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MODULE 1: DEZE MODULE IS ONDERDEEL 
VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE Dit product is tot stand gekomen door: 

Het Begint met Taal 
Koningin Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht 
030-2422841  
info@hetbegintmettaal.nl, www.hetbegintmettaal.nl

Algemene projectleiding: Sylvia de Groot Heupner

Vrije Universiteit Amsterdam - VU-NT2
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
020-5986575, 06-10817548
c.w.h.vander.voort@vu.nl, www.nt2.vu.nl

Inhoudelijke projectleiding: Vita Olijhoek (VU-NT2)

Concept & advies: Carola van der Voort

Van Dale Uitgevers
Postbus 13288
3507 LG Utrecht

Correspondentieadres: redactie@vandale.nl
www.vandale.nl / www.vandale.be

Auteurs: Martijn Baalman, Vita Olijhoek en 
Carola van der Voort

Ontworpen door: Beeldenfabriek, Rotterdam

Fotografie: 
Lucy Coenen, Marloes de Haan en Vita Olijhoek, Den Haag, 
070-3838849, Lucycoenen@planet.nl

Audiobestanden: de bij deze module horende 
audiobestanden zijn te beluisteren en/of te downloaden op 
www.vandale.nl/spreektaal. 

Beeldmateriaal: al het beeldmateriaal is met zorg 
geselecteerd. Mocht u desondanks menen dat wij uw 
rechten niet goed gerespecteerd hebben, neemt u dan 
contact op met Het Begint met Taal.

Meer informatie? Neem contact op met Het Begint met Taal 
via 030-2422841 of info@hetbegintmettaal.nl.

Colofon

SpreekTaal 1 is ontwikkeld door Het Begint met Taal en de Vrije Universiteit Amsterdam en mogelijk gemaakt dankzij financiële 
ondersteuning van het Oranje Fonds, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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6. Taalriedel

Goedemorgen! 
Goedemorgen!
  Wie ben jij?
  Wie ben jij?
Ik heet Moniek. En wie ben jij?
Ik heet Moniek. En wie ben jij?
  Mijn naam is Peter.
  Mijn naam is Peter.

 

7. Luister naar je begeleider. Zeg na.

1. Hallo.
2. Ik ben Mohammed.
3. Wie bent u?
4. Dag.
5. Mijn naam is David.

  ?           
8. Luister naar je begeleider. Hoeveel woorden hoor je?  

Steek het aantal vingers op.
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9. Zeg de gesprekken na. 

Bouhra:  Hoi Birsel.
Birsel: Hallo Bouhra.

Jan: Goedemorgen Mohammed.
Mohammed: Goedemorgen!

Mevrouw: Hallo, ik ben mevrouw Bakker. Hoe heet u?
David: Dag, ik heet David Schouten.

Debby: Goedemiddag, Ik ben Debby. Wie ben jij?
Stella: Hoi, mijn naam is Stella Ahmadi.

              
10. Luister naar je begeleider en geef antwoord.

Hallo! ……………………… 
Wie ben jij? ………………………
Goedemorgen! ………………………
Hoe heet u? ………………………
Wat is je naam? ……………………… 

11. Vraag en geef antwoord.

Loop rond. Groet elkaar.

12. Vraag en geef antwoord. 

Loop rond. Vraag naar de naam van de ander.
De ander reageert.
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2. Waar kom je vandaan? 

   
1. Bekijk het plaatje. Praat met je begeleider.

Wat zie je op het plaatje? Waar kom je vandaan? 
Uit welk land komt je begeleider?
 

 
2. Luister naar het gesprek Waar kom je vandaan?.  

Je hoort Yannick en Abdel. 

   
3. Luister nog een keer naar het gesprek en wijs het plaatje aan.
 
Hoe lang woont Yannick in Nederland?

2 5 7

   
4. Luister nog een keer naar het gesprek en geef antwoord. 

Uit welk land komt Yannick?
Uit welk land komt Abdel?

       
5. Bekijk een wereldkaart. Praat met je begeleider.

Waar kom jij vandaan? Wijs het land aan op de kaart. Waar ligt Nederland?
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13. Vraag en geef antwoord.

Loop rond. Praat met een ander. Vraag naar de postcode en het 
telefoonnummer. De ander reageert.

       
14. Spelletje

Wat hoort bij elkaar?

15.  Je wilt meedoen met de sportles in het buurthuis.  
Je gaat je inschrijven. Praat met de medewerker van het buurthuis. 

       
16. Kijk nog een keer naar de foto’s. Geef antwoord op de vragen.  

Bedenk je eigen verhaal.

Wie zijn deze mensen? Is de vrouw getrouwd?
Waar zijn ze?  Wat denkt de man op de foto?
Wat doen ze?
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5. Praktijkopdracht

Naar buiten!

Ga naar iemand in je straat / je  flat die je nog niet kent.
Stel jezelf voor. Vertel
•  je naam.
•  waar je woont.
•  waar je vandaan komt.
•  hoe lang je in Nederland woont.
•  of je getrouwd bent.
•  of je kinderen hebt.

Stel zelf ook vragen.
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6. Overzicht woorden en  
 standaardzinnetjes
de naam
het adres
de postcode
de woonplaats
het telefoonnummer
de straat
het land
de buurvrouw 
de buurman 
het buurthuis 
het cijfer 
het jaar 
de maand 
de jongen 
het meisje 
het kind
de zoon 
de dochter

Ik ben getrouwd.
Ik ben gescheiden.
Ik woon samen.
Ik woon alleen.

Wie ben je?
Hoe heet je?
Wat is je naam?

Waar kom je vandaan?
Uit welk land kom je?
Hoe lang woon je in Nederland?
Waar woon je?
Wat is je adres?

wonen
komen
ben, bent, is (zijn)
trouwen

een
twee
drie 
vier
vijf
zes
zeven
acht
negen
tien 

hallo
dag
goedemorgen 
goedemiddag
prima
bedankt
gefeliciteerd 
 
Ik ben …
Ik heet …
Mijn naam is …

Ik kom uit …
Ik woon in …
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De modules
Het materiaal is:
• ontwikkeld om gestructureerd te werken aan taalverhoging tot niveau A1(+).
• gericht op de mondelinge vaardigheden: luisteren, spreken en gesprekken voeren.

Wat kan een NT2-deelnemer op niveau A1?
Een deelnemer kan:
• vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen begrijpen en gebruiken;
• kan zichzelf aan anderen voorstellen;
• kan vragen stellen en beantwoorden over vertrouwde dagelijkse onderwerpen;
• kan reageren op een ander als de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om 

te helpen.
Op dit niveau mag je nog geen volzinnen verwachten. Het taalgebruik van de deelnemer 
beperkt zich tot een klein aantal eenvoudige grammaticale constructies en uit het hoofd geleerde 
uitdrukkingen. Ook wemelt het nog van de grammaticale fouten.

Aanpak – globale werkwijze
Het materiaal bestaat uit vijftien modules. Elke module heeft zijn eigen thema. Er is geen vaste 
volgorde waarin de modules gebruikt moeten worden. Het advies is te starten met de module 
‘Praten over jezelf’, omdat deze module in het teken staat van kennismaking. Bovendien wordt in 
het materiaal voor de begeleider bij deze module meer uitleg gegeven over de werkwijze van de 
verschillende oefenvormen. 

Het stramien en de opbouw van elke module zijn hetzelfde.
• Elke module begint met een voorblad met daarop een foto of afbeelding, de naam van het 

thema en een korte inhoudsopgave. 
• Binnen elke module zijn steeds vier subthema’s. Deze subthema’s kunnen het beste op volgorde

worden doorgewerkt. Het is goed om zo nu en dan onderdelen van de module te herhalen. 
Dit zorgt ervoor dat de deelnemer de stof beter kan onthouden. Als een deelnemer (een deel van)
de stof al beheerst, kunnen subthema’s of onderdelen daarvan ook worden overgeslagen. 

• Elke subthema begint met een foto / beeldmateriaal met daaraan gekoppeld een aantal 
concrete vragen. Op deze manier wordt het subthema geïntroduceerd en wordt de voorkennis 
van de deelnemer geactiveerd. 

• Daarna komt er een dialoog. In deze teksten zitten de belangrijkste nieuwe woorden en 
zinnetjes. De gesprekken hoeven niet woord voor woord begrepen te worden. Het gaat 
om die woorden en zinnetjes en dat de boodschap overkomt. 

     

7. Begeleidershandleiding
Algemeen

7. Begeleider
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Specifieke instructies bij de oefeningen

1. Hallo!

Oefening 2 en 3: 
Transcript Hallo!

Bouhra:  Hoi Birsel.
Birsel: Hallo Bouhra.
Jan: Goedemorgen mevrouw Bakker.
Mevrouw Bakker: Goedemorgen!
Mohammed: Hallo, ik ben Mohammed. Wie ben jij?
David: Hoi, ik heet David.
Meneer: Goedemorgen, wat is uw naam?
Mevrouw: Hallo, ik heet Stella Ahmadi.
Debby: Goedemiddag, mijn naam is Debby.
Sevda: Dag, ik heet Sevda. 

Oefening 4: 
Lees de vijf gesprekjes voor (zie transcript, Hallo). De deelnemer zegt welk woord ontbreekt.

Oefening 6:
Luister naar de audio. De werkwijze is als volgt:
• de deelnemer luistert naar de taalriedel (audio) zonder tekst
• de deelnemer luistert nogmaals, nu met tekst
•  de deelnemer spreekt mee met de audio met tekst / zonder tekst  

(met de herhaling van iedere zin)
• de begeleider leest zin voor zin de taalriedel voor, de deelnemer herhaalt
N.B. Als een deelnemer niet kan lezen, gaat deze oefening zonder geschreven tekst.

Oefening 8:
Lees de volgende zinnen voor:
• Goedemorgen mevrouw Bakker.
• Wie ben jij?
• Mijn naam is Debby.
• Wat is uw naam?
• Hoe heet u?
• Ik heet Stella Ahmadi.



SpreekTaal – hét materiaal voor taalcoaching

SpreekTaal is de meest gebruikte methode voor taalcoaching aan anderstaligen. Het materiaal 
is uitgebreid getest in de praktijk en speciaal ontwikkeld voor taalvrijwilligers die anderstaligen 
ondersteunen met het beter leren spreken van de Nederlandse taal.
• geschikt voor zowel een-op-een taalcoaching als kleine groepen
• eenvoudig in gebruik (geen leservaring vereist)
• goede aansluiting op de dagelijkse praktijk
• laagdrempelig, leuk en leerzaam

De methode bestaat uit twee series: SpreekTaal 1 (niveau 0 tot A1+) en SpreekTaal 2 (niveau A1 
tot A2). Beide series bestaan uit vijftien praktische modules over dagelijkse onderwerpen, zoals 
Eten & Drinken, Wonen en Gezondheid. Elke afzonderlijke module bevat verschillende audio-
opnames en biedt materiaal voor ongeveer 5 uur taalcoaching.

De audiobestanden die bij deze module horen, zijn te beluisteren en/of te downloaden  
via: www.vandale.nl/spreektaal. 

SpreekTaal 1 - module 1 t/m 15
1 Praten over jezelf
2 Familie & vrienden
3 Eten & drinken
4 Wonen
5 Vrije tijd

6 Kleding & uiterlijk
7 Leren
8 Kopen
9 Reizen
10 Het weer

11 Gezondheid
12 Werk
13 Dag & tijd
14 Bellen
15 Geld

Het Begint met Taal versterkt taalvrijwilligersorganisaties op ruim 250 locaties in verschillende fases bij het slim 
organiseren van taalcoaching aan anderstaligen. Op deze locaties oefenen wekelijks 15.000 taalvrijwilligers met 
28.000 anderstaligen de Nederlandse taal. Nieuwe initiatieven kunnen op die manier gelijk aan de slag, ervaren 
organisaties kunnen groeien en methodes die lokaal goed werken rollen wij landelijk uit. Zo leren we van elkaar en 
wordt taalcoaching nóg effectiever. Zie voor meer informatie: www.hetbegintmettaal.nl

© 2018 Het Begint met Taal
© 2018 Van Dale Uitgevers

Alle rechten voorbehouden.
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