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18 - Een omgeving voor taalondersteuning creëren
Doelstelling: Praktisch advies geven over de inrichting van de ruimte en het materiaal
voor taalcoachingsessies.
Geen nood als je niet over een aangepaste ruimte of materiaal beschikt. Je kunt ook taalondersteuning
aanbieden door enkel woorden en uitdrukkingen te verklaren of uit te beelden. Houd naargelang de
context evenwel rekening met deze aanbevelingen.

Leeromgeving
• Tracht een goed verlichte ruimte te vinden. Creëer een zo gastvrij mogelijke sfeer en moedig alle
deelnemers aan om de ruimte netjes en opgeruimd te houden. Maak eventueel bepaalde
afspraken met de deelnemers over het gebruik van de leeromgeving.
• Creëer in de lesruimte een interculturele en meertalige sfeer door de deelnemers hun eigen taal
te laten spreken om hun eigen en elkaars leerproces te ondersteunen. Kleed de ruimte aan met
informatie over de thuislanden van de nieuwkomers en over het gastland.

Materiaal
• Verzamel materiaal zoals kaarten, foto’s, posters, muziek en video’s van het gastland,
afbeeldingen van cijfers, letters en woorden om het gebruik van woordenschat in de nieuwe taal
te ondersteunen.
• Als er in het lokaal geen bord aanwezig is, probeer dan toch te zorgen voor een klein,
verplaatsbaar bord waarop je kunt schrijven en tekenen.
• Breng een aantal eenvoudige, alledaagse zaken (realia) mee zoals tickets en uurschema’s van het
openbaar vervoer, kaarten, folders van relevante lokale dienstverleners, verpakkingen en labels,
vacatures, kranten e.d. Deze voorwerpen kunnen helpen bij de begripsvorming en de
taaloefeningen interessanter, zinvoller en realistischer maken. Gebruik daarnaast ook allerlei
foto’s en afbeeldingen die je uit magazines knipt. Als je met meerdere vrijwilligers samenwerkt,
kunnen jullie eventueel onderling materiaal uitwisselen.
• Als er een internetconnectie is, maak dan zeker gebruik van smartphones, laptops en andere
digitale middelen zodat nieuwkomers zelfstandig aan hun taalverwervingsproces kunnen werken.
Ze kunnen foto’s nemen van borden, openbaar vervoer, opschriften, gebouwen enz. die hen
interesseren. Daarna linken ze deze afbeeldingen met online informatie en werken ze tussen de
sessies door aan hun taalverwerving.
• Een printer of fotokopieerapparaat is erg nuttig voor het afdrukken van werkbladen, presentaties,
lokale informatie enz.

Schrijfgerief
• Zorg dat elke nieuwkomer een balpen, een potlood en een schrijfblok heeft (een extra schriftje
voor het oplijsten van de woordenschat is ook zeer nuttig).
• Als er geen schrijfgerief beschikbaar is, kunnen de vluchtelingen eventueel gebruikt papier
samennieten.
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• Post-its, schaar en lijm zijn ook bruikbare hulpmiddelen bij heel wat activiteiten.
• Laat vluchtelingen die leren schrijven of die nog niet vertrouwd zijn met het schrift van het
gastland bij voorkeur gelijnd papier gebruiken.
• Grote vellen papier zijn goed voor brainstorming, mindmaps en woordspinnen, of om ideeën te
delen.
• Gebruik, indien voorhanden, kleur- of fluostiften om bepaalde zaken te accentueren.
• Gebruik dubbelzijdige kleefpads of plakband om werkstukken aan de muur op te hangen.
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