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Workshop

Taal in de praktijk

Brigitte Buvelot

Jubileum HBT 28 maart

2018 

• Taal in de Praktijk: wat is het?

• Het nut van praktijktaken

• Wat doen ‘uw’ vrijwilligers aan praktijktaken? 

• Vrijwilligers stimuleren tot praktijkoefening

• Praktische tips 

• Vragen? 

In deze workshop:

Taal in de praktijk

Taal in de Praktijk is gemaakt door

• Het Begint met Taal
• Bureau BinnenBoord

• Uitgetest en mede-gefinancierd door

Humanitas Utrecht

• Model voor praktijktaken

• 3 uitgewerkte voorbeelden

• Tips

• Taalkaart

Taal in de Praktijk

de Taalkaart

• Taal leren is doen

• Taalleerders leren niet alleen / minder achter 

een tafeltje in het taalhuis
• Variatie / weer ‘es wat anders 

• Beter zicht op het eigen kunnen
• Zelfvertrouwen

• Informatie voor de taalcoach / vrijwilliger

Nut van praktijktaken
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• Hoe vaak doen ‘uw’ vrijwilligers & 

deelnemers praktijktaken?

• Mag het iets meer zijn?

Uw vrijwilligers

• Hoe kun je vrijwilligers stimuleren om 

regelmatig praktijktaken te doen?

Uw vrijwilligers

• Toon en bespreek Taal in de Praktijk

• Overtuig van het nut van praktijktaken

• Wijs nog eens op de praktijktips in SpreekTaal

• Maak duo’s waarbij de ene vrijwilliger de andere 

ondersteunt / op sleeptouw neemt

• Organiseer een concreet uitje met 3 – 5 koppels

Ondersteun ook de voorbereiding

• Besteed een bijeenkomst aan TidPraktijk en laat 

ervaringen uitwisselen

Tips

• Relevantie: een praktijktaak is alleen nuttig als de 

deelnemer de taaltaak nodig heeft in zijn eigen 

dagelijks leven 

• Leuk is goed, maar niet genoeg

• Nut: elke deelnemer oefent taal tijdens de praktijktaak 

• Eis: de praktijktaak  levert een concreet resultaat op

Valkuilen:

• Meld bij intake vrijwilliger de verwachting dat ze 

praktijktaken (voorbereiden en) uitvoeren

• Doe dit ook bij deelnemers

• Let op balans: voorbereidings- en reistijd in verhouding 

tot de opbrengst van de praktijktaak

Tips en Valkuilen van workshop-deelnemers:

Handout komt op website Het begint met Taal.

Vragen? Opmerkingen?
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Meer informatie? 

Kijk op www.hetbegintmettaal.nl 

U vindt er ook informatie over 

• SpreekTaal

• webinars

• projecten 

• e-learning 

• nieuwsbrief

Website Het Begint met Taal

Taal in de Praktijk is alleen verkrijgbaar voor 

partnerorganisaties van Het Begint met Taal

Bestelinformatie


