	leren	
van	de	woorden	als	huiswerk	meegeven.	Kom	er	dan	wel	altijd	op	terug.	Het	kan	ook	
interactiever:	vraag	je	deelnemer	jou	een	e-mail	te	schrijven	over	het	onderwerp	dat	jullie	
hebben behandeld.

Huiswerk	geven	brengt	een	risico	met	zich	mee:	je	deelnemer	is	gemotiveerd	om	samen	
met	een	taalvrijwilliger	te	oefenen,	maar	wellicht	niet	om	huiswerk	te	maken.	Als	
taalvrijwilliger	sluit	je	aan	bij	je	deelnemer;	huiswerk	maken	past	niet	bij	iedereen.	Als	jij	
daarop blijft aandringen en vervolgens teleurgesteld bent als je deelnemer het niet doet, 
kan	dat	de	relatie	negatief	beïnvloeden.	 

tips voor manieren om woorden in te prenten zijn:
•	  “Imitatie is in feite de basis van het leren van een taal. Je hoort iets, zegt het na, wat je 

zegt wordt begrepen of niet, in het laatste geval probeer je het nog eens.” 3 
•	 	Laat	een	nieuw	woord	gewoon	nazeggen,	als	je	een	groepje	begeleidt	door	iedereen	

tegelijk.	Doe	dit	in	een	korte	zin,	niet	in	losse	woorden.	Herhaal	dit	een	paar	keer	en	
laat	de	deelnemer(s)	het	daarna	zelf	zeggen.	Je	activeert	hiermee	het	auditieve	
geheugen.  

 oefening	bij	de	zin	‘Nederlands	is	makkelijk!’:
	 -	 Stel	een	vraag	met	het	doelwoord	erin:	‘wat	vind	jij	makkelijk?’	
	 -	 Stel	een	vraag	waarbij	het	doelwoord	in	het	antwoord	zit:	‘vind	je	koken	moeilijk?’
	 -	 	Zeg	een	zin	met	het	doelwoord	en	laat	de	deelnemer	aangeven	of	het	waar	of	niet	

waar	is:	‘een	kapotte	auto	weer	maken	is	makkelijk’.
	 -	 	Laat	een	zin	maken	met	het	doelwoord,	mondeling.	Als	dit	nog	te	moeilijk	is	kan	je	

een	zin	laten	afmaken:	‘fietsen	is	helemaal	niet	moeilijk,	dat	is	………’
	 -	 	Je	kan	de	deelnemer(s)	een	woordspin	laten	maken	bij	het	doelwoord	door	er	zelf	

andere	woorden	bij	te	bedenken:	

   
in huis
       samen        

														familie	 lekker	eten	 
          
	 	Door	te	werken	met	een	woordspin	ontstaan	er	steeds	meer	toegangswegen	tot	het	

nieuwe	woord	zodat	het	makkelijker	op	te	roepen	is.	Als	een	deelnemer	moeite	heeft	
met schrijven, noemt hij de woorden en schrijf jij ze op. 

3	 		Verboog,	M.	en	Ader,	L.	(2011),	Spreken	is	zilver,	luisteren	is	goud,	LES	(174)

gezellig

in huissamen

familie
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•	 	Hints!	Met	dit	spelletje	kan	je	op	een	speelse	manier	controleren	of	een	deelnemer	een	
woord heeft onthouden en ermee verder oefenen. Dit doe je dus als een woord al 
uitgelegd en geoefend is. Hierboven staan verschillende manieren beschreven om een 
woord	uit	te	leggen.	Je	kan	het	ook	andersom	doen:	jij	beeldt	een	woord	uit	en	de	
deelnemer	raadt	welk	woord	het	is.	Daarvoor	kan	je	alle	beschreven	manieren	
gebruiken.	Enkele	tips	voor	het	spelen	van	hints	met	je	deelnemer(s):

	 –	 	Als	je	een	groepje	begeleidt	kan	het	ook	zo:	geef	elke	deelnemer	een	lijstje	met	de	
doelwoorden	onder	elkaar,	zo’n	vijf	tot	acht.	Je	zegt:	nu	komt	woord	1,	het	
betekent	hetzelfde	als	………	(het	synoniem).	De	deelnemers	zetten	een	1	voor	het	
betreffende	woord	in	het	rijtje	en	zo	gaat	het	verder.	Bewaar	het	moeilijkste	woord	
voor	het	laatst;	dan	blijft	er	maar	één	mogelijkheid	over.

	 –	 	Je	kan	‘synoniem’	of	‘hetzelfde	als’	ook	uitbeelden	door	je	handen	open	op	
dezelfde	hoogte	naar	elkaar	toe	en	van	elkaar	af	te	bewegen,	duimen	naar	elkaar	
toe.	Bij	‘tegenovergestelde’	kan	je	je	vuisten	tegen	elkaar	laten	botsen	en	weer	
terug.

	 –	 	Controleren:	doe	het	nog	een	keer	(in	dezelfde	volgorde),	nu	geeft	een	deelnemer	
aan	welk	woord	het	is.	Hoeveel	zijn	er	goed?

	 –	 	Kom	een	paar	weken	later	nog	eens	op	de	woorden	terug.
 
idioom
Onder	idioom	verstaan	we	bijzondere	woorden	en	uitdrukkingen	in	een	taal	die	iets	
anders	betekenen	dan	je	zou	denken.	Bijvoorbeeld:	met	de	deur	in	huis	vallen.
Het heeft niet veel zin hier aandacht aan te geven: het is een hele toer om het uit te 
leggen	en	in	de	praktijk	zijn	deelnemers	als	ze	het	eens	tegenkomen	allang	weer	vergeten	
wat	het	betekent.	Alleen	zeer	vergevorderde	anderstaligen	gaan	deze	uitdrukkingen	op	
een	gegeven	moment	zelf	(goed)	gebruiken.
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1.6 hoe gaat het?

werkblad ‘hoe gaat het?’

Datum:

Eerst even terugkijken  

Wat hebben jullie de afgelopen tijd 
gedaan?

hoe gaat het met de Nederlandse taal?

Wat gaat nu beter? 
Wat	kan	je	nu	wel?	
Wat	kan	nog	beter?

 hoe gaat het in het Nederlands?

Wat doe je nu meer in het Nederlands? Waar en 
met wie?
Waar heb je het Nederlands voor nodig?
Wat	wil	je	bereiken,	wat	is	je	doel?	
Heb je al stappen gezet?

hoe gaat het samen? 

Lukt	het	om	elke	week	te	oefenen?	
Doen	jullie	genoeg	per	keer?	
Hoe	werken	jullie	samen?

hoe gaat het verder?

Wat willen jullie anders gaan doen? 
Wat willen jullie gaan oefenen?
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handleiding bij werkblad ‘hoe gaat het?’ 
Het is goed om zo nu en dan even stil te staan bij de stappen die de deelnemer zet en bij 
hoe	je	samen	aan	het	werk	bent.	‘Hoe	gaat	‘t?’	is	een	hulpmiddel	om	het	gesprek	daarover	
te voeren. 

Bij	de	laatste	twee	punten	zal	niet	elke	deelnemer	meteen	iets	inbrengen,	stimuleer	de	
deelnemer	hier	wel	in.	Het	is	een	kwestie	van	gewenning:	elke	keer	meer.
Er	is	ruimte	om	per	punt	in	steekwoorden	iets	op	te	schrijven,	zodat	jullie	er	de	volgende	
keer	op	terug	kunnen	komen.	 

Eerst even terugkijken
Kijk	samen	terug:	waar	zijn	jullie	de	afgelopen	periode	mee	bezig	geweest?	Hadden	jullie	
dat	zo	gepland?	Of	is	het	een	andere	kant	op	gegaan?	Hoe	komt	dat?	Is	dat	een	
probleem?

hoe gaat het met de Nederlandse taal?
Bekijk	samen	welke	stappen	de	deelnemer	heeft	gezet	in	taalvaardigheid,	hoe	klein	ook!	
Wat wil de deelnemer graag nog verbeteren?

hoe gaat het in het Nederlands?
Bespreek	hier	wat	de	deelnemer	in	het	Nederlands	doet	en	welke	contacten	de	
deelnemer	heeft.	Waar	komt	hij	of	zij	nu	wel?	Waar	liggen	nog	kansen?	Taal	is	geen	doel	
maar een middel. Wat wil de deelnemer doen met het Nederlands? Hoe staat het met dat 
doel? 

hoe gaat het samen?
Zijn	jullie	alle	twee	tevreden	over	de	gang	van	zaken?	Is	de	verhouding	ontspannen,	gaat	
het oefenen goed? Hoe is jullie contact?

hoe gaat het verder?
Bespreek	wat	jullie	naar	aanleiding	van	dit	gesprek	anders	gaan	doen.	Het	kan	natuurlijk	
ook	zijn	dat	jullie	allebei	tevreden	zijn	en	er	niets	anders	hoeft.	
Wat	gaan	jullie	de	komende	periode	doen?	
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1.7. niveaus nt2

BEgRIjpEN SpREKEN SChRIjVEN

Luisteren Lezen productie gesprekken 
voeren

A1 Begrijpt vertrouw-
de	uitdrukkingen	
en eenvoudige 
zinnen als er heel 
langzaam en  
duidelijk	 
gesproken	wordt.	

Kan vertrouwde 
namen, woorden 
en zeer een-
voudige zinnen 
begrijpen in 
standaardteksten	
als mededelingen, 
posters, catalogi.

Kan	zich	uitdruk-
ken	in	losse	 
woorden en in 
korte,	eenvou-
dige zinnen over 
concrete	zaken	uit	
de	eigen	leef-	of	
werkomgeving.

Kan deelnemen 
aan eenvoudige 
gesprekken	in	 
situaties die veel 
voorkomen	in	het	
dagelijks	leven	en	
op	de	werkplek.

Kan losse woorden 
zoals personalia  
in formulieren  
invullen en een 
korte	tekst	 
schrijven zoals  
vakantiegroeten	
op een ansicht-
kaart.	

A2 Begrijpt de 
belangrijkste	
punten	van	korte	
en eenvoudige 
boodschappen en 
aankondigingen	
als er langzaam en 
duidelijk	gespro-
ken	wordt.

Kan	korte	en	 
eenvoudige 
teksten	lezen	
over concrete 
onderwerpen uit 
de	eigen	werk-	of	
leefomgeving.

Kan in eenvoudige 
bewoordingen een 
beschrijving geven 
van mensen, 
leef-	en	werkom-
standigheden, 
dagelijkse	routines	
enzovoort. 

Kan	korte	gesprek-
ken	voeren	in	 
standaard-
situaties. Kan 
vragen stellen en 
beantwoorden en 
ideeën en infor-
matie uitwisselen 
over vertrouwde 
onderwerpen in 
voorspelbare,  
alledaagse  
situaties.

Kan	korte,	in-
formele brieven 
schrijven en bood-
schappen noteren 
in telegramstijl.

B1 Begrijpt	feitelijke	
informatie over 
veel	voorkomende	
onderwerpen uit 
dagelijks	leven	en	
werk.	

Kan	feitelijke	 
teksten	over	 
onderwerpen uit 
de	eigen	werk-	of	
leefomgeving 
lezen met een 
redelijke	mate	van	
begrip. 

Kan een  
eenvoudige uit-
eenzetting geven 
over vertrouwde 
onderwerpen uit 
de	eigen	leef-	en	
werkomgeving.

Kan	met	redelijk	
gemak	deelnemen	
aan	gesprekken	
over onderwerpen 
uit	het	dagelijkse	
leven, gericht op 
het onderhouden 
van sociaal con-
tact en het regelen 
van	zaken.

Kan eenvoudige 
samenhangende 
tekst	schrijven	
over vertrouwde 
onderwerpen in 
het	dagelijkse	
leven,	op	werk	of	
opleiding.
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BEgRIjpEN SpREKEN SChRIjVEN

Luisteren Lezen productie gesprekken 
voeren

B2 Begrijpt meer 
complexe	in-
formatie over 
onderwerpen uit 
het	dagelijks	le-
ven en de wereld 
van opleiding en 
beroep in vol-
doende mate om 
de draad van het 
betoog te volgen.

Begrijpt een 
breed scala aan 
teksten	op	het	
eigen	vak-	of	
interessegebied. 
Begrijpt	teksten	
over specialis-
tische onder-
werpen als hij 
voldoende	kennis	
heeft van het 
desbetreffende 
onderwerp.

Kan	een	duidelijk,	
gedetailleerd 
betoog houden 
over een breed 
scala van onder-
werpen uit het 
eigen	interesse-	
of	werkgebied.

Kan op een ef-
fectieve wijze 
deelnemen aan 
(semi-)formele	
en informele 
gesprekken	over	
onderwerpen van 
praktische,	soci-
ale en beroeps-
matige aard. Kan 
in een discus-
sie een mening 
geven en die 
met argumenten 
onderbouwen. 

Kan	duidelijke,	
gedetailleerde 
tekst	schrijven	
over een breed 
scala van onder-
werpen in het 
dagelijks	leven,	in	
het beroepsleven 
en in opleidingen.

C1 Kan uitgebreide 
betogen over 
abstracte en 
complexe	onder-
werpen volgen, 
ook	buiten	het	
eigen	interesse-	
of	vakgebied.	Be-
grijpt veel idioom 
en	spreektaaluit-
drukkingen.	

Kan tot in detail 
lange,	complexe	
teksten	begrij-
pen, waaronder 
specialistische 
artikelen	en	
lange technische 
instructies op het 
eigen	vakterrein	
of bedoeld voor 
de	ge-interes-
seerde	leek,	mits	
moeilijke	pas-
sages herlezen 
kunnen	worden.	

Kan gedetailleer-
de en precieze 
beschrijvingen 
geven van en 
formele presenta-
ties houden over 
complexe	onder-
werpen. 

Kan zich vloeiend 
en spontaan uit-
drukken.	Kan	de	
taal	flexibel	en	ef-
fectief	gebruiken	
voor sociale en 
voor professio-
nele doeleinden.

Kan	duidelijke,	
goed-gestructu-
reerde	teksten	
over	complexe	
onderwerpen in 
werk,	opleiding	
en	privé-leven	
adequaat	en	ac-
curaat schrijven. 
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2.  cultuRele BewustwoRding
Als	we	het	hebben	over	culturele	verschillen,	bedoelen	we	met	‘cultuur’	niet	‘beschaving’	
of	‘folklore’,	maar	de	vaak	onbewuste	waarden	die	onze	kijk	op	de	wereld	bepalen.	Die	
bepalen wat wij normaal vinden, en wat abnormaal. 

Die	waarden	zijn	diepgeworteld.	We	worden	al	tijdens	onze	kindertijd	‘geprogrammeerd’,	
dus nog vóór de pubertijd.  

Die waarden zijn deel van onszelf, zozeer dat we ons er amper bewust van zijn. We 
merken	ze	pas	op	als	we	ermee	in	botsing	komen.	Dan	pas	merken	we	wat	we	erg	vinden,	
wat	ons	gelukkig	maakt,	wat	ons	drijft,	wat	we	van	anderen	verwachten,	wat	we	
belangrijk	vinden,	maar	ook:	wat	we	raar	vinden.	 

Je	kan	dus	spreken	van	een	verborgen	dimensie	in	jezelf.	Bewustwording,	herkennen	dat	
je door de omgeving waarin je bent opgegroeid een bepaalde culturele bagage hebt, is 
een	voorwaarde	voor	interculturele	communicatie.	Het	stelt	je	namelijk	in	staat	je	eigen	
visie	te	relativeren	en	open	te	staan	voor	de	insteek	van	een	ander.
 
Geert	Hofstede	onderscheidt	verschillende	dimensies	waar	culturen	van	elkaar	
verschillen4. Dit zijn er twee:
 
1.  machtafstand
In	Nederland	en	de	Scandinavische	landen	is	de	machtafstand	klein.	Daar	worden	
kinderen	als	gelijken	behandeld	en	gestimuleerd	om	actief	te	experimenteren.	Docenten	
verwachten dat leerlingen initiatief nemen en vragen stellen als ze iets niet begrijpen.

In	Zuidoost-Azië	en	Zuid-Amerika,	maar	ook	in	Frankrijk	en	België,	is	sprake	van	een	
grotere	machtafstand.	Daar	leren	kinderen	hun	ouders	te	gehoorzamen	en	met	respect	te	
behandelen.	Zij	worden	niet	geacht	zelf	te	experimenteren.	De	docent	neemt	het	initiatief	
en	bepaalt	wat	er	gebeurt.	Een	leerling	vraagt	niet	zo	gauw	om	verduidelijking.	Als	je	een	
deelnemer	vraagt	of	hij	of	zij	tevreden	is	met	hoe	jullie	aan	het	werk	zijn,	zal	die	dit	
doorgaans gauw bevestigen. Het vraagt enige inventiviteit om gaandeweg meer los te 
krijgen. 

2.  collectivisme versus individualisme
Een	samenleving	is	collectivistisch	als	individuen	vanaf	hun	geboorte	opgenomen	 
zijn	in	sterke,	hechte	groepen	die	levenslange	bescherming	bieden	in	ruil	voor	
onvoorwaardelijke	loyaliteit.	Daar	leren	ze	het	belang	van	de	groep	boven	het	eigen	
belang	te	stellen.	Daardoor	ligt	de	prioriteit	vaak	bij	de	familie.	Je	deelnemer	kan	
bijvoorbeeld	een	afspraak	met	jou	afzeggen	omdat	ze	het	huis	moet	schoonmaken	voor	
een	feest,	terwijl	jij	denkt:	ze	kan	die	twee	uurtjes	toch	wel	komen?

4	 		Gunawan,	I.	&	Gunawan,	D.	(2013),	Reflecteren	op	eigen	waarden,	LES	(182),	p.	21-23.	
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Die	individuen	ontlenen	hun	identiteit	aan	het	sociale	netwerk.	Een	mening	wordt	
gevormd	op	basis	van	die	van	anderen.	Nederlandse	vragen	als:	‘Maar	wat	vind	je	er	nou	
zelf	van?’	of:	‘Waar	ben	jij	goed	in?’	of	‘Wat	wil	je	verbeteren?’	zijn	dan	een	heel	nieuw	
concept	en	moeilijk	te	beantwoorden.	 

Openlijke	confrontatie	wordt	vermeden,	communicatie	gaat	vaak	impliciet;	wat	iemand	
werkelijk	bedoelt	moet	uit	de	context	worden	opgemaakt.	Je	kan	dan	beter	niet	vragen	
of	je	deelnemer	je	begrijpt,	maar	dit	checken.	Nederlanders	zijn	juist	erg	direct.	Een	 
open	en	duidelijke	benadering,	de	dingen	bij	hun	naam	noemen	en	inhoudsgerichte	
communicatie	zijn	voor	Nederlanders	heel	gewoon.	Maar	niet-Nederlanders	ervaren	dit	
soms	als	schokkend	en	confronterend,	als	gebrek	aan	respect.	Al	die	vragen!	Ook	het	
openhartig	over	jezelf	vertellen	kan	de	ander	in	verlegenheid	brengen.
 
In	collectivistische	culturen	vergt	het	tijd	om	een	relatie	op	te	bouwen,	om	vertrouwen	 
te	winnen.	Samen	eten	of	theedrinken	heeft	een	functie	en	speelt	wel	degelijk	een	
belangrijke	rol	als	je	samen	iets	wilt	ondernemen.	
 
tja, en dan het op tijd komen …
Nederlanders	kennen	het	als	het	Brabants	kwartiertje.	Bij	anderstaligen	zijn	dat	weleens	
halfuurtjes of meer. De tijd is van rubber, dus buigzaam.
 
Wij	werken	met	agenda’s	en	afspraak	is	afspraak,	we	hebben	de	weekindeling	in	ons	
hoofd	opgeslagen.	Anderstaligen	plannen	niet	zelden	minder,	bekijken	het	leven	meer	
van	dag	tot	dag.	En	wat	betreft	afspraken:	er	kan	zomaar	iets	tussenkomen.	
 
Maar	jullie	willen	wel	samen	aan	het	werk.	Als	taalvrijwilliger	kan	je	aangeven	wat	jouw	
verwachting	is:	jij	maakt	tijd	vrij	en	verwacht	dat	je	deelnemer	er	op	tijd	is	zodat	jullie	de	
tijd	die	jullie	hebben	goed	kunnen	benutten.	Het	kan	zijn	dat	je	deze	boodschap	vaker	
moet herhalen.
 
Bespreek	hoe	het	over	kan	komen	als	iemand	(vaker)	te	laat	komt.	Dit	geeft	Nederlanders	
vaak	de	indruk	van	slordigheid,	desinteresse,	et	cetera).	En	als	iemand	meer	dan	een	
kwartier	te	laat	komt,	wordt	niet	alleen	een	excuus,	maar	ook	een	verklaring	verwacht.
 
normaal is overal anders!
Wat	we	kunnen	doen	is	bereid	zijn	ons	oordeel,	onze	interpretatie,	uit	te	stellen.	Niet	
meteen	denken:	‘dat	is	toch	niet	normaal?’	of	‘vreemd	hoor!’	Maar	bij	jezelf	stilstaan	en	je	
afvragen:	waarom	kijk	ik	er	eigenlijk	zo	tegenaan?	
 
Daar	hoort	ook	bij	dat	je	de	ander	vragen	stelt.	Wat	bedoelt	hij	precies	en	waarom	doet	of	
zegt	hij	dat?	Probeer	daarnaast	oog	te	hebben	voor	de	non-verbale	reactie	van	de	ander,	
voor hoe de ander op jou reageert.
 
Bespreek	regelmatig	met	elkaar	wat	je	van	elkaar	verwacht.	Bijvoorbeeld	dat	jij	van	je	
deelnemer	verwacht	dat	hij	of	zij	zich	aan	afspraken	houdt.	En	wat	verwacht	de	 
deelnemer van jou?
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Soms	doet	of	zegt	je	deelnemer	dingen	waarvan	jij	weet	dat	het	niet	handig	is.	
Bijvoorbeeld	iemand	niet	aankijken	als	je	een	hand	geeft.	Wat	jij	kunt	doen	is	aangeven	
hoe	dat	over	kan	komen	en	wat	daar	de	consequenties	van	kunnen	zijn.	Dat	iemand	niet	
aankijken	bij	een	kennismaking	of	in	een	gesprek	kan	worden	gezien	als	onbeleefd,	
verlegen	of	ongeïnteresseerd.	Een	gevolg	zou	kunnen	zijn	dat	diegene	bijvoorbeeld	een	
minder	goede	indruk	maakt	tijdens	een	sollicitatiegesprek.

3.  eXtRa inFoRmatie 
artikel ‘waar een vluchteling die nederlands wil leren tegenaan loopt’ – door nafiss nia 
in de correspondent (17-11-2015)

Het	eerste	Nederlandse	woord	dat	ik	leerde	was	goed.	Het	klonk	vertrouwd.	Goed	ligt	
immers	dicht	bij	zijn	Perzische	variant	goeb.	Ik	voelde	meteen	dat	het	goed	zou	komen.
Maar	eerst	maar	eens	een	docent	vinden.	Net	als	nu	mochten	asielzoekers	die	nog	geen	
verblijfsvergunning	hadden	in	1992	niet	naar	school.	Dus	ging	ik	met	drie	andere	
asielzoekers	op	zoek	naar	een	alternatief.

Dat	alternatief	vonden	we	op	loopafstand	van	ons	asielzoekerscentrum,	in	de	
achterkamer	van	een	kerk.	Daar	gaf	een	aantal	gepensioneerde	dames	les	met	koffie,	
thee	en	een	koekje	erbij. 

Ik	heb	daar	niet	alleen	Nederlands	geleerd,	maar	tevens	de	liefde	voor	de	Nederlandse	
taal	meegekregen.	En	geleerd	hóé	je	een	taal	leert. 

1.  Pas op met (goedbedoelde) complimenten
Toen	ik	Nederlands	leerde	werd	ik	voor	iedere	zin	beloond	met	een	golf	complimenten.	
‘Wat	spreek	jij	goed	Nederlands!’	was	de	reactie.	Waarna	het	gesprek	in	het	Engels	
verderging. 

Op	een	gegeven	moment	kwam	ik	erachter	dat	mijn	Nederlands	helemaal	niet	zo	goed	
was als men me deed geloven. Het nadeel van de goedbedoelde complimenten was dat 
ik	complimenten	ook	niet	meer	geloofde. 

Op	een	gegeven	moment	kwam	ik	erachter	dat	mijn	Nederlands	helemaal	niet	zo	goed	
was als men me deed geloven.
 
Ik	zette	een	stap	terug,	vroeg	mijn	leraren	om	me	te	corrigeren	wanneer	ik	een	zin	of	een	
woord	verkeerd	gebruikte	en	probeerde	vaker	te	luisteren	dan	te	praten.	In	de	trein	of	
bus,	op	feesten	en	bijeenkomsten	luisterde	ik	nauwkeurig	naar	de	zinnen	die	anderen	
uitspraken	en	onthield	ze	soms	letterlijk.	Ook	leerde	ik	voorbeeldzinnen	uit	de	Van	Dale	
uit	mijn	hoofd	en	schreef	ik	zinnen	op	die	ik	hoorde	als	ik	naar	Nederlandse	
televisieprogramma’s	keek.
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Nu	zie	ik	hetzelfde	gebeuren	met	nieuwkomers.	Een	getalenteerde	dichteres	die	niet	zo	
lang	in	Nederland	woont,	krijgt	lovende	woorden	voor	haar	behoorlijk	kromme	zinnen.	
Misschien	is	het	dus	beter	om	voorzichtig	te	zijn	met	complimenten	(hoe	aardig	ook),	om	
de groei van een vluchteling niet in de weg te staan.

2.  heb geduld
Als	je	een	taal	krom	spreekt,	lijk	je	in	de	ogen	van	anderen	minder	intelligent.	Je	kunt	
geen	gelijkwaardige	dialoog	voeren,	waardoor	je	minder	serieus	wordt	genomen	en	je	
kennis	en	kunde	minder	worden	(h)erkend.	Allemaal	onbewust,	maar	het	zorgt	voor	
frustraties en ongewilde verwarring. 

Neem	het	volgende	voorval.	Op	een	verjaardag	vroeg	een	dame	of	ik	vóór	mijn	vlucht	
iets	over	Nederland	wist.	Ik	ging	rechtop	zitten	en	dacht	haar	te	kunnen	verrassen	met	
mijn	uitgebreide	kennis	over	Nederland.	Ik	begon	met	de	bekendste	Nederlander:	
Vincent	van	Gogh.	Ik	vertelde	dat	ik	alles	over	hem	wist:	over	zijn	werk,	zijn	
kunststroming,	zijn	persoonlijke	leed	en	zijn	einde. 

De	dame	in	kwestie	reageerde	verbaasd.	‘Ik	ken	hem	niet,	weet	je	zeker	dat	hij	
Nederlands	is?’	Op	mijn	beurt	was	ik	verbaasd	dat	ze	niet	de	grootste	naam	uit	de	
Nederlandse	kunstgeschiedenis	kende.	‘Wat	was	zijn	naam	ook	alweer?’	vroeg	ze.	
‘Wansan	Wan	Goog,’	zei	ik,	zoals	je	dat	op	zijn	Perzisch	uitspreekt.	Ze	schudde	haar	hoofd	
en	keek	me	vol	ongeloof	aan.	‘Misschien	is	het	een	Belg,	die	worden	vaak	met	
Nederlanders	verward,	jammer	genoeg!’ 

Van	mijn	kant	de	stelligheid	dat	Wan	Goog	zeker	weten	een	Nederlander	was,	van	haar	
kant	de	totale	ontkenning.	‘Bestaat	hij	echt?’	Want	‘het	zou	toch	kunnen	dat	er	opzettelijk	
verkeerde	informatie	wordt	doorgegeven	op	jullie	scholen	in	Iran.’	Ze	liep	weg	en	
vermeed	de	rest	van	de	verjaardag	ieder	oogcontact.	Terwijl	ik	steeds	bozer	werd	omdat	
ze	dacht	dat	ik	een	verhaaltje	had	verzonnen.	Ik	was	niet	eens	toegekomen	aan	mijn	
kennis	over	Piet	Mondriaan,	Johannes	Vermeer,	Multatuli	en	-	natuurlijk	-	Johan	Cruijff.
 
Wat	ik	maar	wil	zeggen:	goed	Nederlands	spreken	houdt	niet	op	bij	het	uitspreken	van	
Scheveningen.	Er	is	geduld	nodig	en	openheid	naar	degene	die	je	taal	aan	het	leren	is.	
‘Het	is	niet	niks	om	plotseling	je	eigen	taal	te	moeten	opgeven	om	vervolgens	in	een	
andere taal te gaan communiceren,’ zei mijn lerares Nederlands altijd. 

3.  ga niet harder praten
Als	een	vluchteling	slecht	Nederlands	spreekt,	heeft	het	-	hoe	goed	bedoeld	ook	-	geen	
zin	om	harder	te	gaan	praten.	De	woorden	worden	er	echt	niet	begrijpelijker	door.	Wat	
wel	helpt:	gearticuleerd	spreken.	Als	nieuwkomer	moet	je	al	je	hersencellen	aan	het	werk	
zetten	om	een	zin	te	ontcijferen.	Dat	gaat	beter	met	een	duidelijke	uitspraak.
De	Turkse	groenteman	bij	mij	om	de	hoek	sprak	niet	zo	goed	Nederlands,	en	om	mezelf	
verstaanbaar	te	maken,	ging	ik	mee	met	de	taal	die	hij	gebruikte.
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Wat	ook	niet	helpt	(al	gaat	het	soms	bijna	automatisch):	in	gebrekkig	Nederlands	
antwoorden,	zoals	de	vluchteling	zelf	ook	spreekt.	Dit	zorgt	er	immers	voor	dat	de	
taalvaardigheid langzamer groeit. 

Deze	fout	heb	ik	zelf	ook	gemaakt.	De	Turkse	groenteman	bij	mij	om	de	hoek	sprak	niet	
zo	goed	Nederlands,	en	om	mezelf	verstaanbaar	te	maken,	ging	ik	mee	met	de	taal	die	hij	
gebruikte.	De	volgende	dag	sprak	ik	hem	aan	zoals	ik	met	iedereen	praatte.	Tot	mijn	grote	
verbazing	antwoordde	hij:	‘Jouw	Nederlands	is	veel	beter	geworden,	goed	zo!’
 
4.  geef taalles
Vijftig	jaar	geleden	heeft	de	Nederlandse	regering	arbeiders	geworven	in	Italië,	Spanje,	
Portugal,	Turkije	en	Marokko.	Het	leren	van	de	Nederlandse	taal	werd	hun	opzettelijk	
onthouden, met de bedoeling dat ze niet zouden aarden en terug zouden gaan wanneer 
het	werk	gedaan	was.

Maar	ze	bleven.	Stichtten	gezinnen	en	omarmden	Nederland.	Later	klaagde	men	er	
voortdurend over dat er een enorme taalachterstand was bij de gezinnen van de 
gastarbeiders. 

Daarom	de	oproep:	onthoud	vluchtelingen	hun	taallessen	niet.	Laat	de	vluchtelingen	
groeien,	zodat	ze	volwaardig	een	bijdrage	kunnen	leveren	aan	hun	nieuwe	thuisland.
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Malek (midden) maakt kennis met zijn buurvrouw Janke (links).Taalcoach Gerrit (rechts) bereidde het gesprek met hem voor.

Fatma Ali (39) komt uit Somalië en 
woont in Nijmegen. Ze heeft haar 
eigen interculturele communicatie-
bedrijf en is daarnaast vrijwilliger bij 
VluchtelingenWerk. 
Gerrit van Dalfsen (63) woont in het 
Friese Minnertsga en is een voormalig 
leerkracht. Als taalcoach begeleidt 
Gerrit de Afghaanse Malek. 
Maya Butalid (56) komt uit de Filipij-
nen en woont in Tilburg. Zij werkt 
als projectleider Integratie & Partici-
patie.

Gerrit van Dalfsen (63) was vroeger 
leerkracht, nu begeleidt hij als taal
coach de Afghaanse Malek (38). ‘In 
eerste instantie had ik het netwerken 
nog niet echt voor ogen. Maleks taal
niveau was laag en hij moest eerst al
fabetiseren. Nu Malek is begonnen 
met inburgeren, geven we zijn net
werk meer aandacht. Ik stel mezelf de 
vraag hoe ik hem meer lijntjes kan 
geven naar de Nederlandse samenle
ving. Dichtbij bekeken is dat het dorp 
waar hij woont, een klein dorpje met 
zeshonderd mensen. Ik heb contact 
gelegd met zijn buurvrouw en haar 
onze bedoelingen uitgelegd. Deze 
week gaat Malek bij haar langs om 
zichzelf voor te stellen. Zoiets is 
moeilijk voor hem, maar we hebben 
samen een verhaaltje voorbereid. Het 

zou goed zijn als hij wordt betrokken 
bij het dorpsleven, dat zo’n lijntje niet 
incidenteel blijft.’ Wie geen sociale 
contacten heeft, leeft een terugge
trokken bestaan en leert de taal niet 
spreken. Taalcoaches helpen vluchte
lingen daarom met het opbouwen van 
een netwerk. 

Ook Fatma Ali (39) is vrijwilliger 
bij VluchtelingenWerk en heeft daar
naast een eigen communicatiebedrijf, 
gericht op interculturele communica
tie. Zij geeft onder andere assertivi
teitstrainingen aan hoogopgeleide en 
studerende vluchtelingen die zichzelf 
beter willen presenteren. Fatma: ‘Een 
netwerk kan het verschil maken bij 
het vinden van een baan. Toch heeft 
het een beetje een nare bijklank, net
werken. Alsof je per se naar een borrel 

moet om daar met mensen te praten. 
Denk niet te moeilijk, begin gewoon 
en stel je vragen. Al heb je een kleine 
sociale kring, de docent op school 
hoort bijvoorbeeld ook bij jouw 
netwerk.’ 

Sociaal isolement 
Om hen een beetje op weg te helpen, 
geeft Maya Butalid (56) van Vluchte
lingenWerk Brabant Centraal ‘net
werkworkshops’ aan taalkoppels. Net 
als Fatma geeft Maya de deelnemers 
inzicht in het eigen sociale netwerk 
en tevens handvatten.‘Het netwerk 
van vluchtelingen is meestal heel be
perkt’, vertelt Maya. ‘Vaak kennen 
mensen enkele landgenoten en heb
ben ze alleen een functioneel net
werk: de docent op school, een con
tactpersoon bij VluchtelingenWerk of 
de taalcoach. Van de taalcoaches 
hoorden we bovendien dat activitei
ten buitenshuis soms alleen met hen 
ondernomen worden, en dat vluchte
lingen de rest van de week thuisblij
ven. We zagen in dat netwerken niet 
alleen van de taalcoach, maar ook 
vanuit de vluchteling zelf moet ko
men. Onze workshop is meer een 
motiveercursus. Niemand vindt het 
leuk om maar alleen in een kamertje 
te zitten. Als dat te lang duurt, wor
den mensen depressief.’ 

Ook Gerrit merkt dat Malek geneigd 
is om thuis te blijven. ‘Malek zit nog 
zo vast in zijn verdriet. Hij is bezig 
met de gezinshereniging met 
zijn vrouw en kinderen, maar dat 
lukt tot nu toe niet. Omdat ik iets 
meer af weet van zijn schrijnende 
achtergrond, vind ik het indrukwek
kend dat hij zich steeds weet te moti
veren om met mij de taal te oefenen. 
Toch loopt hij het risico om in een 
sociaal isolement te raken; Malek 
geeft nog geen prioriteit aan contac
ten. Een sociaal netwerk in de buurt 
kan dan een mogelijkheid zijn om 
hem daaruit te halen.’ 

‘Zeg iets, zeg iets!’ 
Tijdens het coachen nemen Maya en 
Fatma ook hun eigen ervaringen mee. 

‘Dertig jaar geleden kwam ik uit de 
Filipijnen naar Nederland,’ vertelt 
Maya. ‘Ik kan me nog herinneren dat 
ik in sociale situaties steeds tegen me
zelf moest zeggen: ‘Maya, zeg iets, zeg 
iets!’ Mensen schamen zich vaak om
dat ze de taal slecht spreken. En als je 
het dan toch probeert, verstaan men
sen je vaak nog niet.’ De Somalische 
Fatma kwam op haar veertiende naar 
Nederland en stuitte op nog een pro
bleem: ‘Binnen een andere cultuur zijn 
er verwachtingen en vanzelfsprekend
heden die jij niet kent. Je doet wel 
mee, maar je kent de achterliggende 
gedachten niet. Door de culturele ver
schillen ontstaat er soms ‘ruis’ in com
municatie. Als je in Nederland vijf mi
nuten te laat bent, dan zeg je even 
‘sorry’. Maar als je een kwartier te laat 
bent, dan wordt er een uitleg van je 
verwacht. Dan merk je dat iedereen je 
ineens aankijkt. Zulke sociale codes 
moet je allemaal leren, maar zijn wel 
de kleine sleutels die deuren openen.’ 

Presteren onder strikte 
deadlines
In zijn omgang met vluchtelingen 
merkt taalcoach Gerrit dat ook hij 
met Nederlandse ogen naar hen kijkt. 
‘Dat kun je ook niet volledig loslaten, 
maar het is al een grote stap als je je 
daar bewust van bent. De mensen die 
ik begeleid, kijken en denken anders, 
en merken dat andersom ook aan mij. 
Het opbouwen van een vertrouwens
relatie is daarom essentieel en ik vind 
het belangrijk dat taalcoaches de tijd 

Taalcoaches helpen vluchtelingen daarom 
met het opbouwen van een netwerk
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artikel ‘eerste hulp bij integratie (deel 2)’ door annemieke van der Pol in les (33 - 196)
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nemen om daaraan te werken. Het 
lijkt aanvankelijk verliesgevend om 
daarin te investeren en niet meteen 
aan de slag te gaan: de overheid ver
langt immers dat mensen zo snel mo
gelijk inburgeren. Toch haal je die 
tijd ruimschoots in als de basis goed is 
en de vluchteling je vertrouwt.’ 
Fatma merkt ook dat vluchtelingen 
vaak veel moeten regelen. Dat beïn
vloedt hun sociale netwerk nadelig. 
‘Vluchtelingen moeten hun onderko
men, al hun verzekeringen en het in
burgeren regelen. Er moet gepresteerd 
worden onder strikte deadlines. Als 
het tempo in dit land iets lager zou 
liggen, zou er ook meer tijd zijn om 
te socialiseren.’ In haar netwerkwork
shop schetst Maya daarom dagelijkse 
gebeurtenissen die vluchtelingen kun
nen gebruiken om toch contact te 
leggen. ‘Zo adviseer ik vrouwen met 
schoolgaande kinderen eens een ge
sprek aan te knopen op het school
plein. Met de ouders van het kind 
waar je eigen zoon of dochter mee 
speelt, bijvoorbeeld. En nodig dat 
vriendje dan ook eens uit om bij jullie 
langs te komen.’ 

Gezocht: biljartmaatje 
Een veelgehoorde tip bij het netwer
ken, is dat vluchtelingen uit hun eigen 
culturele comfortzone moeten stap
pen. Maya vertelt vluchtelingen dat ze 
het contact met landgenoten juist 

moeten benutten. ‘Natuurlijk moeten 
mensen ook Nederlanders ontmoeten, 
maar in het contact met landgenoten 
zitten vaak mensen die al verder zijn 
dan zij en die ook iets kunnen beteke
nen.’ Voor de taalcoaches gaan de 
vorderingen vaak in kleine stappen. 
‘Aanvankelijk wilde ik veel te veel en 
te groot’, vertelt Gerrit. Maar nu weet 
ik dat je het heel simpel moet houden. 
Laatst bezocht ik met Malek het Fries 
Museum en daar liet ik hem onze en
treebewijzen regelen. Dat is al moei
lijk genoeg, want ze hanteren verschil
lende tarieven. Van tevoren lichtte ik 
even de kassajuffrouw in, daarna ging 
Malek met haar in gesprek. In kleine 
zinnen is het hem uiteindelijk gelukt. 
Ik zag hem ‘groeien’ toen hij het goed 
geregeld had.’

Gerrit heeft nog veel plannen om 
met Malek op pad te gaan. Maar eerst 
volgt de kennismaking met zijn 
buurvrouw. ‘Malek vindt biljarten 
leuk. Misschien kent zijn buurvrouw 
wel iemand uit het dorp die wij daar
voor kunnen benaderen. Het zou 
toch mooi zijn als hij een maatje vindt 
die een keer in de week met hem een 
potje wil biljarten.’ 

Noot van de redactie: inmiddels heeft 
Malek met zijn buurvrouw kennis
gemaakt én heeft hij het telefoonnum
mer gekregen van een potentieel 
‘biljartmaatje’.

10 gouden netWerktips

Fatma: 
1. Gebruik ieder contact met Neder-

landers. Praat en vraag. Misschien 
kan iemand je niet helpen, maar 
heeft hij wel een nichtje die dat wél 
kan. 

2. Als je mensen iets ziet doen wat jij 
ook leuk vindt, stap op ze af en 
vraag hoe ze daar zijn gekomen. 
Rolmodellen stimuleren. 

3. Onthoud: het komt altijd van twee 
kanten. Wees ook geïnteresseerd en 
nieuwsgierig naar anderen. 

Maya: 
4. Probeer als taalcoach zoveel mo-

gelijk buitenshuis af te spreken. In 
het buurthuis bijvoorbeeld. Niet in-
cidenteel, maar meerdere keren. 

5. Besef dat je als vluchteling veel te 
vertellen hebt. Dat hoeft niet jouw 
vluchtverhaal te zijn, maar vertel 
over het land waar je vandaan 
komt. Dat vinden veel mensen in-
teressant. 

6. Bedenk dat de meeste mensen in 
Nederland heel aardig zijn. Vraag 
hun om simpele hulp. 

7. Voor de vluchtelingen met school-
gaande kinderen: reageer op oproe-
pen die vaak vanuit de basisschool 
komen. Vaak zijn dat activiteiten 
waar niet zoveel taalkennis voor 
nodig is. 

Gerrit: 
8. Probeer als taalcoach altijd alert te 

zijn op het uitbreiden van een 
netwerk. Waar liggen mogelijk-
heden? Zo oefen ik nu met Malek 
telefoongesprekken, omdat hij dat 
zo moeilijk vindt. 

9. Vergeet het voorwerk niet: in-
vesteer in een vertrouwensband 
met de vluchteling die je begeleidt.

Ruty:
10.Sta er voor open dat iemand je 

helpt. Het is makkelijk om te denk-
en: 'Laat mij maar alleen.' Maar dat 
helpt je niet verder.

Maaike Veenje

Dit artikel is een uitgave van Vluchtelin-
genWerk Nederland en verscheen eerder in 
het magazine Taal in Beweging.

Taalcoaches kunnen de vluchteling ook kennis laten maken 
met omgangsvormen en verschillen tussen mensen

Malek (midden) maakt kennis met zijn buurvrouw Janke (links).Taalcoach Gerrit (rechts) bereidde het gesprek met hem voor.
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artikel ‘hoe heurt het eigenlijk in iran’ – door carolien omidi in trouw (12-9-2015) 

Je bent op de bazaar in Teheran en je ziet een fantastisch tapijt. Je vraagt de prijs en de 
verkoper	zegt	dat	je	het	gratis	mag	meenemen.	Dat	lijkt	gunstig,	maar	dat	is	het	niet.	Hij	
meent	er	namelijk	niets	van	en	de	kans	is	groot	dat	hij	in	een	later	stadium	juist	een	extra	
hoge prijs zal vragen. Wat is hier aan de hand? De tapijthandelaar heeft zojuist een mooi 
staaltje	laten	zien	van	Iraanse	ta’arof.

Ta’arof is een systeem van regels dat de omgang tussen mensen moet versoepelen. Het 
vormt	de	smeerolie	van	de	Iraanse	maatschappij.	Het	is	een	erg	complexe	vorm	van	
hoffelijkheid	die	je	als	buitenlander	niet	zo	snel	onder	de	knie	krijgt.

Zo	dien	je	als	je	iemand	opbelt	niet	direct	to	the	point	te	komen.	Eerst	moet	je	informeren	
naar	de	gesteldheid	van	de	persoon	in	kwestie,	zijn	moeder,	vader,	broer,	tante,	buurman	
et	cetera.	Pas	daarna	kun	je	omzichtig	zeggen	waar	je	echt	voor	belde:	ik	zou	eigenlijk,	als	
het	uitkomt	en	je	hem	zelf	niet	nodig	hebt,	je	camera	even	willen	lenen.

Ook	kun	je	maar	beter	niet	zeggen	dat	je	die	ketting	van	je	vriendin	zo	mooi	vindt,	want	
dan	voelt	ze	zich	verplicht	die	aan	je	cadeau	te	geven.	Dat	vereist	de	hoffelijkheidscode	
namelijk.

Wanneer	je	in	gezelschap	door	een	deuropening	wilt	lopen,	moet	je	twintig	keer	
befarmahin	roepen,	wat	in	deze	context	zoveel	betekent	als:	gaat	u	maar	voor.	Als	iemand	
je	iets	aanbiedt,	moet	je	twee	of	drie	keer	weigeren	om	niet	te	gretig	over	te	komen.	De	
vierde	keer	neem	je	dat	gebakje	gewoon	wel,	anders	gaat	die	echt	aan	je	neus	voorbij.	
Meer	dan	drie	keer	weigeren	is	namelijk	de	code	voor	iets	echt	niet	willen.

Een	slecht-nieuwsgesprek	voeren	met	een	naast	familielid	van	iemand	die	net	is	
overleden, gaat volgens de regels van ta’arof als volgt: je zegt eerst dat de overledene 
wat	kou	heeft	gevat,	daarna	verdraai	je	dat	naar	een	griepje.	Je	praat	nog	flink	wat	door,	
zodat	de	griep	een	serieuze	ziekte	is	geworden.	Pas	na	anderhalf	uur	is	het	tijd	voor	de	
waarheid:	sorry,	maar	hij	is	eigenlijk	overleden.

Soms	blijft	de	dood	helemaal	onvermeld	wanneer	wordt	vermoed	dat	de	persoon	het	
nieuws	niet	aankan	en	er	bovendien	niet	achter	kan	komen.	Dat	gebeurde	bij	een	tante	
van mijn man, die erg oud en wat vergeetachtig was. Haar zoon overleed, maar dat werd 
haar nooit verteld. Tot haar eigen dood werd ze hierover in het ongewisse gelaten.

Ik	had	daar	moeite	mee	want	ik	vond	dat	ze	er	recht	op	had	om	zoiets	belangrijks	te	
weten.	Vanuit	de	Iraanse	optiek	was	het	echter	een	daad	van	liefde	om	haar	zulk	vreselijk	
nieuws	te	besparen.	Vanuit	dezelfde	redenering	worden	ongeneeslijke	ziektes	voor	de	
patiënt	ook	regelmatig	verzwegen.
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Ta’arof	heeft	prettige	kanten,	maar	is	wel	vermoeiend.	Die	vrouw	zegt	dan	wel	dat	ze	
gezellig	met	mij	wil	lunchen,	maar	meent	ze	dat	ook?	De	Nederlandse	botheid	
daarentegen	kan	af	en	toe	een	beetje	pijn	doen,	maar	de	eerlijkheid	waarmee	deze	
gepaard	gaat,	geeft	wel	duidelijkheid.

Soms	breng	ik	onbewust	wat	Iraanse	hoffelijkheid	mee	naar	het	kille	Nederland.	Dan	sta	
ik	midden	in	een	Nederlandse	woonkamer	opeens	automatisch	op	wanneer	er	iemand	
binnenkomt.	In	Iran	een	heel	normaal	teken	van	beleefdheid.


