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✓Taal is functioneel

• Speluitleg/instructies begrijpen

• Gemeenschappelijke taal voor 
communicatie

• Verbondenheid

✓Niet-intentionele taalverwerving

• Kinderen pikken onbewust veel taal op

Taalstimulering in de vrije tijd
DE ideale oefenkans Nederlands!

Iedere activiteit in het Nederlands = oefenkans!



Vrije tijd = dé ideale plaats om onbewust taalontwikkeling van kinderen te stimuleren

✓ Speelse aanpak die aansluit bij de leefwereld 
→ meer motivatie om de taal te spreken

✓ Kinderen leven zich uit, babbelen, roepen, zingen…
→ spontane uiting en spontaan taal produceren

✓ Samen met leeftijdsgenoten en begeleiders
→ meer interactie + niet intentionele taalverwerving

Taalstimulering in de vrije tijd
DE ideale oefenkans Nederlands!

Nederlands verbinden met een leuke en positieve ervaring



2. REGULIER VS CATEGORIAAL 

VRIJETIJDSAANBOD



Het continuüm in de vrije tijd

IMPLICIET EXPLICIET



Het continuüm in de vrije tijd

IMPLICIET EXPLICIET

Het reguliere vrijetijdsaanbod
(chiro, speelplein, voetbalclub,…)

✓ Impliciete taalverwerving

✓ Focus op spelplezier, betrokkenheid en welbevinden

✓ Heterogene groepen

✓ Spontaan en efficiënt → spreekkansen

Extra kwalitatieve oefenkansen door een talige begeleidershouding



Flyer met tips voor begeleiders rond:

✓Een goede en duidelijke speluitleg

✓Een hele dag aandacht voor taal

✓Omgaan met andere talen

Vzw ‘de Rand’ geeft ook workshops!

Het reguliere aanbod
Een talige begeleidershouding



✓Zorg voor extra begeleiders/vrijwilligers

✓Voorzie gepaste omkadering voor de begeleiders:
• Versterk hun talige begeleidershouding (vormingen, workshops, tips…)
• Voorzie visueel materiaal (pictogrammen, wijsboekjes, afbeeldingen…)

✓Begeleiders hebben extra aandacht voor:
• Een warm onthaal en welbevinden
• Herkenbaarheid en nabijheid voor de kinderen (aanspreekpunt/buddy)
• Signalen van trauma, angst, stress: meer info
• Vertaaltools in communicatie met kinderen en ouders: meer info

Het reguliere aanbod
Nieuwkomers met een vluchtverhaal in je groep?

https://www.vrijclb.be/vrij-clb-brabant-oost/traumasensitief-werken
https://bit.ly/CTO-vertaaltools








Extra tips, info en materialen:

✓Video ‘6 tips voor iedereen die werkt met kinderen op de vlucht’

✓Wijsboekje speelpleinen

✓Toolbox wereldspelers

✓Materialen vzw ‘de Rand’: speldozen, woordenboekjes, CD’s…

✓ Info ‘meertaligheid op speelpleinen’

✓Brochure ‘Vrije tijd, ook voor jonge nieuwkomers?’

✓Tips ‘talige begeleidershouding’

✓ Info ‘taalstimulering in je sportstage’

Het reguliere aanbod
Nieuwkomers met een vluchtverhaal in je groep?

https://www.mobileschool.org/refugee?lang=nl%20https://www.mobileschool.org/refugee?lang=nl
https://www.speelplein.net/ondersteuning/producten/wijsboekje
https://www.wereldspelers.be/toolbox
https://www.derand.be/nl/taalpromotie/wat
https://www.speelplein.net/beterspelen/toegankelijkheid/meertaligheid
https://integratie-inburgering.be/nl/vrije-tijd-jonge-nieuwkomers
https://www.derand.be/nl/news/7590/tips-voor-een-talige-begeleidershouding
https://www.boestjesportclub.be/wp-content/uploads/2021/06/20210603_Boest_oefenkansen-tijdens-sportstages.pdf


Het continuüm in de vrije tijd

IMPLICIET EXPLICIET
Het categoriale vrijetijdsaanbod
(taalstages, zomerscholen…)

✓ Expliciet taal leren en oefenen + impliciete oefenkansen

✓ Aandacht voor taal bv in de voorbereiding, tijdens de speluitleg, tijdens het spelen,…

✓ Homogene en/of heterogene groepen

✓ Sterk visuele activiteiten

✓ Verwachtingen naar begeleiders zijn anders op vlak van taal



✓ Zorg voor extra begeleiders/vrijwilligers

✓ Voorzie gepaste omkadering voor de begeleiders:
• Versterk hun talige begeleidershouding (vormingen, workshops, tips…)

• Geef verdiepende vormingen (taalverwerving, woordenschatuitbreiding,…)

• Voorzie visueel materiaal (pictogrammen, wijsboekjes, afbeeldingen…)

✓ Begeleiders hebben extra aandacht voor:
• Een warm onthaal en welbevinden

• Herkenbaarheid en nabijheid voor de kinderen (aanspreekpunt/buddy)

• Signalen van trauma, angst, stress: meer info

• Vertaaltools in communicatie met kinderen en ouders: meer info

Het categoriale aanbod
Nieuwkomers met een vluchtverhaal in je groep?

https://www.vrijclb.be/vrij-clb-brabant-oost/traumasensitief-werken
https://bit.ly/CTO-vertaaltools


Extra tips, info en materialen:

✓Video ‘6 tips voor iedereen die werkt met kinderen op de vlucht’

✓Video ‘Werken aan taal met kleuters: tips voor een rijke 
taalomgeving’

✓Video ‘Een ex-OKAN-leerling in mijn klas. Wat nu?’

✓ Inspiratie voor zomerscholen

✓Materialen opvang van nieuwkomers in het onderwijs

✓Radio Kroeto specifiek voor Oekraïense kinderen

✓Materiaal zomerschool

Het categoriale aanbod
Nieuwkomers met een vluchtverhaal in je groep?

https://www.mobileschool.org/refugee?lang=nl%20https://www.mobileschool.org/refugee?lang=nl
https://www.youtube.com/watch?v=wsfxuU_VKqw
https://www.klasse.be/277483/een-ex-okan-leerling-in-mijn-klas-wat-nu/
https://zomerscholen.schoolmakers.be/
https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/nieuwkomers/tools-en-tips/cto-tips-voor-anderstalige-nieuwkomers/materialen_beginperiode.pdf?fbclid=IwAR02yqkooDcPVb27KZRs3ql92BPhTnNEQzX-Y3ntE-Q82X1xI8NL6l4TVnQ
https://www.radiokroeto.com/
https://www.klascement.net/thema/zomerscholen/


Extra tips, info en materialen:

✓Vertaalfiche ‘Wat is een zomerschool?’

✓ Lesmaterialen voor onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen

✓Dossier ‘Vluchtelingen Oekraïne’

✓Materialen vzw ‘de Rand’: speldozen, woordenboekjes, CD’s…

✓Materiaal zomerscholen

✓Tips vertaaltools

✓Tips welbevinden en taalstimulering

✓Tips ‘talige begeleidershouding’

Het categoriale aanbod
Nieuwkomers met een vluchtverhaal in je groep?

https://www.klasse.be/4472/meertalig-communiceren-met-ouders-met-vertaalfiches/
https://www.lowan.nl/vo/oekraine/lesmaterialen/
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/docatlas/documentatiecentrum-atlas/digitale-dossiers/digitaal-dossier-6.html
https://www.derand.be/nl/taalpromotie/wat
https://zomerscholen.schoolmakers.be/
https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/nieuwkomers/tools-en-tips/cto-tips-voor-anderstalige-nieuwkomers/vertaaltools.pdf
https://www.arts.kuleuven.be/cto/materialen/nieuwkomers/tools-en-tips/cto-tips-voor-anderstalige-nieuwkomers/welbevinden-en-taal-stimuleren
https://www.derand.be/nl/news/7590/tips-voor-een-talige-begeleidershouding


✓Hou het aanbod speels (ook het remediërende gedeelte)
→ maak een onderscheid met de schooltijd

→ Focus op fijne ervaring in het Nederlands

✓Bepaal je doelen op voorhand en stem daar je organisatie op af:
• Inzetten op spreekdurf en mondelinge taalvaardigheid

• Fijne speelervaringen in het Nederlands

• Remediëring op vlak van taal

• Starten met schrift (nieuwkomers met een andere alfabet)

• …

Het categoriale aanbod
Nog enkele tips…



3. JOUW ROL ALS 

ORGANISATOR



Kies het juiste type begeleiders!

✓Welk profiel zoek ik?

✓Wat verwacht ik?

✓Hoe zorg ik voor de juiste omkadering?

Je rol als organisator
Maak gerichte en weloverwogen keuzes



4. ALLE TIPS



https://www.derand.be/files/taalpromotie/20220524_wegwijzer-taalstimulering_zomer-2022.pdf


Contactgegevens

Jasmine Huttener

jasmine.huttener@derand.be

02 456 97 91

Nele De Kock

nele.dekock@derand.be

0499 77 16 08 


