
Uitnodiging

Deze vrijwilligersdag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op zaterdag 13 oktober 2018 organiseert Stichting Lezen & Schrijven samen met de Taalhuizen en 
Taalpunten van het noorden van Zuid-Holland een speciale dag voor alle Taal voor het Leven-vrijwilligers. 
Ook jij bent van harte welkom!  
 
Op deze dag willen we je vooral inspireren met een mooi programma! Je kunt uit diverse workshops 
kiezen om jouw kennis over het verbeteren van basisvaardigheden van laaggeletterden te verdiepen 
of te verbreden. Maar natuurlijk organiseren we deze dag ook om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit 
te wisselen en van elkaar te leren. Naast vrijwilligers zijn ook professionals die vrijwilligers ondersteu-
nen en/of begeleiden van harte welkom. De dag is kosteloos en we zorgen voor een heerlijke lunch. 

Het programma
09.30 uur Inloop
10.00 uur  Opening door dagvoorzitter Dieuwertje Blok
10.10 uur Plenaire spreker: Bart Chabot, schrijver 
10.50 uur Workshopronde 1
12.05 uur Lunch en informatie- en materialenmarkt
13.15 uur Workshopsronde 2
14.40 uur Bekendmaking Zuid-Hollandse TaalHelden met Geke van Velzen 
15.20 uur Afsluiting met Muzikaal Behang
16.30 uur Einde 

We organiseren twee workshoprondes. Op het registratieformulier kun je aangeven welke workshops je 
eerste, tweede en derde voorkeur hebben. We houden zoveel mogelijk rekening met de workshopkeu-
zes van jouw voorkeur. Een beschrijving van de verschillende workshops vind je op de volgende pagi-
na’s.
 
Aanmelden
Aanmelden kan via het registratieformulier: https://goo.gl/forms/64L9G0gInF0oxTqu2
Wees er snel bij, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.  
 
Locatie
ROC Mondriaan / Taal aan Zee
Brouwersgracht 50
2512 ER Den Haag 
 
Voor vragen kun je terecht bij Marleen Menken via marleenmenken@lezenenschrijven.nl  
 

Graag tot zaterdag 13 oktober! 

Met hartelijke groet,

Anne van den Bos
Projectleider
Rayon Zuid-West

Beste taalvrijwilliger,



 

 

Workshops 
Als taalvrijwilliger begeleid je een of meerdere mensen bij het leren (spreken, luisteren, 

lezen en/of schrijven) van de Nederlandse taal. De ene organisatie refereert naar deze 

taalleerders als ‘deelnemers’, de ander noemt hen ‘cursisten’, ‘bezoekers’ of bijvoorbeeld 

‘maatjes’. Hieronder gebruiken we de term ‘taalleerder’. Met taalleerder bedoelen we  

degene(n) die jij als taalvrijwilliger begeleidt. 

 

 

Zaterdag 13 oktober 2018 – Den Haag 

 
 

Workshop 1: Activerende werkvormen bij spreken en lezen  
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met de methoden van Spreektaal, Melkweg Plus 

en Succes. Je leert over de opbouw van dit cursusmateriaal en je ervaart hoe je het leren 

spreken en/of lezen van je taalleerder kunt bevorderen met actieve en gevarieerde taal-

oefeningen. Voorbeelden van zulke activerende werkvormen zijn: woordspin, TPR, me-

mory, rollenspel, pitchen, afbeeldingen en gatenteksten. 

 

Workshop 2: Spreekvaardigheid en feedback  
Hoe kun je spreekvaardigheid oefenen en wat heb je hierbij nodig? Laat je je taalleerder 

vrij spreken of geef je gerichte opdrachten? Moet je op alle fouten letten en deze verbe-

teren of zijn er andere manieren om het spreken te oefenen en van de gemaakte fouten 

te leren? Hoe kun je in kleine groepjes spreekopdrachten uitvoeren? Op deze en andere 

vragen krijg je antwoord tijdens deze workshop. Aan de hand van concrete voorbeelden, 

theorie, tips, trucs en het delen van ervaringen leer je om je taalleerder effectief te bege-

leiden bij het aanleren van spreekvaardigheid. 

 

Workshop 3: Differentiëren in groepen   

Als je werkt met een groep taalleerders heb je vaak te maken met uiteenlopende taalni-

veaus, achtergronden en leervaardigheid. De ene taalleerder leert snel, de ander lang-

zaam. De ene taalleerder zit al een jaar op les, de ander is nog maar net begonnen. Wil 

je graag weten hoe je je les in een heterogene groep het beste kunt organiseren, kom 

dan naar de workshop Differentiëren. Tijdens deze workshop leer je hoe je groepsgewijs 

kunt werken terwijl je toch rekening houdt met individuele verschillen en behoeften.    

 
Workshop 4: Uitspraak NT2 – verstaanbaar spreken  
Er zijn verschillende klanken in het Nederlands die erg moeilijk zijn voor tweede taalleer-

ders. Waarom is voor een Chinees de 'r' zo moeilijk? Waarom zegt een Syriër dat hij naar 

de 'boerman' gaat als hij de buurman bedoelt? Waarom is voor vrijwel elke tweede taal-

leerder de 'ui' een klank die onuitspreekbaar is? Elke moedertaal heeft zijn invloed op de 

tweede taal en door allerlei factoren wordt de verstaanbaarheid van tweede taalleer-

ders belemmerd. Natuurlijk is de uitspraak daarbij een belangrijke factor, maar er zijn 

veel meer factoren die hierin een rol spelen. In deze workshop leer je hier meer over. Als 

taalcoach voel, ervaar en ontdek je hoe de verschillende Nederlandse klanken tot stand 

komen en leer je hoe je een tweede taalleerder met zijn of haar verstaanbaarheid kunt 

helpen. 



 

2 

 

Workshop 5: Taalspelletjes / spelvormen zonder fysieke spellen 
Spelvormen zijn vaak een effectieve manier om de taal te leren. Tijdens deze workshop 

maak je kennis met allerlei spelmateriaal dat je kan inzetten voor je taalleerder. Ook 

krijg je -kort- de kans om wat spelmateriaal uit te proberen. Na afloop van de workshop 

krijg je een overzicht mee met spelsuggesties en voorbeelden van inzet tijdens de taal-

ontmoetingen. 
 

Workshop 6: Interculturele communicatie 
Tijdens deze workshop leer je wat cultuur is en waarin culturen van elkaar kunnen ver-

schillen. Je krijgt meer inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen culturen.  

Hierdoor word je meer bewust van de eigen cultuur en de (onbewuste) stereotypen en 

vooroordelen die je hanteert. Door meer te leren over interculturele communicatie ben 

je beter in staat iemand uit een andere cultuur te begrijpen en misverstanden in de com-

municatie en omgang te voorkomen. Een intensieve maar verhelderende workshop! 
 

Workshop 7: 21e-eeuwse taalcoaching  
De kans is groot dat je regelmatig Whatsapp gebruikt, of hier in elk geval van gehoord 

hebt. Youtube is waarschijnlijk net zo bekend. Heb je er ooit bij stilgestaan om deze apps 

te gebruiken bij jouw taalcoaching? In deze workshops word je meegenomen in de we-

reld van de 21e-eeuwse taalcoaching. Je krijgt praktische handvatten waarmee je volop 

gebruik leert maken van Whatsapp en Youtube bij jouw taalcoaching, maar ook tal van 

andere nuttige digitale middelen passeren de revue. 
 
Workshop 8: Leesplezier staat voorop 
Lezen met je taalleerder: inspirerend en leerzaam of moeizaam en frustrerend? Je leert 

in deze workshop hoe je dit op een effectieve, gevarieerde en leuke manier kunt doen. 

Motto: Leesplezier staat voorop. Met een leestekst kun je zoveel doen! Werken aan een 

leestekst geeft voor de vrijwilliger en taalleerder houvast en structuur. Maar welk  

materiaal is er en hoe kies je een tekst die bij je taalleerder past? Je leert in deze work-

shop hoe je met een vaste opbouw een nieuwe tekst met je taalleerder kunt voorberei-

den en lezen. Tevens besteden we aandacht aan het aanleren van nieuwe woorden, om-

dat het vergroten van de woordenschat een voorwaarde is om een tekst goed te begrij-

pen.  
 

Workshop 9: Werken met Oefenen.nl  
Oefenen.nl is het online startpunt voor iedereen die zijn basisvaardigheden wil verbete-

ren. Je kunt er oefenen met taal, rekenen, internetten en omgaan met geld. Tijdens deze 

workshop leer je wat er allemaal op oefenen.nl staat, welke programma’s er zijn en voor 

welke deelnemers deze geschikt zijn. Ook leer je over het volgsysteem en het nieuwe on-

derdeel ‘de Liedjeskast’.  
 
Workshop 10: Grenzen stellen en sociale problematiek 

Hoe sluit je goed aan bij de doelen en behoeften van de ander, zonder dat je je eigen 

grenzen uit het oog verliest? Wat zijn aandachtspunten in het omgaan met lastige situa-

ties en dillema’s? Hoe kan je bewuster een positie of een rol kiezen die je relatie met je 

taalleerder en het resultaat van de taalcoaching versterkt? Tijdens deze interactieve 

workshop komen verschillende vraagstukken aan bod. Aan de hand van (eigen) praktijk-

voorbeelden gaan we met elkaar in gesprek over veel voorkomende situaties waar je als 

vrijwilliger tegenaan kan lopen.  
 

 

  



 

3 

 

Workshop 11: Werken met NT-1’ers  
NT1: Nederlands als eerste taal. NT1’ers zijn volwassenen die het Nederlands als  

moedertaal hebben. Wat maakt het verschil in werken met NT-1’ers? We staan uitgebreid 

stil bij de doelgroep, de leervragen en mogelijk in te zetten cursusmaterialen. Aan de 

hand van enkele voorbeelden van taalleerders bekijken we wat we wel en niet gaan aan-

bieden tijdens een taalcursus. 
 

Workshop 12: Taaltheater 
Theater maken is creatief, interactief, leerzaam en vooral heel leuk! Bij deze werkvorm is 

de kracht van verbeelding en taal erg belangrijk. Door middel van theater kan je actief 

een taal aanleren door het gebruik van de stem en het lichaam. Tijdens deze gezellige 

workshop krijg je dan ook  praktische handvaten aangereikt om drama te combine-

ren met je taalcoaching.  
 
Workshop 13: Duidelijke Taal  
Zowel als taalvrijwilliger als in het dagelijks leven loop je soms tegen situaties aan waarin 

de communicatie, met bijvoorbeeld je taalleerder, stroef verloopt. In deze workshop ga 

je op een positieve manier en in een veilige setting aan de slag met een trainingsacteur 

en je groepsgenoten. Je leert o.a. over het gebruik van eenvoudige taal en de teach-back 

methode om je gesprekspartner op een positieve manier te beïnvloeden. Je mag zelf las-

tige situaties uit je ervaringen als vrijwilliger of uit persoonlijke ervaringen inbrengen. 

Door met een trainingsacteur te oefenen kan je ervaren, zien en horen wat het effect is 

op de ander. Tevens krijg je handvatten in hoe je zo’n lastig gesprek anders zou kunnen 

aanpakken. 
 

Workshop 14: Een kijkje in het brein van de analfabeet  
Het doel van deze workshop is het beter kunnen begrijpen van analfabeten. De work-

shopleider probeert de theoretische kennis te combineren met de praktijkervaring als do-

cent om zo het bewustzijn van verschillen tussen analfabeten en geletterden te verho-

gen. Je zal naar buiten lopen met het gevoel dat je beter kunt inleven in de wereld van 

een analfabeet en dat je met dat gevoel betere ondersteuning kan bieden in de toe-

komst.  
 

Workshop 15: Mijn “cursist” onthoudt het niet. Hoe kan ik dit ver-
beteren? 
Een taal leren is doen en veel herhalen. Aan de hand van vragen stellen, kun je op 13 

manieren steeds eenzelfde antwoord terugkrijgen. Deze herhaling zorgt ervoor dat de 

“stof” beter onthouden wordt. En pas als iemand het echt weet kun je het gaan gebrui-

ken bij het spreken. We gaan deze techniek hier uitleggen en oefenen.  
 
Workshop 16: Verborgen wensen van taalleerders 
Kom je bij jouw vrijwilligerswerk ook taalleerders tegen die het inburgeringsexamen blij-

ken te moeten doen? Wil je precies weten wat een inburgeraar moet kunnen bij het in-

burgeringsexamen? Wil je weten welk lesmateriaal het beste past bij jouw taalleer-

der? Heb je moeite met het inschatten van het taalniveau van een taalleerder? Wil je we-

ten hoe je moet beginnen met jouw taallessen als vrijwilliger aan een nieuwe taalleer-

der? Dit soort vragen staat centraal bij deze workshop. Je krijgt informatie over de ach-

tergronden van taalleerders en over de inhoud van het huidige en toekomstige inburge-

ringsexamen. Je leert hoe je beter kunt omgaan met de (vaak verborgen) wensen van 

de taalleerders.   

  



 

4 

 

LET OP! Ben je coördinator? Dan mag je een keuze maken uit  

onderstaande workshops. Deze workshops worden alleen in de 
ochtend gegeven. Voor het middagprogramma kun je een keuze 

maken uit de vrijwilligersworkshops. 
 

 

Workshop C01:  

Begeleiden en motiveren van vrijwilligers 
Enthousiaste en gedreven vrijwilligers zijn een fantastische aanwinst voor je organisatie. 

Tijdens deze workshop word je meegenomen langs een aantal belangrijke facetten van 

het vrijwilligersmanagement, met aandacht voor de visie op het werken met vrijwilligers 

(waarom) en de begeleiding en binding van de vrijwilligers. Je gaat aan de slag met het 

vrijwilligerskwadrant, waarin de verschillende types vrijwilligers aan bod komen en je zelf 

kan ervaren hoe iedereen werkt vanuit een eigen set van motieven. 
 

Workshop C02:  
Lesmaterialen: Voel je goed!, Voor ‘t zelfde geld, Rekenen en EVA 
Tijdens deze snuffelworkshop maak je kennis met de materialen en programma's van 

Stichting Lezen & Schrijven. Ben je bijvoorbeeld al bekend met Voel je Goed! over taal 

en gezondheid? Met Voor ‘t zelfde geld over financiële vaardigheden en EVA over empo-

werment en sociale activatie van vrouwen? En wist je dat L&S ook materialen voor reke-

nen biedt? De workshopleider geeft een voorproefje op de inhoud van deze programma's 

en materialen en je kan inspiratie en voorbeelden ophalen over hoe je zo'n programma 

opstart. 

 
Workshop C03:  

Taal in camouflage activiteiten - de Piëzo Methodiek 
Laaggeletterden voor wie de drempel te hoog is om aan de slag te gaan met hun basis-

vaardigheden, proberen we vaak te verleiden met zogenoemd 'camouflage aanbod'. Dit 

kan bestaan uit allerlei in het dagelijks leven terugkerende activiteiten die aansluiten bij 

de ‘taalvragen’ van deelnemers, zoals een cursus digitale vaardigheden of hulp bij de be-

lastingaangifte. Maar hoe bied je waardevolle camouflage activiteiten aan en motiveer je 

een cursist om door te stromen naar bijvoorbeeld taalscholing? Binnen de PiëzoMethodiek 

worden deelnemers ondersteund richting zelfredzaamheid en participatie. De eigen (hulp) 

vraag van de deelnemers is leidend voor invulling van het traject dat hij volgt. Door deel 

te nemen aan diverse activiteiten krijgen deelnemers de gelegenheid om op basis van 

hun talenten andere vaardigheden, waaronder taal, te ontwikkelen richting een voor hen 

gewenste rol in de samenleving. 

 

Workshop C04:  
Hoe bereik je de Nederlandstalige laaggeletterde?  
Tweederde van de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland is autochtone Nederlander. 

We bereiken met zijn allen maar een fractie van deze groep 'NT1-ers'. Waar vind je ze en 

hoe motiveer je hen om met hun basisvaardigheden aan de slag te gaan? Lost Lemon en 

Muzus onderzochten de groep NT1-ers en ontwikkelden 5 persona’s; 'typen' laaggeletter-

den. Kenmerken van deze typen zijn niet de feitelijke kenmerken zoals leeftijd of ge-

slacht, maar de behoeften die deze verschillende persona's hebben. Elk ‘type’ vergt echt 

een andere aanpak. Hoe speel je daar op in? Hoe verleid je hen naar aanbod? En hoe 

sluit je daar als professional of vrijwilliger bij aan? In deze (inter)actieve workshop gaan 

we daar mee aan de slag! 


