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PATATI 

WAAROM PATATI INTRODUCEREN IN DE LES?  

Zijn je cursisten op zoek naar een oefenkans buiten de les maar hebben ze een drukke agenda? 

Met Patati kunnen ze Nederlands oefenen waar, wanneer en met wie ze willen. Ze leren 

Nederlandstalige Brusselaars kennen en wisselen hun eigen moedertaal uit voor het Nederlands. 

Op www.patati.be kunnen ze snel en gemakkelijk registreren om de ideale tandempartner te 

vinden. Alle cursisten zijn ook welkom op de Patati-activiteiten om Nederlands en andere talen 

uit te wisselen. 

 

VOOR WIE IS PATATI?  

Patati is voor elke cursist  

• die Nederlands wil oefenen met een Nederlandstalige 

• die (liefst) zelf ook een taal wil aanbieden 

• die minstens het taalniveau 2.1 heeft behaald 

• die zelfstandig en individueel Nederlands wil oefenen 

 

HOE PATATI INTRODUCEREN IN DE LES?  

 

• Wat is ?  

 Surf naar de website: www.patati.be  

 Maak een lesgeversaccount (zet je op non-actief als je geen patati wil worden, maar 
gebruik het profiel gewoon ter illustratie).  

 Toon cursisten de mogelijkheden van de website, hoe de filter werkt & enkele profielen 

van patati’s.  

 

• Zoek een  :  

 Selecteer enkele profielen van patati’s. De cursisten kiezen de patati die hen het meeste 
       aanspreekt en vertellen waarom. Je kan filteren op taal, leeftijd, gemeente, 
       interesses,… 

 Schrijf een kennismakingsmailtje naar je patati waarin je je kort voorstelt.  

http://www.patati.be/
http://www.patati.be/
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 Zoek een leuke activiteit op www.uitinbrussel.be of n22.brussels waar je samen met je 
patati naartoe wil gaan. Stuur je patati een e-mail om hem/haar uit te nodigen.  

 

Cursisten die gemotiveerd zijn om patati te worden, kan je helpen om hun 

eigen profiel aan te maken op www.patati.be  

 

 

• Nieuws:  aan het woord:  

Op www.patati.be/nl/nieuws vind je heel wat leuke artikels. In “Patati aan het woord” vind 

je interviews van Patati’s met verschillende moedertalen. Je kan deze artikels ook gebruiken 

in de klas.  

 Individueel & schriftelijk: De cursisten lezen een interview van een Patati aan het woord 

 en beantwoorden nadien zelf de vragen.  

 Per twee & mondeling: cursisten interviewen elkaar.  

 Per drie & mondeling/schriftelijk: cursist 1 neemt het interview af, cursist 2 
       beantwoordt de vragen en cursist 3 neemt verslag. Zo wisselen ze elkaar af tot iedereen 
       elke rol gespeeld heeft.  

 

Vragen:  

 Hoe heet je?  

 Waar woon je?  

 Hoe oud ben je? 

 Wat is je moedertaal? 

 Welke talen wil je spreken met je patati?   

 Wat vind je van het concept patati?  

 Waarom is Brussel voor jou een goede stad om talen te leren?  

 

Cursisten die willen, mogen hun antwoorden doorsturen naar 

patati@huisnederlandsbrussel.be Zo verschijnt jouw interview misschien in de 

volgende Patati aan het woord op de website! 

 

 

http://www.uitinbrussel.be/
http://www.patati.be/
http://www.patati.be/nl/nieuws
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