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Nieuwsbrief winter 2021  

Beste lezer, 
 

Dit is alweer het laatste nummer van dit jaar. 
Het jaar waarin corona bijna allesbepalend was 
en veel leed heeft veroorzaakt. 

 
Lieve mensen. 

Het oordeel is geveld,  
mijn dagen zijn geteld... 
Ik heb nog tot het einde van dit jaar,  
dan is het klaar... 
Velen zullen mij hebben gehaat,  
bij andere bracht ik vreugde op hun gelaat... 
Bewust dat ik moeilijk was om mee te leven,  
heb ik geprobeerd het beste te geven... 
Velen zullen mijn laatste momenten af tellen  
met een blij gezicht....... 

Liefs 2021..... 
 
Een haiko tot slot: 

Een stil nieuwjaar 
zacht, van achter mondkapjes 
‘De beste wensen’ 
 
We wensen je wederom veel leesplezier! 
 
Suggesties/ reacties zijn altijd welkom! 

 
Het team van Gilde  
een SamenSpraak.  
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Beste allemaal, 
 
Na bijna twee jaar pandemie is de behoefte aan kerstsfeer misschien wel 
groter dan ooit.  
Tegelijkertijd veroorzaakt corona verdeeldheid binnen families en 
vriendschappen. 
Hoe houd je het gezellig bijvoorbeeld aan tafel? 
Het is een oude regel uit etiquette handboeken :   
‘tijdens familiebijeenkomsten hoor je te zwijgen over gevoelige politieke 
en religieuze kwesties’. 
Maar ja, is dat nog wel te doen nu de pandemie ons leven voor een groot 
deel beheerst? Mensen zoeken in een gesprek naar 
gemeenschappelijkheden, naar wat bindt en niet wat scheidt. 
Als je het gesprek begint, moet je het met respect beginnen en ook met 
respect afsluiten. 
Aan het einde kun je bijvoorbeeld zeggen: “We staan er anders in.  
Maar zullen we het hier verder bij laten?” 
Daarmee toon je begrip en je zegt niets oneerlijks. 
Een praktische tip: ga even wandelen voor of na het kerstdiner.  
Dan heb je de gelegenheid meer open een-op-een met elkaar te praten, 
vaak met minder oogcontact en dus minder confronterend. 
Want een ding is zeker, ook komend jaar moeten we met elkaar verder en 
hopen we natuurlijk samen corona ” er onder”  te krijgen. 
Voor bovenstaand verhaal werd ik geïnspireerd door m’n ochtendkrant 
van vandaag en daar zag ik ook de tip van het Lichtlied van de Groningse 
streektaalzanger/ dichter Ede Staal. 
Hij zingt :  
“’t Het nog nooit, nog nooit zo donker west, of ’t wer altied wel weer licht”. 
Een mooi lied om het nieuwe jaar mee in te gaan!  
 
Ik wens jullie een hoopvol 2022! 
 

Hennie van de Graaf  
  coördinator Gilde SamenSpraak  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
              

           
 
 

                        
 
 
 

 

 

 
 

  



 

Vacatures 
WORD JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?

 
 
De kerntaak van Gilde SamenSpraak in Zoetermeer is 'Anderstaligen’, van waar dan ook, wegwijs te maken in 
de Nederlandse taal en gewoonten, opdat ze beter hun weg kunnen vinden in de Zoetermeerse samenleving. 
Om aan deze taak invulling te geven heeft Gilde SamenSpraak ca. 150 vrijwilligers (taalbegeleiders), die met 
een anderstalige een taalmaatjeskoppel vormen. Daarnaast wordt er twee keer per maand een PraatHuis 
georganiseerd. 
Tevens organiseren wij zo nu en dan extra activiteiten die een link hebben naar de Nederlandse taal en 
gewoontes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tweede Adjunct coördinator (M/V) 
De Adjunct Coördinator assisteert de coördinator in 
alle zijn werkzaamheden. Hij/zij organiseert, 
coördineert, heeft affiniteit met ICT en heeft 
inlevingsvermogen oog en oor voor wat in de 
organisatie leeft. In voorkomende gevallen is hij/zij 
ook genegen om de coördinator te vervangen. 
 

PraatHuis medewerkers (M/V) 
Ze werken in teamverband, (op dit moment 
vanwege corona even niet) tweemaal per maand, 
gedurende twee uur op de donderdagmiddag.  
Ze ontvangen de bezoekers, verzorgen de 
aankleding, de catering en het programma. 

Taalmaatjes (Begeleiders Anderstaligen) (M/V) 
Zij begeleiden één-op-één anderstaligen om ze op 
een hoger niveau Nederlandse taal te brengen en 
wegwijs te maken in de Nederlandse cultuur. 
Dit kan op vele manieren. 
Tijden en locatie regelt u zelf in overleg. 
Het geeft veel voldoening en waardering! 
 
 
 Reageren? 
Gilde SamenSpraak,  
Hennie van de Graaf (Coördinator Gilde 
SamenSpraak)  
E-mail: co_gss@gildezoetermeer 
tel: 0645746611 
 
website: www.gildezoetermeer.nl   

Begeleider van de taalbegeleiders  
Hij/ zij voert op afspraak een intakegesprek met 
een nieuwe taalbegeleider aan de hand van een 
vastgesteld vragenformulier, met behulp van een 
informatie map. 
Gebruikmakend van ons administratiesysteem 
zoekt hij/zij een geschikte anderstalige om een zo 
goed mogelijke “koppeling” te maken. 
Hij/ zij houdt daar waar wenselijk contact met de 
vrijwilliger. 
Vanzelfsprekend wordt je goed ingewerkt voor 
deze mooie taak! 
 

Zoals u ziet er zijn vele vacatures. Laat u niet weerhouden om hierop 
te reageren. De werkzaamheden geven veel voldoening en het wordt 
zeer gewaardeerd! Op onze website  www.gildezoetermeer.nl  kun je 

meer lezen over Gilde SamenSpraak en onze activiteiten. 
Graag willen we kennis met je maken en in een nader gesprek 
verder informeren over onze nuttige en voldoening gevende 

werkzaamheden! 
 
 



 

  PraatHuis  

     De Groeps Taalwandeling. 
       
     Op 18 november organiseerde het PraatHuis van Gilde SamenSpraak  
     samen met Gilde Stadswandelingen een groepstaalwandeling.    
     Een ervaren gids van Stadswandelingen begeleidde de groep langs vele  
     interessante plaatsen in het centrum van Zoetermeer.  

Onderweg kregen de wandelaars een kopje koffie aangeboden door Gilde Zoetermeer in de 
Bakkerswinkel en het Forum stelde voor iedere deelnemer het toepasselijke boekje “de Wandelaar” 
van Adriaan van Dis na afloop beschikbaar.  

  

 
 
Na afloop van de geslaagde wandeling waren er veel enthousiaste reacties en dat geeft aanleiding 
om in het nieuwe jaar nog eens een dergelijke wandeling te organiseren. Wilt u deelnemen of bent u 
geïnteresseerd? Meld u alvast aan middels email: praathuis@gildezoetermeer.nl  of telefoon: 079-
3619530, dan informeren wij u zodra er een nieuwe wandeling gepland staat. 
Hartelijke groeten van het Team PraatHuis: Rosane, Evi, Jeroen, Georgette en Cees 
praathuis@gildezoetermeer.nl      Telefoon: 079-3619530  

Een deel van de wandelaars bij het 
oorlogsmonument in het Wilheminapark. 

De boom ter herinnering aan de geboorte 
van onze Kroonprinses Amalia in het 
Wilheminapark. 
Op de achtergrond het oorlogsmonument. 
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 Bij taalcoaching voorlezen uit kinderboeken:   

 doen of laten? (Mét tips!) 

Als taalvrijwilliger probeer je natuurlijk zo goed mogelijk aan te sluiten op de 
taalvraag van de nieuwkomer die je coacht. Je gebruik natuurlijk je eigen 
creativiteit voor het invullen van jouw taalcoaching.  
Wij denken graag met je mee!  
Vandaag de vraag: voorlezen uit kinderboeken, is dat een goed idee? 

Het is verleidelijk: een kinderboek gebruiken in je taalcoaching aan nieuwkomers.  
In kinderboeken staan korte zinnen, gemakkelijke woorden en ontbreken lange lappen 
tekst. Maar toch raden we het af. Er zijn voldoende mooie alternatieven!  
 
Doktersbezoek en oudergesprek 
In kinderboeken gaat het over onderwerpen die voor kinderen belangrijk of leuk zijn. 
Bij die onderwerpen horen ook bepaalde woorden: de onderwerpen roepen de 
woorden op.  Het kan gaan over samen spelen met daarbij woorden als ‘verstoppertje’, 
‘knutselen’, ‘plakken’, ‘kleuren’, ‘hut bouwen’. Of over logeren bij opa en oma, met een 
woord als ‘heimwee’, of over school, met woorden als ‘schoolreisje’ en ‘pesten’.  
Het is niet logisch om met nieuwkomers met deze onderwerpen en woorden te 
oefenen. Die onderwerpen passen niet bij hun leeftijd en de fase van hun leven; ze 
hebben dus niet zo veel aan dit soort woorden. Je kunt veel beter onderwerpen - en 
daarmee dus woorden - kiezen die wel bij hun situatie passen.  
Ga daarom liever aan de slag met voor volwassenen belangrijke thema’s zoals 
doktersbezoek of een oudergesprek. Dan komen vanzelf belangrijke woorden en 
begrippen aan bod. Daar hebben ze meteen wat aan en zo kunnen ze in de praktijk 
brengen wat jullie samen oefenen. 
3 tips 

 Laat Jip & Janneke in de kast staan en zoek liever naar toegankelijke 
volwassenenliteratuur. In de bibliotheek zijn boeken van de reeks Eenvoudig 
Communiceren te vinden, dat zijn romans voor volwassenen (en jongeren) maar 
dan herschreven op A1 niveau.  

 Duik in de online woordenlijst met 2.000 meest gebruikte woorden in het 
Nederlands. Juist deze woorden wil je als volwassene écht kennen. Als je je 
hoofd gaat vullen met woorden uit kinderboeken, dan heb je minder ruimte voor 
essentiële woorden.  

 Kijk eens in de Start!krant, dat is een krant met nieuwsberichten in simpele taal. 
De krant is ook te vinden in de bieb.  

 
Luisterboeken voor kinderen 
En wat betreft kinderboeken…voorlezen aan kinderen is natuurlijk ontzettend leuk én 
belangrijk voor hun taalontwikkeling. Adviseer nieuwkomers om dat vooral te doen. 
Heb je te maken met ouders die zelf niet goed kunnen lezen? Digitale luisterboeken 
doen het ook heel goed bij kinderen. Motiveer de ouder om zelf mee te luisteren, wel 
zo leuk én leerzaam. Een laatste tip: kijk eens op https://prentenboekeninalletalen.nl/, 
hier vind je luisterboeken in allerlei verschillende talen.   

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/romans/romans-volwassenen
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/romans/romans-volwassenen
https://docplayer.nl/2217644-Basiswoordenlijst-de-2000-meest-gebruikte-woorden.html
https://start-krant.nl/login
https://prentenboekeninalletalen.nl/


 

Symptoomtabel:  Corona-griep-allergie 
Een hulpje om enigszins orde in de desinfo te scheppen. 

  



 

 



 

Waarom praten bij taalcoaching beter werkt  

dan grammaticaregels leren (Mét tips!) 

‘Laat ze de oren van je hoofd kletsen!’ 
We willen dat onze deelnemers zo snel mogelijk en zo goed mogelijk Nederlands leren.  
Hoe bereiken we dat? Hoe kunnen we dat stimuleren? Wat werkt wel en wat niet?  
Wat kunnen we wel en niet met grammaticaregels? Hoe ga je om met deelnemers die jou van 
alles over grammatica vragen? 
 
Het doel is communiceren 
Veel deelnemers (en als we eerlijk zijn, misschien soms ook wijzelf …) hebben het idee dat een taal 
leren ook of vooral betekent: grammaticaregels leren. Soms gaat dat zelfs zo ver: het kennen van de 
regel is het doel van de taallessen. Leerlingen oefenen bijvoorbeeld eindeloos met invuloefeningen 
en komen niet aan praten toe. 
Zo ging het vaak op school, zeker in de thuislanden van veel deelnemers.  Maar ons doel is dat 
natuurlijk niet. Dat is vlot kunnen communiceren in het Nederlands; het gaat om een vaardigheid 
ontwikkelen. Daarbij kunnen grammaticaregels een houvast zijn, maar die zijn in de taalcoaching niet 
het belangrijkste. 
 
In dit document laten we zien wat je het beste kunt doen en wat minder goed werkt.  
We laten zien hoe je kan zorgen dat de deelnemers steeds beter Nederlands spreken, zonder al te 
direct in te gaan op grammaticaregels. We geven daarbij steeds een uitleg. 
Die uitleg is ook handig voor je deelnemers. Gebruik die om je aanpak te verduidelijken, zodat ze 
begrijpen wat je wel doet en wat niet en waarom. 
  
1. Let bij het oefenen op de inhoud en niet op de grammatica  
Waarom? 
Stel je voor een deelnemer zegt: Ik gisteren lekker gewandeld. Die zin is grammaticaal niet goed, 
maar je begrijpt precies wat er bedoeld wordt. Dat is in het dagelijks leven en in de taalcoaching het 
allerbelangrijkste: begrijp je elkaar? Taal is bedoeld om contact te maken en boodschappen over te 
brengen. Het draait om begrijpen en begrepen worden, om de inhoud; grammaticafouten zijn daarbij 
meestal niet zo storend voor het begrip. 
Ga zo’n zin daarom niet corrigeren of zeggen: ‘Dat is niet goed. Het is Ik heb gisteren lekker 
gewandeld. We hebben voor de voltooide tijd een hulpwerkwoord nodig. Soms is dat het 
werkwoord zijn en soms het werkwoord hebben.’ 
Die best ingewikkelde grammaticaregel helpt een deelnemer niet meteen verder.  
Sterker nog: als je in de taalcoaching met zo’n regel komt, kan het een echt gesprek belemmeren. 
Laat dat dus gewoon liggen: het komt eventueel wel in de taalles, als de deelnemer daaraan toe is en 
als hij/zij er wat aan heeft. 
 
Wat zeg je tegen een deelnemer? 
En als een deelnemer nu vaak om uitleg van een grammaticaregel vraagt? Als hij/zij bijvoorbeeld wil 
weten waar in de zin het werkwoord moet staan of wat de voltooide tijd van kopen is?  
Wat doe je dan? Leg dan uit dat het bij het leren van een taal vooral om doen gaat, om heel veel 
oefenen van een vaardigheid, en dat je in de taalcoaching daarom vooral met praten wil oefenen.  
Dat dat het allerbelangrijkste is en dat jullie daar volop de tijd voor nemen. Vertel ook dat je niet op 
grammaticafouten zult letten, maar het juist wel zal zeggen als je hem/haar niet begrijpt. 
Focus dus op de inhoud van wat iemand zegt (of schrijft). Vraag ook om verduidelijking als je iets niet 
begrijpt; net als anders, als je met een Nederlandssprekende praat. Doe dat gewoon door te vragen 
‘Wat bedoel je?’. Je zult zien dat een deelnemer dan zelf probeert om iets op een andere manier te 
zeggen en zoekt naar woorden en zinnen, omdat hij/zij contact wil hebben en begrepen wil 
worden. Zo oefent hij/zij op een heel natuurlijke manier met de grammatica en de woorden van de 
taal. 



 

Zo’n aanpak is stimulerend en neemt eventuele spreekangst weg. 
 
Fouten horen bij een fase 
Je vraagt je misschien af: ‘Maar komt het dan ooit wel goed? Blijven mensen dan die grammaticale 
fouten niet altijd maken?’ Het antwoord is: ‘Ja, het komt goed’. Mensen gaan zinnen steeds beter 
vormen, net als kinderen, als ze eraan toe zijn. Vertrouw hierop. Maar let wel op: dat lukt alleen als 
ze veel goede taal horen of lezen, veel oefenen en als ze door veel contact met Nederlands-
sprekenden, automatisch, feedback krijgen. Net als bij kinderen die hun moedertaal leren… 
 
2. Zorg voor heel veel gesproken en geschreven taal die net boven het niveau van de 
deelnemers zit. 
Waarom? 
Een deelnemer leert de taal het snelst door veel te luisteren en (als hij gealfabetiseerd is) te lezen. 
Dat gaat het beste als die taal aangepast is aan zijn/haar niveau: niet te makkelijk en niet te moeilijk, 
net boven het eigen niveau. Iemand leert dan door de context en de situatie vanzelf veel woorden en 
pikt onbewust de grammaticaregels op. 
 

Moedertaal en tweede taal 
Vergelijk hoe het gaat bij kinderen die hun moedertaal leren. Dat gaat ongeveer net zo.  
Je praat vanaf de geboorte tegen kinderen in gewone, eenvoudige, grammaticaal correcte zinnen; 
kinderen slurpen dan veel taal op en gaan die later zelf gebruiken. Eerst nog losse woorden, dan 
zinnen die nog niet helemaal grammaticaal correct zijn en dan steeds correctere en langere zinnen. 
Let maar eens op de fouten die de taalmaatjes maken: die lijken veel op de ‘fouten’ die kinderen 
maken. Ze laten woorden weg (Ik geen werk in plaats van Ik heb geen werk, In weekend buiten 
wandelen in plaats van In het weekend ga ik buiten wandelen), ze vervoegen de werkwoorden niet of 
niet goed (Ik loopte naar huis in plaats van Ik liep naar huis), enzovoort. 
 

Stappen bij het verwerken van taal 
Het is handig om te weten hoe het proces van verwerken van de taal om je heen (de zogenaamde 
‘input’) gaat. 
Stap 1: Je hoort of leest taal. 
Stap 2: Je verwerkt die taal in je hoofd, onbewust. Je destilleert woorden en zinnen en 
grammaticaregels uit die taal. 
Stap 3: Je gebruikt die taal zelf. Daarbij gebruik je nooit dezelfde woorden en zinnen, maar altijd een 
‘vereenvoudigde versie’. Je maakt fouten en zondigt tegen de regels. 
Het niveau van wat er in stap 3 uitkomt (de output) is altijd lager dan het niveau van wat er in stap 1 
binnenkomt. Een taalleerder kopieert de input nooit foutloos, dat lukt gewoon niet, net als dat bij 
kinderen niet lukt. Die praten ook niet meteen in grammaticaal perfecte volzinnen. Dat is normaal.  
Zo gaat taalverwerving: iedere keer komt iemand een stap verder, maar het gaat niet in één keer 
goed. 
 

Een rijk taalaanbod 
Bied als taalcoach dus heel veel goede taal aan. Door luisterteksten en leesteksten en door zelf in 
goed, grammaticaal correct Nederlands te praten; net boven het niveau van de deelnemers.  
Zo geef je volop de mogelijkheid om woorden, zinnen en grammaticaregels uit die taal te destilleren. 
Een vaak onbewust proces dus. 
 
3. Laat heel veel oefenen met spreken, met het gebruiken van de taal.  
Laat deelnemers zich geen zorgen maken over de grammatica. 
Waarom? 
Een taal leren is een vaardigheid ontwikkelen. Dat gebeurt door iets veel te doen. Niet door aan 
grammatica te denken. Grammaticaregels kunnen je benauwd maken, bang om fouten te maken en 
kunnen dan belemmerend werken. 
Vergelijk bijvoorbeeld ook hoe je zwemmen leert. Je krijgt een korte uitleg over de zwembeweging 
(‘de regels’) of iemand doet die voor en dan ga je oefenen. Misschien houdt iemand je eerst vast, of 
je gebruikt eerst bandjes, maar je gaat wel zelf aan de slag. Je moet het doen. 



 

Zelfvertrouwen en fouten maken 
Om een taal te leren is zelfvertrouwen en durf van het allergrootste belang. Durf om fouten te maken 
en te experimenteren met de taal. 
Stimuleer dat zelfvertrouwen op alle mogelijke manieren. Doe dat vooral door veel te prijzen en zeker 
ook door fouten te laten ‘lopen’. Stimuleer de deelnemers om zich geen zorgen te maken over ‘goed 
’of ‘fout’. Fouten horen er immers bij; die laten eigenlijk gewoon zien dat iemand aan het leren is.  
Net als bij kinderen dus die hun moedertaal leren. 
 

De oren van je hoofd 
Laat dus in een veilige situatie volop oefenen.  
Laat ze de oren van je hoofd kletsen.  
Zo is taalcoaching een prachtige aanvulling op een eventuele taalles.  
In die les wordt vaak wel aandacht besteed aan 
grammaticaregels; met een taalcoach hebben deelnemers alle tijd 
om te oefenen. Ze passen toe wat ze (deels onbewust) hebben 
geleerd en gebruiken dan woorden, zinnen en grammaticaregels 
die (in de les of daarbuiten) zijn aangeboden en verwerkt.  
Als taalcoach ben je het zwembandje …  
 
4. Besteed veel aandacht aan woorden en frequente zinnen. 
Waarom? 
Woorden zijn de kern; zonder woorden kun je niets. Ook met losse woorden kan je al wat bereiken; 
denk aan kleine kinderen die de taal nog aan het verwerven zijn en aan jezelf in een land waar je de 
taal niet van spreekt. Je wilt dan weten hoe iets heet en niet perse hoe je een grammaticaal correcte 
zin kunt maken. 
Ook frequente zinnen (Hoeveel kost dat?, Mag ik van u een brood?, enzovoort) zijn handig: je kunt 
ze uit je hoofd leren en in veel situaties gebruiken. Het is dan helemaal niet belangrijk om te weten 
dat dit vraagzinnen zijn en dat in vraagzinnen het werkwoord voorop staat en dat Mag van het 
hulpwerkwoord mogen komt, enzovoort. 
 

Reik woorden en handige zinnen aan. 
Help de deelnemers als ze aan het praten zijn (of achteraf) met het vinden van de juiste woorden en 
reik ze handige, frequente zinnen aan. 
Bij het praten zoeken deelnemers zelf aldoor naar de juiste woorden en zinnen. Daar kunnen ze vaak 
niet opkomen of ze kennen ze niet. Als je die woorden en zinnen dan aanreikt of laat opzoeken, 
worden ze meestal goed onthouden. Dat leidt snel tot succes en vergroting van de taalvaardigheid. 
Veel meer dan kennis van grammaticaregels. Veel deelnemers hebben niet zo veel aan die kennis; 
er is een kloof tussen wat ze kennen of weten en wat ze gebruiken. Ze zetten de regels die ze 
geleerd hebben niet om naar goed gesproken Nederlands. De taal leren ze door te doen, met vallen 
en opstaan. 
 
5. Werk met modellen en niet met grammaticaregels. 
Waarom? 
Vanaf een bepaald niveau, bijvoorbeeld A2, kan het wel zin hebben om te wijzen op de grammatica 
in een zin. Doe dat door te laten zien hoe een zin beter kan door te ‘modelleren’.  
Je geeft dan geen losse grammaticaregel, maar je geeft het goede voorbeeld, een soort ‘model’.  
Dit kan een handige manier zijn om aandacht te besteden aan grammaticale correctheid, zeker bij 
wat hoger opgeleiden die vaak meer regelbewust zijn. 
Zeg dan niet meteen wat er grammaticaal niet correct is en hoe het wel moet; laat iemand zelf 
proberen te ontdekken wat er niet goed is en dit dan verbeteren. 
Zeg bijvoorbeeld: ‘Luister eens naar mijn zin: Ik heb gisteren lekker gewandeld. Jij zei: Ik gisteren 
lekker gewandeld. Hoor je een verschil? Hoe kan de zin anders? Hoe kan je hem verbeteren?’ 
enzovoort. Een deelnemer kan dan, bewust of minder bewust, terugvallen op een grammaticaregel 
die hij/zij al kent. Dat is veel effectiever dan regels geven en los te laten oefenen met regels. 
Doe dit, als je het doet, heel duidelijk en niet even ‘en passant’. Dan komt het niet binnen. 
 



 

Kies bewust 
Let niet op alle grammaticale fouten tegelijk. Kies een of twee punten en kies die heel bewust.   
Leg vooral niet op alle slakken zout. Sluit aan bij wat iemand zelf al aan het uitproberen is en waar 
iemand aan toe is. Als iemand nog maar net begonnen is met de taal te leren, heeft het geen zin om 
aandacht te vragen voor het maken van een samengestelde zin of voor scheidbare werkwoorden, 
enzovoort. Loop vooral niet vooruit op de grammatica die in de formele taalles aan de orde komt. 
 

Wat als ik de regel zelf niet ken? 
Het is logisch als je de grammaticaregel zelf niet kent en dat is ook niet erg. Van jongs af aan heb je 
de taal geleerd doordat ouders en/of verzorgers die taal tegen je spraken en later door naar school te 
gaan en te lezen. Thuis en op school zei niemand tegen je: ‘In de bijzin staat de persoonsvorm 
achterin de zin’ (bijvoorbeeld: Ik ga vandaag niet naar school, omdat ik ziek ben). Die regel heb je 
zelf, onbewust, opgepikt uit de aangeboden taal. Die regel ken je dus vaak helemaal niet, maar je 
past hem wel toe. 
Als taalcoach hoef je die regel ook niet te kennen: het is al meer dan voldoende als je hoort of ziet 
dat er iets niet klopt en je dan een goed voorbeeld kan geven, een model. 

Carola van der Voort 

 
 
Voor wie verder wil lezen 
Een kleine selectie van relevante literatuur; een basisstuk in het Nederlands en twee Engelstalige 
boeken. 

. De context van tweedetaalverwerving en tweedetaalleren. In: Bossers, B., Kuiken, F. 
& Vermeer, A. (red.) Handboek Nederlands als tweedetaal in het volwassenenonderwijs. (2015). 
Coutinho. 

 Exploring language pedagogy through second language acquisition 
research. 

 Input processing and grammar instruction: Theory and research.  
 

Over de auteur: Carola van der Voort is expert taaldidactiek Nederlands als Tweede 
Taal (NT2) en Nederlands als Eerste Taal (NT1) 
 
 

 

 

 

Overzicht workshops voor taalvrijwilligers 2022  
 
Planning: 
 
Maart  : werken met Zoom/MSTeams + intervisie 
April  : werken met Spreektaal + intervisie 
April  : werken met Woordkaarten  + intervisie 
Mei  : interculturele communicatie (basis) + intervisie 
Juni  : interculturele communicatie (verdieping) 
September : interculturele communicatie (basis) + intervisie 
Oktober : interculturele communicatie (verdieping) 
Oktober : werken met Spreektaal + intervisie 

   



 

 Diana Bachour: 

‘Kunsteducatie 

helpt 

inburgeraars om 

zich thuis te 

voelen’  

Met haar op Rembrandt 
geïnspireerde afstudeerwerk 
onder de arm vluchtte 
kunstenares 

Diana Bachour (1991, Syrië) in 2017 naar Nederland. Krap vier jaar later is ze opnieuw 
afgestudeerd, dit keer aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, en zet ze 
kunsteducatie in als middel om nieuwkomers te helpen bij hun integratie in Nederland.  

 Hoe oud was je toen je werd gegrepen door de kunst?  
‘Van mijn kindertijd herinner ik me dat mijn vader, een hobbykunstenaar, altijd bezig was met olieverf. 
Ik was gefascineerd door zijn techniek. Wauw, wat is dat? Dat wil ik ook!  
Al snel gaf hij me kleurpotloden, verf en kwasten. “Mijn dochter wordt een kunstenaar” zei hij, het was 
zijn droom.  
Toen ik eenmaal oud genoeg was en in Syrië begon aan de kunstacademie riep hij me bij zich:  
“Je hebt mij niet meer nodig, je bent een professional.”’  

 Wat voor leven zag je voor je als kind?  
‘Ik wilde Rembrandt zijn en lesgeven binnen de academie. Toen ik naar Nederland kwam stond ik in 
het Rijksmuseum en Rembrandthuis ineens oog in oog met zijn werk, dat was heel bijzonder voor 
mij. Mijn afstudeeropdracht in Syrië heette Night Impression, een werk dat helemaal gebaseerd is op 
Rembrandts technieken.’  

 Wat streef je na met je kunst?  
‘Het idee dat je iets kunt bereiken met kunst is nieuw voor mij, in Syrië denkt men niet zo.  
Voor ik vluchtte was ik vooral bezig met technieken, met maken. Ik wilde mijn werk naar de grote 
biënnales in Italië brengen. Pas in Nederland ontdekte ik dat kunst een maatschappelijke rol vervult, 
het was een eye opener, daar wilde ik iets mee. Ik dacht na over een plek binnen de kunst waarmee 
ik mijn toekomst kan bestendigen.  
De praktijk combineren met lesgeven leek me interessant. Zo kwam ik uit bij de opleiding 
Kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Het UAF heeft me, naast 
de financiële steun en begeleiding die ik van ze kreeg, gestimuleerd om in mijn dromen en talenten te 
geloven. De introductie van studieleider Jappe Groenendijk heeft de rest gedaan.  
Hij wakkerde mijn nieuwsgierigheid aan en daagde me uit om iets totaal nieuws te doen.’  

Welke rol speelde de opleiding bij jouw integratie in Nederland?  
‘In Syrië was ik altijd bezig met aquarellen, tekenen en schilderen. Door kunsteducatie kwam ik in 
een meer actieve modus. Kunsteducatie betekent lezen, ontwikkelen, onderzoeken, de focus ligt op 
samenwerking. Zo leerde ik hoe Nederland werkt. Daarbij heeft kunsteducatie me geholpen het 
belang van cultuur te ervaren. Ik ontdekte: iedereen heeft een plek in deze wereld, de zoektocht gaat 
altijd door.’ Integratie gaat niet over verandering van je authenticiteit, maar over het leren van 
vaardigheden die je helpen om je thuis te voelen. 



 

Je bent inmiddels afgestudeerd en ziet een rol voor kunst en kunsteducatie bij de integratie 
van nieuwkomers. Welke?  
‘Integreren in Nederland betekent: de taal leren, studeren, werken. Punt.  
Maar is het wel genoeg om achter een tafel te gaan zitten, te luisteren, oefeningen te maken en 
daarna het staatsexamen af te leggen? Ik denk van niet.  
Kunst en kunsteducatie voegen daar een dimensie aan toe, een dimensie van voelen, jezelf leren 
uitdrukken, interactie, deelnemen en meedoen. Een taal leren is niet alleen woorden stampen, maar 
gaat over nuances. Kunsteducatie heeft mij op dat gebied geholpen en geeft je een veilige ruimte om 
in beweging te komen, je te ontwikkelen en toch authentiek te blijven.’  

Een goed voorbeeld daarvan is Common Ground, het afstudeerproject van jou en je 
studiegenoot Madeleine Holtzer. Onder de vlag van de Maria Magdalena-tentoonstelling van 
Museum Catharijneconvent ontwikkelden jullie kunstworkshops voor vrouwen met een 
vluchtelingenachtergrond. Wat zag je gebeuren bij deze vrouwen?  
‘Hun ontwikkeling werd een cyclus in plaats van een lijn.  
Deelnemers konden kiezen uit verschillende workshops, waaronder beeldende kunst, documentatie, 
fotografie en theater. Vrouwen uit landen in het Midden-Oosten zijn het niet gewend om zichzelf te 
laten zien, maar in Nederland moet je naar buiten. Door een veilige ruimte te creëren stimuleerden 
we vrouwen om zich open te stellen. Een van de deelnemers stond voor het eerst in haar leven met 
een camera in haar hand.  
“Probeer het maar”, moedigde ik haar aan. “Welk beeld wil je van jezelf laten zien?”  
Ze begon spontaan te stralen. De kunstworkshops wakkerden durf aan.  
Het leuke is dat de deelnemers de workshops nu zelf gaan geven in het museum voor verschillende 
bewoners van asielzoekerscentra. Ze geven hun ervaring door.’  

Je bent afgestudeerd. Wat zijn je doelen?  
‘Ik werk bij de gemeente Utrecht, een vruchtbare bodem waar ik mijn ideeën een plek kan geven. 
Daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf. Ik wil graag meer kunst-educatieve, interactie en interdisciplinaire 
elementen toevoegen aan inburgeringstrajecten. Integratie gaat niet over verandering van je 
authenticiteit, maar over het leren van vaardigheden die je helpen om je thuis te voelen.  
In Nederland zijn dat: onderzoeken, communiceren, samenwerken, vragen stellen.  
Die vaardigheden waren nieuw voor mij, maar door mijn zintuigen te gebruiken, door aan de slag te 
gaan, heb ik deze vaardigheden ontwikkeld. Dat proces is nog niet afgerond.  
Ik ben nog steeds bezig met integreren. Dat doe ik door te onderzoeken, te ervaren en bij te dragen 
binnen de veilige muren van musea en andere culturele instellingen.  
De volgende stap in mijn eigen ontwikkeling? Een PhD, waarbij kunsteducatie, integratie, musea en 
beleid de ingrediënten zullen zijn.’  

UAF-Award 2021 
Ieder jaar wordt de UAF-Award uitgereikt aan de uitblinker van het jaar. Met de verkiezing vraagt het 
UAF aandacht voor het potentieel en het doorzettingsvermogen van gevluchte studenten en 
professionals die hier aan hun toekomst werken. 

Diana was een van de zes genomineerden die zich onderscheidde door haar studie- en 
werkprestatie en haar inzet voor de samenleving.     Bron: UAF december 2021 

 

  

https://www.uaf.nl/uaf-award/


 

Tot slot ‘een paar grapjes moeten kunnen          

 

 

 

 
De maatschappij polarisseert steeds meer en verliest het wederzijds respect uit het 
oog. Nuancering en relativering door middel van enkele cartoons is derhalve steeds 
minder op zijn plaats.  
Vandaar dat we tot nader orde, na deze twee laatste cartoons, geen cartoons in deze 
rubriek meer plaatsen.   
Als afscheid twee laatste toepasselijke cartoons.      


