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COMPENSATIESTRATEGIEËN AANLEREN EN INOEFENEN 

NIET BLOKKEREN, MAAR COMPENSEREN: TRUCJES 

(Bron: Bundel ‘Niet blokkeren, maar compenseren’ van Lieve Vanachter) 

a) De vraag herhalen in het antwoord 

b) Hulpzinnen om tijd te winnen 

a. Ik bedoel… 

b. Begrijp je wat ik bedoel? 

c. Begrijp je? = Snap je? = Versta je’t? 

d. Is ’t duidelijk? 

e. Hoe zeg je dat nu weer? 

f. Goh, … 

g. Wacht even, euhm … 

h. Even kijken, … 

i. Hoe moet ik dat zeggen? 

j. Wat ik wil zeggen, is … 

k. Eigenlijk 

l. Bijvoorbeeld … 

c) Kort en simpel beschrijven (activeer de basiswoordenschat) 

d) Internationale woorden 

e) Lichaamstaal 

f) Foto’s en illustraties (google afbeeldingen) 

g) Gebruik voorbeelden: bijvoorbeeld 

De communicatie gaat rond! 
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SPREEKSTRATEGIEËN IN HET ERK 

 

STRATEGIEËN OM OP TE TRAINEN VOOR A1: 

Leer je cursisten om eenvoudige woorden te ondersteunen met gebaren. 

Leer je cursisten om het te signaleren als ze een gesprek niet kunnen volgen ‘Ik begrijp het 
niet’ 

 

STRATEGIEËN OM OP TE TRAINEN VOOR A2: 

Leer je cursisten om zich voor te bereiden op een gesprek door een aantal standaardzinnen te 
memoriseren. Bijvoorbeeld: ‘Excuseer, ik kom morgen niet naar de les, ik moet naar de dokter’ 

Leer je cursisten eenvoudige technieken om een gesprek te starten, aan de gang te houden en 
te beëindigen: 

• Kunnen je cursisten een vraag stellen om een gesprek te starten? 

• Kunnen je cursisten een vraag die ze moeilijk kunnen beantwoorden, beantwoorden 
met een nieuwe vraag? 

• Kunnen je cursisten een gesprek afronden en afscheid nemen? 

 

STRATEGIEËN OM OP TE TRAINEN VOOR B1: 

Leer je cursisten om bevestiging vragen wanneer ze een constructie gebruiken waar ze niet 
zeker van zijn of het de juiste constructie is. 

Leer je cursisten om een omschrijving of voorbeeld te geven van een begrip of situatie en zo 
de betekenis over te brengen. 

Leer je cursisten om een woord uit de moedertaal te verbuitenlandsen en om bevestiging te 
vragen.  

Leer je cursisten om opnieuw te beginnen met een andere tactiek wanneer de communicatie 
mislukt is.  

 

 

(Bron: Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (2001). Je kan het volledige 
document downloaden in het Nederlands op de website van de Taalunie: Gemeenschappelijk Europees 
Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen - Taalunie) 

 

https://taalunie.org/publicaties/34/gemeenschappelijk-europees-referentiekader-voor-moderne-vreemde-talen
https://taalunie.org/publicaties/34/gemeenschappelijk-europees-referentiekader-voor-moderne-vreemde-talen

