
Checklist ‘Duidelijk Nederlands spreken’

Spreek helder

 5 Ik maak korte en eenvoudige zinnen.

 5 Ik pas mijn tempo aan, maar ik blijf natuurlijk spreken.

 5 Ik articuleer goed en ik let op mijn intonatie.

 5 Ik ben me bewust van mijn mimiek.

 5 Ik gebruik transparante woorden: woorden die in meerdere talen op elkaar lijken.
afzeggen  annuleren (Frans: annuler)

 5 Ik vermijd tussentaal en dialect.

 5 Ik vermijd figuurlijke taal.
  Moeilijk: ‘Hij staat te springen om naar de klas te gaan.’ 
  Makkelijker: ‘Hij is heel enthousiast om naar de klas te gaan.’

 5 Ik leg vaktaal uit. 
‘Je zoon krijgt een C-attest. Hij moet zijn jaar opnieuw doen.’

 5 Ik beperk mijn boodschap tot de essentie. 

 5 Ik geef mijn boodschap structuur en ga stap voor stap te werk.

 5 Ik herhaal mijn boodschap, maar ik blijf consequent in mijn woordkeuze en vermijd 
synoniemen.

Jij: ‘Je dochter luistert altijd goed naar mij en ze helpt de andere kinderen ook 
steeds weer.’ 
Ouder: ‘Ik begrijp niet goed.’ 
Jij:  ‘Dat je dochter hulpvaardig is. Echt een braaf kind.’  
Jij:   ‘Je dochter luistert heel goed. En ze helpt de andere kinderen.’

 5 Let erop dat je niet in kromtaal of neerbuigende, kinderachtige taal spreekt. De 
ouder begrijpt je niet beter als je woorden weglaat of werkwoorden niet vervoegt.

  Moeilijk: ‘Jij morgen om 18 uur oudercontact komen?’ 
  Makkelijker: ‘Ik wil graag met je praten. Kom je morgen om 18 uur naar het 

oudercontact?’
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Maak het visueel

 5 Ik zorg voor visueel materiaal om mijn boodschap te versterken: folders, fiches, post-
its, checklists, pictogrammen, een computerscherm, bewegwijzering, voorwerpen ... 

 5 Ik wijs naar alles wat ik zeg.

 5 Ik maak gebaren en ik denk aan mijn mimiek.

Maak het de ouders gemakkelijk

 5 Ik stel de ouders op hun gemak en zorg voor een aangename sfeer.

 5 Ik start met een informeel gesprekje. Ik schat het taalniveau in en pas me 
daaraan aan.

 5 Ik hou rekening met de voorkennis van de ouders: wat is een ICT-lokaal? Wat is 
Smartschool?

 5 Ik betrek de ouders bij mijn acties en ik vertel wat ik aan het doen ben.

 5 Ik luister en geef de ouders ruimte om te spreken.

 5 Ik laat merken dat fouten maken mag. Ik verbeter impliciet maar met mate, 
bijvoorbeeld door de zin correct te herhalen.

Ouder: ‘Mijn kind danskleren aandoen voor schoolfeest vrijdag?’ 
Jij: ‘Ja, ze moet vrijdag haar danskleren aandoen op het schoolfeest.’

 5 Ik stel gerichte vragen en check of de ouder mij begrijpt.

 5 Ik herhaal kort even wat de ouder probeert te zeggen en stel vragen ter bevestiging.

Telefoongesprekken en voicemails
Communiceren via telefoon is extra moeilijk omdat je geen gebaren en 
gezichtsuitdrukkingen kan gebruiken. 

 5 Bereid het telefoongesprek voor: wat wil je zeggen, hoe ga je dat doen, en welke 
vragen kan de ouder stellen?

 5 Bel vanop een plek met weinig achtergrondgeluid.

 5 Besteed extra aandacht aan je intonatie. Spreek trager en articuleer goed; 
schreeuwen is natuurlijk niet nodig.

 5 Vertel meteen de essentie.

 5 Herhaal je boodschap, maar blijf consequent in je woordkeuze en vermijd 
synoniemen.
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Checklist ‘Duidelijk Nederlands schrijven’

Schriftelijke communicatie is erg moeilijk voor anderstalige ouders. Vertel dus 
altijd je boodschap (ook) via een persoonlijk gesprek. Je kan dan controleren 
of de ouders je begrijpen en indien nodig extra uitleg geven.

Schrijf helder

 5 Ik beperk mijn tekst tot de essentie.

 5 Ik kies een korte, duidelijke titel.

 5 Ik zorg voor een logische structuur en start met de belangrijkste boodschap. 

 5 Ik maak korte en eenvoudige zinnen.

 5 Ik gebruik transparante woorden: woorden die in meerdere talen op elkaar 
lijken.

vanzelf  automatisch (Frans: automatique, Engels; automatically)

 5 Ik vermijd tussentaal en dialect.

 5 Ik vermijd figuurlijke taal.

 Moeilijk: ‘Gisteren werd het startschot gegeven.’
 Makkelijker: ‘Gisteren was de eerste schooldag.’

 5 Ik schrijf zoals ik vertel en gebruik geen ambtelijke taal.

 Moeilijk: ‘Je krijgt dan meer informatie betreffende de uitstap.’
 Makkelijker: ‘Je krijgt dan meer informatie over de uitstap.’

 5 Ik blijf consequent in mijn woordkeuze en vermijd synoniemen.

 5 Ik leg vaktaal uit. 

 5 Ik maak actieve zinnen en verkies werkwoorden boven naamwoorden.

 Moeilijk: ‘Het verkrijgen van de schoolagenda gebeurt op 1 september.’ 
 Makkelijker: ‘U krijgt de schoolagenda op 1 september.’

 5 Ik benoem de dingen met hun echte naam en vermijd vage verwijswoordjes 
als ‘die’, ‘hen’, ‘ze’.

 Moeilijk: ‘De kinderen zijn terug op school om 17 uur. Je kan ze dan 
komen ophalen.’

 Makkelijker: ‘De kinderen zijn terug op school om 17 uur. Je kan je 
kind dan komen ophalen.’
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 5 Ik verkies cijfers boven letters.

 Moeilijk: ‘We gaan deze maand drie keer zwemmen.’
 Makkelijker: ‘We gaan deze maand 3 keer zwemmen.’

 5 Ik vermijd afkortingen of ik verklaar ze.

 5 Ik gebruik de bevelende vorm bij instructies.

  Moeilijk: ‘Ouders dienen een handtekening te plaatsen op pagina 2.’
  Makkelijker: ‘Zet een handtekening op pagina 2.’

 5 Ik spreek de lezer aan.

  Moeilijk: ‘Extra toetsenblaadjes kunnen via dit formulier besteld 
worden.’

  Makkelijker: ‘Je kan extra toetsenblaadjes via dit formulier bestellen.’

Maak het visueel

 5 Ik ga na wat ik wil bereiken met mijn tekst: informeren, uitnodigen, 
verwittigen, naar hulp vragen ... Ik gebruik eventueel een bepaalde 
papierkleur of bepaalde pictogrammen per communicatiedoel.

 5 Ik zorg voor beeldmateriaal om mijn tekst te verduidelijken: foto’s, tabellen, 
grafieken, pictogrammen, symbolen ... Ik let erop dat ik niet overdrijf en 
gebruik pictogrammen en illustraties enkel als ze de tekst versterken.

 5 Ik geef mijn teksten een duidelijke structuur en lay-out:
• een titel die de interesse wekt en die duidelijk zegt waarover de tekst gaat
• 1 alinea per idee/argument, en regelmatig een witregel
• de hoofdboodschap vooraan in de tekst
• tussentitels en belangrijke woorden in het vet (beter dan cursief of 

onderlijnen)
• opsomming in puntjes
• één, goed leesbaar lettertype
• geen woorden in hoofdletters (voor grote titels kan het eventueel wel)
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Maak het de ouders gemakkelijk

 5 Ik hou rekening met de voorkennis van de ouders: wat is een ICT-lokaal?  
Wat is Smartschool?

 5 Ik verkies aanvink-antwoorden boven open vragen.

Communiceren via WhatsApp of sms?
 5 Wanneer je één korte, duidelijke boodschap wilt meegeven.

 5 Kan na een telefoongesprek helpen om de belangrijkste punten kort te 
herhalen.

 5 Spreektaal is oké maar vermijd afkortingen en laat geen zinsdelen weg.

Communiceren via een website, klasblog of Smartschool?
 5 Verkies korte zinnen of woorden boven lange teksten.

 5 Verduidelijk je boodschap met pictogrammen, foto’s, tabellen en grafieken.
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