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In oktober 2022 organiseerde het Huis van het Nederlands een NT2-café in Muntpunt.  

Brusselse NT2-lesgevers konden er aanschuiven aan 7 praktijktafels over Nederlands leren in en 

uit de klas.  

Hier lees je voor elke tafel enkele suggesties die aan bod kwamen.  

 

KATLEEN GEEFT IN HAAR KLAS RUIMTE AAN 

THUISTALEN 

• Gebruik een talenpaspoort, waar je cursisten vraagt 

naar de talen die ze spreken, de taal waarin ze dromen of 

van welk woord ze houden. Hier vind je een voorbeeld. 

• Laat cursisten die dezelfde taal spreken in groepjes inhoudelijk brainstormen over een 

opdracht. Bv. ‘advies geven’ in een bepaalde situatie, welk advies zou je geven? Daarna 

schakel je over op het Nederlands.   

• Gebruik foto’s van objecten met het bijbehorende woord in een andere taal. Zorg dat 

verschillende talen aan bod komen. Cursisten moeten in groepjes het Nederlands woord 

zoeken. Zo kom je als lesgever tot verrassende vaststellingen: ‘Ah jij begrijpt een beetje 

Turks’. Je kan daarna met je cursisten in gesprek gaan over hoe het soms kan helpen om 

linken te leggen tussen talen.  

• Gebruik de boeken ‘Speaking in tongues. Curious expressions from around the world’ of 

‘Lost in translation: An illustrated Compendium of Curious Expressions from around the 

World’ allebei van Ella Frances Sanders om te spreken over de verschillen en gelijkenissen 

tussen talen. 

• Laat af en toe een woord vertalen - je kan ook een klaswoordenboek in meerdere talen 

aanleggen - en laat dit ook de aanleiding zijn tot reflectie vb. 'gas' is in vele talen 

hetzelfde; 'sjal' is in het Arabisch hetzelfde als in het Nederlands, 'sturi' in het Pashtou lijkt 

wel erg op 'sterren' in het Nederlands, ... 

 

https://www.brusselvoltaal.be/sites/brusselvoltaal/files/2020-08/BrusselVolTaal-Talenpaspoort-LO-SO_0.pdf
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ISABEL GEEFT LES OP ANDERE LOCATIES 

EN DAT LEVERDE NIEUWE LESINHOUDEN 

OP 

• Organiseer je één of meerder lessen in de 

bibliotheek? Beperk je dan zeker niet tot de collectie 

Nederlands voor anderstaligen. Je kan boeiende lessen opbouwen met de andere boeken 

uit de collectie, vooral de informatieve boeken. Isabel gaf een voorbeeld van de lessen die 

ze gaf over bewegen en gezonde voeding met boeken over deze thema’s.  

• Wil je je cursisten aanmoedigen om deel te nemen aan een leuke Nederlandstalige 

activiteit in een gemeenschapscentrum? Probeer dan een deel van je lessen te laten 

doorgaan in een gemeenschapscentrum. Besteed in de les voldoende tijd om de interesses 

van je cursisten in kaart te brengen en in functie daarvan een activiteit te kiezen.  

• Gebruik de methodiek ‘tree of life’ om aan de hand van concrete verhalen te praten de 

interesses en vrijetijdsactiviteiten van je cursisten.  Toon eerst foto’s en boeken van 

verschillende bomen. Start daarna het gesprek over de kindertijd van je cursisten door de 

vergelijking te maken met de wortels van een boom. 'Waar ben je geboren?’ ‘Waar ben je 

opgegroeid?’ ‘Wat deed je graag als kind?’  Gebruik deze mooie filmpjes van Francis Alys 

om de kinderspelen nog concreter te maken. Praat over de stam: ‘Wat doe je nu graag?’  

Praat tenslotte over de kruin: 'Wat wil je later graag doen?’. Laat cursisten eventueel een 

tekening van een boom maken en schrijf er hun favoriete activiteiten bij.  

 

KARLIEN ONTWIKKELDE EEN SYSTEEM OM IN 

HAAR LESSEN ECHT AAN DE SLAG TE GAAN 

MET DE INTERESSES VAN HAAR CURSISTEN.  

• Wil je graag dat je cursisten meer eigenaar worden 

van hun traject om Nederlands te leren? Creëer in jouw klas 

dan een omgeving waar cursisten vaak uitgenodigd worden om zelf keuzes te maken. 

http://francisalys.com/category/childrens-games/
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• Laat cursisten een portfolio bijhouden met opdrachten (fragmenten, teksten, 

schrijfopdrachten) die ze individueel moeten maken.  

• Bereid als lesgever een aantal opties voor, bijvoorbeeld vier kijkfragmenten. Laat je 

cursisten samen beslissen welk fragment jullie in de klas bekijken. Vervolgens geef je de 

opdracht om individueel nog een fragment te kiezen. Cursisten bekijken dit fragment thuis 

in functie van hun portfolio.   

• Oefenen op mondelinge vaardigheden? Reik aan welk soort gesprek je graag wil oefenen, 

‘bv.  een probleem signaleren’. Laat je cursisten zelf uitwerken en voorbereiden in welke 

context ze dit inoefenen: Waar ben je? Wie ben je? Met wie praat je?  

• Gebruik je geen boek meer? Zorg voor een vaste herkenbare structuur voor je cursisten. 

Bijvoorbeeld: start elke les met een conversatie-activiteit, gevolgd door een kort moment 

waarop je expliciet aan grammatica werkt, op dinsdag werk je aan het schrijfportfolio, op 

donderdag het luister(-kijk)portfolio, etc.  

• Nog twee leuke suggesties: Elke week is er een liedje van de week. Ga soms ook eens 

wandelen met conversatiekaartjes.  

 

HANS LAAT ZIJN CURSISTEN OPDRACHTEN 

UITVOEREN BUITEN DE KLAS 

• Hans geeft lessen Nederlands voor rusthuispersoneel. Alle 

cursisten werken dus in dezelfde context, maar hebben ook niet 

allemaal dezelfde functie.  

• Geef je cursisten af en toe opdrachten die ze de buiten de klas moeten uitvoeren, bv. een 

gesprek met een Nederlandstalige collega, klant, patiënt, buur.   

• Neem in de klas de tijd om in kaart te brengen waar en met wie ze de opdracht kunnen 

realiseren.  

• Oefen de opdracht voldoende in. 

• Zorg ervoor dat je cursisten met iets tastbaars terug naar de les komen, bijvoorbeeld 

foto’s of een audio-opname.  
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• Na die les bespreek je de opdracht uitgebreid. Bijvoorbeeld, ‘Welke vraag kan je nog 

stellen?’ ‘Wat was er moeilijk? Waarom?’.  

 

MARIANNE VERTREKT VAN WABLIEFT ARTIKELS 

OM TE TRAINEN OP COMMUNICATIEVE 

VAARDIGHEDEN EN GRAMMATICA 

 

• Op de laatste pagina’s van de Wablieft krant lees je de vaste rubrieken ‘tip’ en ‘blog’. 

Lees ze samen in de klas en praat erover. Laat je cursisten vervolgens zelf een ‘tip of 

‘blog’ schrijven.  

• Laat je cursisten een lezersbrief schrijven naar Wablieft. Na publicatie raad je samen 

waarom sommige stukken zijn weggelaten.   

• Lees in een groepje een kort leuk artikel en vertel het na aan een ander groepje. 

• Een tekst ‘fileren’: Wat is het subject? Welk verbum is het? Met welk zinsdeel begint de 

tekst? Niet altijd met het subject. Laat cursisten variatie zien!  Ga op zoek naar 

preposities/conjuncties/... in een artikel > laat je cursisten met de conjuncties nieuwe 

zinnen maken.  

• Je toont je cursisten enkel de titel en de eerste regels van het artikel. Daarna mogen ze 

het zelf afwerken of bespreken jullie samen wat volgens je cursisten de inhoud van het 

artikel zal zijn.  

• Je geeft je cursisten een kort artikel, maar zonder titel. Zij moeten er zelf de titel bij 

bedenken. Of je knipt de titels en artikels los en vraagt je cursisten om de juiste titel bij 

het juiste artikel te leggen.  
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JAN BRACHT IN KAART WELKE AANPAKKEN 

WERKEN IN EEN ONLINE LES 

• Beperk je spreektijd als lesgever, bijvoorbeeld niet langer dan 

5 min aan één stuk. Je bent vooral aan het woord om de 

oefening of opdracht in gang te trekken en nadien af te ronden (warm-up en cool down). 

• Evaluatie online? Houd je timing in de gaten.  

• Gebruik emoji’s voor de rust (www.emojipedia.org)   

• Mogen cursisten een spellingscontrole of vertaalprogramma gebruiken? Ja, want in het 

echte leven doe je dat ook. 

• Gebruik de synchrone lesmomenten vooral als oefenmoment. Luisteroefeningen of regels 

bekijken gebeurt best a-synchroon.  

 

 

HANNELORE  VERBINDT DE THEMA’S UIT HAAR 

MODULE TELKENS MET EEN BUITENSCHOOLSE 

ACTIVITEIT. 

 

• Vergeet de voorbereiding en nabespreking niet van de buitenschoolse activiteit.  

• Hannelore nam met haar klas deel aan een conversatie-activiteit, liet haar cursisten de 

vrijwilligers interviewen en ging tuinieren met haar klas.  

• Ze besteedde veel aandacht aan de strategieën waar cursisten op kunnen terugvallen om 

hun plan te trekken in het Nederlands.  

• Ga je ergens naartoe met een externe spreker of gids, vraag dan best na of die persoon 

ervaring heeft met NT2 of een leerkracht is.  

• Fijne tip voor een extra-muros: een uitstap naar Ikea, daar kan je veel concrete 

opdrachten aan koppelen.  

http://www.emojipedia.org/

