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Vragenlijst voor deelnemers Huis voor Taal – Lelystad 
29 maart 2018 
 
Naam: 
 
Huidige vrijwilligersfunctie: 
 

 

(1) Zeer mee eens 
(2) Mee eens 
(3) Neutraal 
(4) Oneens 
(5) Zeer mee oneens 

1. Ik weet nu meer over mijn eigen taal  
2. Ik kan mijn taalniveau aanpassen aan dat van 

de anderstalige 
 

3. Ik weet welke factoren bijdragen aan het leren 
van Nederlands als tweede taal 

 

4. Ik weet hoe ik een anderstalige kan helpen bij 
het leren van het Nederlands 

 

5. Ik weet hoe ik een anderstalige kan helpen bij 
het communiceren in de alledaagse praktijk 

 

6. Ik weet welke verschillende typen leerders er 
zijn 

 

7. Ik heb kennis genomen van theorie over 
taalverwerving 

 

8. Ik kan mijn communicatie aanpassen aan het 
niveau van de anderstalige 

 

9. Ik ben me bewust van de pedagogische en 
didactische vaardigheden en strategieën die 
nodig zijn om taalvrijwilliger te kunnen zijn. 

 

10. Ik ben me bewust van culturele waarden en 
normen binnen een groep 

 

11. Ik ben me bewust van de groepsdynamiek in 
een groep 

 

12. Ik weet hoe ik verschillende anderstaligen in 
een groepje kan helpen bij het leren van de taal 

 

 

  



 
 

VIME 2018® 

 

 

(1) Zeer mee eens 
(2) Mee eens 
(3) Neutraal 
(4) Oneens 
(5) Zeer mee oneens 

1. Hoe zeker ben je over het uitvoeren van je rol 
als vrijwilliger? 

 

2. Is er een verandering opgetreden in de manier 
waarop je als vrijwilliger werkt? 

 

3. Zo ja; op welke manier is er een verandering 
geweest? 

 

4. Hoe zeker ben je van mening over het kiezen 
van activiteiten voor taalleerders? 

 

5. Ik heb geleerd wat ik hoopte te leren.  
6. De opdrachten waren geschikt en stemden 

overeen met de theorie. 
 

7. Ik ben tevreden over wat ik heb geleerd in de 
training. 

 

8. De trainer begreep mijn vragen / situatie.  
9. De sfeer tijdens de training was prettig.  
10. Dankzij deze training kan ik beginnen/verder 

gaan met mijn rol als taalvrijwilliger. 
 

11. Dankzij deze training weet ik wat mensen van 
me verwachten als taalvrijwilliger. 

 

12. Dankzij deze training heb ik een beter begrip 
van de situatie van de anderstalige. 

 

13. Dankzij deze training weet ik welk materiaal ik 
kan gebruiken. 

 

 

Overige opmerkingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


