
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 2 - 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 Nederlandse gewoontes 

11 Gezondheid
12 Werk
13 Dag & tijd
14 Communicatie
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
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MODULE 1: DEZE MODULE IS ONDERDEEL 
VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE 

 
bekijk foto / plaatje /  
ding / mens

 
praat samen

 
wijs aan

 
luister naar begeleider /  
andere mensen

 luister naar audio op 
 www.vandale.nl/spreektaal

  tik op de tafel

 
 sta op

 
 een spelletje

 
 naar buiten

 
kijk in de handleiding

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, Lotte Minnema en Anja Valk

Ontworpen door: Beeldenfabriek, Rotterdam

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.

Bronnen: p.1 – Wikipedia.org / p.5-7-26 – Office online /  
p.6 – Skyscrapercity.com / p.16 – Flickr.com /  
p.20 – Youropi.com / p.26 – Commonswikimedia.org

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

Colofon
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2. Praat met je begeleider.

De flat naast je is leeg. Volgende week komen de nieuwe bewoners.
Wat voor buren zou je graag willen hebben? Waarom?

• jonge mensen of oude mensen?
• mannen of vrouwen?
• met kinderen of zonder kinderen?
• met huisdieren of zonder huisdieren?
• mensen die werken of mensen die vaak 
• thuis zijn?

 
3. Luister naar het gesprek Welkom in ons nieuwe huis.  

Je hoort Dwight en Piet.

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

Op welk nummer woont Dwight, denk je?
Het nieuwe huis van Dwight verschilt van zijn vorige huis.  
Welke drie verschillen noemen Dwight en Piet?
Wat gaan Dwight en Elsa doen om de buren te leren kennen?

5. Praat met je begeleider.

Hoe vaak ben je verhuisd? In Nederland? In jouw geboorteland?
Maak je altijd kennis met je buren? Hoe doe je dat?
Is dat in jouw geboorteland anders?



11   Praten over jezelf

  
6. Luister naar het gesprek Kennismaken met de buren.  

Je hoort Yveta en Elsa.

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

Elsa heeft kennisgemaakt met haar nieuwe buurvrouw Yveta.
Wat weet Elsa nu over Yveta? Geef antwoord op de vragen.

Hoe ziet het gezin van Yveta eruit?
Hoe lang woont ze in haar huis?
Vindt ze het fijn om er te wonen?
Waar komt Yveta vandaan?

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

Yveta vindt het fijn om in deze buurt te wonen. Waarom?  
Ze geeft vier redenen. Kijk naar de plaatjes.

   
9. Luister naar je begeleider. Hoor je een vraag?  

Tik op de tafel.
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2. Praat met je begeleider. Waar denk je aan bij het woord ‘bruiloft’?

Bruiloft

 

 
3. Luister naar het gesprek Dromen over de toekomst.  

Je hoort Erik en Walid.

   
4. Luister nog een keer naar het gesprek en wijs aan.

Waar staat Walid?
Wie is de vrouw met de roze jurk?
Waar staat de zoon van Walid?
Wat draagt de vriendin van Walids zoon?
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9. Luister nog een keer naar het telefoongesprek en wijs aan. 

Maria, Lotte en Jacqueline dromen over de toekomst.

Wat is de droom van Jacqueline?
Wat is de droom van Maria?
Wat is de droom van Lotte?

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

        
11. Luister naar je begeleider. 

Vroeger Nu Toekomst

   
12. Taalriedel

Waar is deze foto gemaakt?
Waar is deze foto gemaakt?
 Op de bruiloft van mijn dochter.
 Op de bruiloft van mijn dochter.
Wat ziet ze er prachtig uit!
Wat ziet ze er prachtig uit!
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5. Praktijkopdracht

Naar buiten!

1. Maak een praatje met buren uit je straat of uit je flat die je nog niet kent. 
Nodig hem of haar uit voor een kopje koffie. Vertel over jezelf. 
Stel zelf ook vragen.

2. Maak een foto van jouw beste vriend/vriendin of zoek een foto op. Laat de 
foto aan je begeleider zien. Waarom is hij/zij jouw beste vriend/vriendin? 
Wat doen jullie samen? 

3. Vraag een vriend of vriendin of hij/zij een muziekinstrument speelt.  
Welk instrument speelt hij/zij? Speel je zelf ook een instrument? Vertel het 
aan je vriend/vriendin.
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6.  Overzicht woorden  
en standaardzinnetjes

het accent dromen absoluut 
de buren een hand geven beroemd 
de dienst genieten dolgraag 
de droom kennismaken eigenlijk
het eiland meedoen het liefst
de fotograaf ontmoeten inderdaad 
de hoofdstad opletten ongezellig 
de hobby studeren op de hoek
het instrument uitkomen saai 
de kantine uitpakken super 
het pensioen van plan zijn tegenwoordig 
het talent uiteindelijk
de toekomst vast 
de troep zwanger 
het vak
de verandering
de verhuizing

Aangenaam!
Bevalt het hier?
Dat duurt nog wel even.
Dat klinkt goed.
Eentje op komst.
Geen probleem hoor.
Ik snap het.
Samen lukt het wel.

kwamen – komen
zag – zien
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7. Begeleidershandleiding
Algemeen

De modules
Het materiaal is:
• ontwikkeld om gestructureerd te werken aan taalverhoging naar niveau A2;
• gericht op de mondelinge vaardigheden: luisteren, spreken en gesprekken voeren.

Wat kan een NT2-deelnemer op niveau A2?
Een deelnemer kan:
• zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met 

alledaagse onderwerpen;
• de hoofdzaken begrijpen in korte eenvoudige boodschappen;
• eenvoudige aanwijzingen geven en opvolgen;
• praten over eenvoudige en alledaagse dingen;
• zeer korte sociale gesprekken voeren met hulp van de gesprekspartner;
• zijn of haar mening uitdrukken over vertrouwde alledaagse onderwerpen;
• informatie vragen en informatie geven over verschillende zaken. 

Dit betekent dat een deelnemer nog heel weinig uit zichzelf kan zeggen, en als hij het probeert, 
zitten er veel fouten in de uitvoering. De rol van u als gesprekspartner is erg belangrijk.  
U bent een soort ‘aangever’ en geeft heel veel steun bij de uitvoering van de opdrachten.  
U helpt bij het onder woorden brengen van de gedachten van de deelnemer. Ook kunt u niet 
verwachten dat een deelnemer in bijvoorbeeld de nazegoefeningen alles goed kan nazeggen. 
En bij het geven van feedback moet u er vanuit gaan dat een deelnemer nog weinig zelf kan 
zeggen en bij wat hij zegt veel basale fouten maakt. Ga dus vooral in op de inhoud van wat 
de deelnemer zegt en minder op de vorm.

Aanpak – globale werkwijze
Het materiaal bestaat uit vijftien modules. Elke module heeft zijn eigen thema. Er is geen 
vaste volgorde waarin de modules behandeld moeten worden. Het advies is te starten met 
de module ‘Praten over jezelf ’, omdat deze module in het teken staat van kennismaking. 

Het stramien en de opbouw van elke module zijn hetzelfde
1. Voorblad met foto
Elke module heeft op de kaft een foto die past bij het thema van de module. Daarna volgt 
een korte inhoudsopgave en uitleg van de gebruikte symbolen. 
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Specifieke instructies bij de oefeningen

1. Muziek is mijn hobby

Oefening 3, 4 en 5:
Transcript Muziek is mijn hobby

Okay vertelt over zichzelf:
Ik ben Okay. Ik ben 37 jaar. Ik ben getrouwd met Hulya. We hebben vier kinderen, twee meisjes 
en twee jongens. We wonen in Amersfoort. Ik ben geboren in Turkije. In Ankara. Dat is de 
hoofdstad van Turkije. En mijn ouders kwamen naar Nederland toen ik 5 jaar was. Mijn vader 
kon hier werk vinden. Dat was wel een hele verandering. Ik ging meteen naar school. Maar ik 
kon natuurlijk helemaal nog geen Nederlands spreken. Dat heb ik wel snel geleerd. En uiteinde-
lijk ben ik elektromonteur geworden. En dat ben ik nu nog steeds. Het is een heel mooi vak 
en het is fijn dat ik een vaste baan heb. Maar … het liefst maak ik muziek. Ik speel al sinds mijn 
achtste saz, een Turks muziekinstrument. Het is mijn grote hobby. Ik speel vaak op bruiloften 
en andere feesten. Het zou mooi zijn als ik van mijn hobby mijn beroep kon maken. Misschien 
moet ik eens meedoen met een talentenshow op de televisie …

Oefening 7: 
Lees de volgende zinnen voor:
1. Mijn ouders kwamen naar Nederland toen ik 5 jaar was.
2. Dat was wel een hele verandering.
3. Ik ging meteen naar school.
4. Het is fijn dat ik een vaste baan heb.
5. Misschien moet ik eens meedoen met een talentenshow.

Oefening 8:
Maak zinnen die van toepassing zijn op de deelnemers. Bijvoorbeeld:
• Ik ben getrouwd.
• Ik woon in …
• Ik heb … kinderen.
• Mijn hobby is …
• Ik ben gescheiden.
• Ik werk in een …
• Mijn talent is …
• Ik kan goed …
• Enzovoort. 
Lees de zinnen voor. Een deelnemer staat op, als de zin bij haar of zijn situatie past.
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