Programma Inspiratiedag voor organisatoren en (vrijwillige) begeleiders van
oefenkansen Nederlands - dinsdag 26 oktober 2021
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Intro
Inge Schuurmans vertelt vanuit de praktijkervaring van Ligo waarom het belangrijk is om oefenkansen te bieden aan laagopgeleide
deelnemers. Welk type oefenkans bied je het best aan laagopgeleide deelnemers? Hoe kan je hen het best Nederlands laten oefenen?
Workshops
1. Werken met laaggeletterde deelnemers die erg moeizaam bijleren: profiel en werkvormen - Judith Nuyts, Ligo – 90 min (max 16
deelnemers)
Waarom is het voor sommige laaggeletterde of analfabete deelnemers moeilijk om Nederlands te leren? Wat maakt dat een deelnemer
stagneert of als uitgeleerd beschouwd wordt? Hoe verloopt deze procedure bij Ligo? Hoe begeleidt Ligo hen? En wat kan jij als
begeleider van een oefenkans voor hen betekenen?
Je doorloopt samen een e-learning waarin je in de schoenen stapt van iemand die laaggeletterd is.
Daarna geeft Judith enkele tips en tricks vanuit de expertise van Ligo.
Oefen je in duo? Dan is deze workshop ook interessant voor jou.
2. Referentiekader en interculturele communicatie – Ilhame, Atlas team diversiteit – 120 min (max 15 deelnemers)
Je krijgt in deze workshop inzicht in je eigen referentiekader en ontdekt welk effect dat heeft op je communicatie. Je leert aan de hand
van interactieve oefeningen hoe je als begeleider beter kunt omgaan met andere meningen en krasse uitspraken. Wat werkt goed? Wat
werkt minder? Tot slot krijg je via een ervaringsoefening concrete handvatten mee die je als begeleider kunt gebruiken.
3. Klare taal spreken – Silke, Atlas team taal – 120 min (max 12 deelnemers)
Wil je vlotter met anderstaligen communiceren? Je krijgt tips over hoe je je taalgebruik kan aanpassen aan anderstaligen met een
beperkte kennis Nederlands. Je ervaart hoe het is om anderstalig te zijn. Je krijgt meer inzicht in taalverwerving NT2 (Nederlands als 2e
taal).
Oefen je in duo? Dan is deze workshop ook interessant voor jou.

4. Conversatie stimuleren in groep - Nele, Atlas team taal – 120 min (max 10 deelnemers)
Je ervaart een aantal babbelmethodieken ontwikkeld uit Open Inloop Taal van Atlas. Je leert werkvormen voor groepen kennen om zo
veel mogelijk spreekkansen te creëren voor verschillende niveaus. Je krijgt tips over hoe je spreekdurf en conversatie kan stimuleren in
groep.
5. Conversatie stimuleren als buddy – Krisje, team taal - 90 min (max 8 deelnemers)
Hoe zorg je ervoor dat je buddy meer aan het woord is? Hoe verhoog je de spreekdurf? Welke vragen stel je? Wat zijn geschikte
gesprekthema’s? Je oefent met een anderstalige deelnemer die nog niet veel Nederlands kent. Voorwaarde: Je hebt de vorming klare
taal spreken al eens gevolgd.
6. Grenzen bewaken – Lies, Atlas team taal – 90 min (max 10 deelnemers)
Krijg je regelmatig persoonlijke vragen van deelnemers? Bijvoorbeeld over administratie, les Nederlands, gezondheid,… Welke vragen
neem je zelf op en welke niet? Wanneer verwijs je door? Hoe dicht laat je je deelnemers bij je privéleven komen? Hoever ga je in je
engagement als begeleider van een oefenkans? Je denkt na over jouw rol en geeft elkaar tips over hoe je je grenzen kan aangeven en
hoe je je deelnemer kan versterken.
7. Materialen om Nederlands te oefenen - Marie-Claude, docAtlas – 90 min (max 16 deelnemers) – LET OP – deze sessie gaat fysiek
door in Atlas, zaal Canvas.
Zoek je specifiek materiaal zoals spelletjes, boeken, foto’s, methodes om Nederlands te oefenen met anderstaligen?
Documentatiecentrum Atlas presenteert en demonstreert materiaal dat je als vrijwilliger kan gebruiken.
Je krijgt de kans om het materiaal ook zelf uit te proberen.

