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Inleiding

In mijn geboorteland Roemenië had je aan één taal genoeg. Toch studeerde ik 
Frans en Italiaans uit passie voor deze talen en hun literatuur. Maar de kennis 
van vreemde talen had weinig nut onder het communistisch regime, tot 1989. 
We hadden niet de mogelijkheid om native speakers te ontmoeten en met hen 
de taal te oefenen. 

Toen ik twintig jaar geleden in Vlaanderen kwam wonen, volgde ik snel Neder-
landse les. Maar buiten de lesuren kon ik bijna nergens oefenen. Vlamingen zijn 
redelijk gesloten, waardoor het toen voor mij niet vanzelfsprekend was om con-
tacten te leggen. Maar met puur doorzettingsvermogen lukte het me toch om de 
taal eigen te maken.

Mijn ervaringen hoorde ik bevestigd tijdens Stadsklap, een initiatief van de stad 
Antwerpen. Nieuw- en oudkomers gaan er gedurende enkele uren met elkaar in 
gesprek over gewoonten, tradities, het leven in Antwerpen, ... Veel nieuwkomers 
vertelden dat ze Vlamingen wilden leren kennen en Nederlands wilden oefenen. 
En de deelnemende Vlamingen waren geïnteresseerd in andere talen en ge-
meenschappen en wilden graag een taal oefenen in contact met native speakers. 

Enkele allochtone gemeenschappen legden zes jaar geleden dezelfde vraag voor 
aan Vormingplus regio Antwerpen, waar ik ondertussen werkte: een initiatief 
opzetten waar anderstaligen en Nederlandstaligen elkaar kunnen ontmoeten en 
beide talen oefenen. Zo ontstond Taalcarrousel. Anno 2017 organiseren we vijf 
Taalcarrousels: Nederlands - Pools, Portugees, Roemeens, Russisch en Spaans. 
“Iedereen leerling, iedereen leraar” is het motto van Taalcarrousel.

Talen en culturen zijn onlosmakelijk verbonden met de identiteit van mensen. 
Taalcarrousel werkt daardoor ook op een dieper vlak voor anderstaligen: res-
pect en appreciatie krijgen voor de eigen taal en cultuur door de ontvangende 
samenleving. Dat heeft een positieve impact op het welbevinden en vergroot 
de betrokkenheid van burgers bij de maatschappij waarin ze leven. Burgers met 
niet één enkele nationaliteit of identiteit, maar transnationale en meervoudige 
identiteiten.

We geven jou graag dit handboek in handen, de neerslag van jarenlange erva-
ring, ook van de vele vrijwillige begeleiders. We hopen dat het jou inspireert én 
op weg zet om zelf een Taalcarrousel op te starten. Heb je nog vragen, neem dan 
gerust contact op.

Florinela Petcu 
sociaal-cultureel werker 
Vormingplus regio Antwerpen

Met dank aan alle partners en in het bijzonder de begeleiders die van 
Taalcarrousel mee maken wat het is: een bijzondere onmoetings- en 
taaloefenplek.

Meertaligheid en taal-
diversiteit zijn diep in 
het DNA van de Euro-
pese Unie geworteld. 
Onze talen vormen een 
onafscheidelijk onderdeel 
van ons cultureel erfgoed 
en maken ons tot wie wij 
zijn” (persbericht van de 
Europese Commissie van 
2014).

België vormt een mooi 
voorbeeld van meertalig 
DNA met zijn drie lands-
talen en de traditie om 
meerdere talen te leren, 
nu nog versterkt door de 
instroom van anderstali-
gen, de internationalise-
ring van het onderwijs en 
het bedrijfsleven en de 
steeds toenemende in-
vloed van (sociale) media. 

In de superdiverse maat-
schappij van vandaag is 
meertaligheid ongelooflijk 
belangrijk (geworden). 
Meertaligheid is een 
pluspunt op economisch, 
sociaal en cultureel vlak 
én draagt bij tot meer 
respect en tolerantie voor 
diversiteit. Meertaligheid 
zou (nog meer) geïnte-
greerd moeten worden in 
verschillende beleidsdo-
meinen zoals onderwijs, 
levenslang leren, sociale 
integratie, werkgelegen-
heid, media en onderzoek. 
Europa streeft naar het 
beginsel ‘moedertaal plus 
twee andere talen’ (reso-
lutie Europees Parlement, 
2009).
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1. Wat is Taalcarrousel? 

Taalcarrousel is een taaloefenmoment in twee 
talen: deelnemers oefenen naast Nederlands ook 
een andere taal. De deelnemers zijn Nederlands-
taligen die een bepaalde taal willen oefenen en 
anderstaligen die die taal spreken als moedertaal en 
hun Nederlands willen oefenen. 

Het zijn informele, begeleide bijeenkomsten, 
meestal tweewekelijks.  De deelnemers gaan 
ongedwongen met elkaar in gesprek in kleine 
groepen, zodat iedereen aan bod komt. Ze spreken 
afwisselend de ene en dan de andere taal over een 
relevant thema of ze nemen deel aan een doe-acti-
viteit. Oefenmateriaal helpt om het gesprek in gang 
te zetten en te houden. 

Taalcarrousel geeft deelnemers de kans de taal te 
horen, de taal te spreken en feedback te krijgen, 
zodat ze weten welke fouten ze maken. Zo kunnen 
ze de taal onderhouden en verbeteren en over-
winnen ze hun spreekangst. Ze leren elkaar beter 
kennen, ook mensen van de andere taalgemeen-
schap, en ze maken kennis met elkaars ziens- en 
levenswijze. Dat verhoogt hun sociaal kapitaal, wat 
hen helpt om problemen beter het hoofd te bieden.

Gelijkwaardigheid en wederkerigheid staan als 
vanzelf voorop. Nederlandstaligen helpen anders-
taligen en vice versa. ‘Iedereen leraar, iedereen 
leerling’ is het motto. Oude en nieuwe Vlamingen 
leren elkaars wereld kennen door er samen over 
te praten en samen dingen te doen. Ze wisselen 
ervaringen en vragen uit en toetsen dit aan hun 
eigen visie. Taalcarrousel – dat politiek en religieus 
neutraal is – creëert meer wederzijds begrip voor 
andere culturen. Het ontmoetingsaspect is even 
belangrijk als de taal oefenen.

Taalcarrousel is géén taalles. Conversatietafels, en 
dus ook Taalcarrousel, komen niet in de plaats van 
reguliere taalopleidingen zoals de NT2-opleidingen 
(Nederlands tweede taal), die de Centra voor 
volwassenenonderwijs (CVO) en de Centra Basis-
educatie (CBE) inrichten. 

Taalcarrousel is een van de vele initiatieven die taal 
stimuleren in Vlaanderen, zoals conversatietafels en 
Samen Inburgeren dat ook zijn. Die initiatieven zijn 
er (onder meer) op gericht om het Nederlands te 
oefenen.

2. Waarom Taalcarrousel?

Al doende een taal verwerven  
Een taal leer je niet alleen door grammaticaregels 
toe te passen en woordenschat in te studeren. 
Taallessen leggen een goede basis, maar een taal 
leer je vooral ‘in het leven’ zelf. Taalcarrousel is een 
mooie aanvulling op de taalles. Taalcarrousel is niet 
gebonden aan leerdoelen en de begeleiders kunnen 
beter inspelen op de behoeftes van de deelnemers. 
In Taalcarrousel bepalen deelnemers mee waarover 
ze praten en wat ze doen (zoals in andere initia-
tieven die taal stimuleren). Praten over thema’s die 
ze zelf relevant of interessant vinden, helpt hen om 
taal sneller en efficiënter te verwerven. 

Niet iedereen leert een taal even goed. 
Mensen kunnen in hun leerproces 
stagneren omdat ze een cognitief 

beperkt vermogen hebben, of omdat ze speci-
fieke problemen ondervinden met het leren van 
een andere taal, of omdat externe factoren zoals 
psychosociale problemen in de weg staan (Praktijk-
visie taal, Kruispunt Migratie-Integratie, 2014).

Goed landen en functioneren  
in Vlaanderen  
Wie als nieuwkomer in Vlaanderen belandt, moet 
op zoek gaan naar een woning en naar werk of een 
opleiding. Niet gemakkelijk, zeker voor wie niet vlot 
nieuwe contacten legt. Wie in een ander land een 
nieuw leven begint, krijgt te maken met andere 
wetten en gewoonten. 

Anderstaligen willen hun Nederlands verbeteren 
om aansluiting te zoeken bij de Vlaamse samenle-
ving. Bijvoorbeeld om hun kinderen te helpen bij 
hun schoolloopbaan, om niet langer een beroep 
te moeten doen op hun kinderen om te tolken bij 
huisarts of advocaat, om werk te vinden, ... Initia-
tieven die taal stimuleren effenen mee de weg naar 
maatschappelijke participatie in al haar facetten: 
gezondheid, cultuur, onderwijs, media, vrijwilligers-
werk, … 

Ook de ontvangende samenleving heeft de 
opdracht om nieuw- en oudkomers goed te laten 
landen en te functioneren. En dat is geen exclusieve 
verantwoordelijkheid van professionele diensten. 
Taalcarrousel betrekt de ‘oude’ Vlamingen en doet 
een beroep op hun vrijwillige inzet. Ze helpen 
de anderstaligen met hun Nederlands en bieden 
hen een sociaal netwerk met Nederlandstaligen. 

!
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Maar ook: doordat ze de taal van de anderstaligen 
beter willen spreken, uiten ze impliciet respect en 
appreciatie voor hun taal en cultuur. Dat heeft een 
positieve impact op het welbevinden van andersta-
ligen en vergroot hun betrokkenheid bij de maat-
schappij waarin ze leven. 

Meertaligheid als sociaal cement  
Migratie verandert onze samenleving in een razend 
tempo. We evolueren naar een multi-etnische 
samenleving. Vooral steden zijn superdivers 
geworden: Antwerpen, Gent, Brussel, Genk. Super-
diversiteit vervangt het wij-zij denken. Zowel nieuw-
komers als oudkomers moeten zich aanpassen aan 
deze evolutie die haaks staat op de traditionele 
samenleving. Het is in ieders belang om zich mee 
verantwoordelijk voor te voelen voor de multi-etni-
sche samenleving.

In de toekomst komen steeds meer mensen vanuit 
meer minderheden en moedertalen met elkaar in 
contact. Taaldiversiteit is een probleem als gemeen-
schappen zich terugplooien op de eigen taal, als ze 
niet in staat zijn om te communiceren met elkaar en 
om aan een gemeenschappelijk project te werken. 

Taaldiversiteit maakt van meertaligheid een troef. 
Op sociaal vlak zorgt taaldiversiteit voor rijkere 
contacten, beter wederzijds begrip, vertrouwen 
en verdraagzaamheid. Op cultureel vlak biedt het 
kansen voor de verkenning en waardering van 
andere culturen, hun literatuur, tradities, ... En het 
kan je relaties in de wereld verrijken, ook op econo-
misch gebied. Het vergroot je kansen op een job. 

Nederlands leren blijft noodzakelijk, want het blijft 
de algemene voertaal in Vlaanderen. Maar meer-
taligheid zal deel uitmaken van het toekomstige 
sociaal cement van de samenleving. Met Taalcar-
rousel timmer je al een beetje aan de weg. 

Nederlandstaligen oefenen taal met 
moedertaalsprekers
Vele Nederlandstaligen willen meertalig zijn en 
volgen taallessen. Gewoon omdat ze dat leuk 
vinden, omdat ze geïnteresseerd zijn in een bepaald 
land, omdat ze in het buitenland aan de slag 
willen, omdat ze hun kansen op de arbeidsmarkt 
willen verhogen, ... Ze willen contacten leggen met 
‘native speakers’ en hun verworven taalkennis in 
de praktijk brengen zonder per se verre reizen te 
boeken of dure taalcursussen te betalen.

Anderstaligen 
willen hun 
Nederlands 
verbeteren 
om aansluiting 
te zoeken bij 
de Vlaamse 
samenleving. 
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3. Wie doet mee?

Wie neemt initiatief en is een mogelijke 
partner? 
Taalcarrousel is een bovenlokaal initiatief in een 
eerder verstedelijkte omgeving. Je moet namelijk 
voldoende deelnemers bereiken die de andere taal 
spreken én voldoende Nederlandstaligen die die 
taal willen oefenen.

Wie neemt het initiatief of ondersteunt?
>> verenigingen die mensen van een bepaalde 
herkomst of taalgroep verenigen (zoals het Platform 
van Russisch sprekenden – Solidariteit);
>> diensten van overheden die gericht zijn op 
inburgering en talen (zoals de diensten van het 
Agentschap voor Integratie en Inburgering);
>> instellingen die taallessen aan volwassenen 
aanbieden (zoals een CVO of een universitaire 
instelling);
>> organisaties die activiteiten organiseren rond 
diversiteit en inburgering (zoals de Vormingplus-
centra of een middenveldorganisatie);
>> sleutelfiguren in een bepaalde gemeenschap;
>> enthousiaste burgers met een link met een 
bepaalde gemeenschap.

Wie trekt, wie ondersteunt?
Wie de coördinatierol invult, spreek je op voorhand 
af. Het kan zowel om een vrijwilliger als om een 

beroepskracht gaan. De coördinator neemt taken 
op – of zorgt ervoor dat anderen taken opnemen 
– wat betreft de stuurgroep, de begeleiders en de 
deelnemers. Het kunnen ook meeerdere personen 
zijn die de coördinatierol op zich nemen. 

Voor de omkaderende activiteiten zoals coördi-
natie, toeleiding, promotie, ... doe je een beroep op 
medewerkers, al dan niet op vrijwillige basis, vanuit 
de partners: onderwijsinstellingen, etnisch-culturele 
verenigingen, zelforganiserende groepen, sociaal-
culturele organisaties, …

Wie neemt deel? 
Deelnemers van de bijeenkomsten zijn:
>> nieuw- en oudkomers die in Vlaanderen wonen, 
die zich meer thuis willen voelen in hun omgeving 
en die Nederlands willen oefenen. Ze beschikken 
over een basiskennis van het Nederlands: ze 
hebben al Nederlandse les gevolgd en kunnen 
eenvoudige Nederlandse zinnen begrijpen. 
>> Nederlandstaligen die de andere taal willen 
oefenen, zich correct in het Nederlands uitdrukken, 
een open blik hebben en openstaan voor anderen. 

Soms komt iemand beide talen oefenen. Bijvoor-
beeld een Japanner die in Vlaanderen woont en 
Russisch en Nederlands wil oefenen omdat hij een 
tijdje in Rusland gewoond heeft en de taal niet wil 
verleren.

Nederlands-
taligen willen 
contacten 
leggen met 
‘native speakers’ 
en de taal die ze 
leren oefenen.
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1. Samenwerkingsverband en 
stuurgroep realiseren
Wie het initiatief neemt voor de opstart van een 
Taalcarrousel, maakt niet zo veel uit. Belangrijk is 
dat je tot een samenwerkingsverband van partners 
komt. Hun doelen moeten aansluiten bij de doelen 
van Taalcarrousel. 

De verstrekkers van taallessen erkennen de zinvol-
heid van oefenkansen zoals Taalcarrousel, want 
hun studenten willen oefenkansen. Het kan gaan 
om Centra voor volwassenonderwijs, Centra 
Basiseducatie, Onthaalbureaus (waar inburge-
raars een inburgeringstraject volgen), universitaire 
talencentra, VDAB, … Zij kunnen studenten de weg 
wijzen naar Taalcarrousel.
Idem dito voor etnisch-culturele verenigingen. Ze 
willen hun leden de kans geven om Nederlands 
te oefenen. En ze willen Vlamingen graag laten 
proeven van hun moedertaal en land van herkomst. 
Die verenigingen zijn verzameld onder 15 fede-
raties, met in totaal meer dan 1800 groepen en 
afdelingen in Vlaanderen en Brussel. 

Contacten leggen is essentieel. Vanuit die 
contacten ontstaan weer nieuwe contacten. 
Bijvoorbeeld met sleutelfiguren met een migra-
tieachtergrond die deel uitmaken van informele 
netwerken, kerken actief binnen taalgroepen, 
reiscafés, lokale organisaties, vrijwilligersinitia-
tieven, facebookgroepen, gidsenverenigingen, 
ambassades en consulaten, …

Op die manier ontstaat een samenwerkingsver-
band van betrokken organisaties, instellingen, 
verenigingen, sleutelfiguren, … Van daaruit kan je 
een stuurgroep samenstellen.

Tijdens de opstartfase van een Taalcarrousel kan je 
je laten bijstaan door een organisatie met kennis 
van het terrein. Voor info en advies kan je terecht 
bij het Agentschap Integratie en Inburgering (dat 
over contactpunten beschikt in elke provincie en 
over contactpunten in Brussel, Antwerpen en Gent), 
het Minderhedenforum (dat de etnisch-culturele 
verenigingen in Vlaanderen en Brussel vertegen-
woordigt), de Vormingplus-centra, de federaties … 
Check eventueel ook www.geopunt.be en kijk welke 
organisaties (‘Cultuur, sport, toerisme’, ‘Onderwijs’, 
‘Welzijn, gezondheid en gezin’, … ) in jouw regio aan 
de slag zijn. 

Tijdens de eerste bijeenkomst van de stuurgroep 
neem je beslissingen over begeleiding, tijdstip, duur 
en locatie, promotie, toeleiding, financiering en 
coördinatie, of geef je al een eerste aanzet.
Iedereen heeft een drukke agenda. Beperk het 
aantal bijeenkomsten van de stuurgroep tot drie 
keer (eerste traject) en twee keer (volgende 
trajecten). 
Maak duidelijke afspraken en verdeel de taken 
onder alle partnerorganisaties. Zo vergroot je het 
engagement en de betrokkenheid van elke partner.
Een samenwerkingsovereenkomst met een korte 
beschrijving van het project en de taken van elke 
partner zijn zeker niet overbodig. Zeker als je de 

Contacten 
leggen is 
essentieel. 
Vanuit die 
contacten 
ontstaan 
weer nieuwe 
contacten. 
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werking moet verantwoorden aan een subsidie-
gever. 

Als je meerdere Taalcarrousels organiseert, kan je 
de bijeenkomst van de stuurgroep laten voorafgaan 
door een bijeenkomst van de begeleiders om erva-
ringen uit te wisselen.

2. Begeleiders zoeken en steunen
Je gaat op zoek naar begeleiders van Taalcarrousel. 

Profiel van de begeleiders
Per Taalcarrousel gaat het om minstens twee 
mensen van wie er zeker één (en liefst allebei) de 
andere taal voldoende beheerst. Beiden kunnen 
omgaan met een diverse groep mensen (qua 
leeftijd, culturele achtergrond, afkomst, opleiding, 
… ). 

De ervaring leert ons dat je best een pool van bege-
leiders per taal samenstelt, zodat ze elkaar kunnen 
afwisselen. In het eerste jaar zijn begeleiders 
meestal heel enthousiast, maar na verloop van tijd 
weegt het voorbereidingswerk en de begeleiding 

van de tweewekelijkse sessies zwaar op hun privé-
leven. Als een begeleider minder frequent moet 
begeleiden, is er meer ademruimte en is de kans op 
afhaken kleiner.

De begeleiders beschikken over volgende vaardig-
heden:
>> Ze hebben ervaring in het werken met groepen, 
of aanleg ervoor.
>> Ze kunnen een groep enthousiasmeren en 
motiveren.
>> Ze kunnen methoden aanreiken die aanzetten 
tot een gesprek en het zo structureren dat iedereen 
ervan kan leren.
>> Ze houden rekening met alle deelnemers en 
hebben oog voor het evenwicht tussen groep en 
individu.
>> Ze zoeken naar overeenkomsten naast de 
bestaande verschillen.
>> Ze hebben een open, eerlijke en nieuwsgierige 
houding, en blijven neutraal.
>> Ze kunnen goed luisteren en zich inleven in de 
deelnemers.
>> Ze kunnen een niet-schoolse sfeer creëren en 
aanhouden.

Per Taalcarrousel 
zijn er twee 
begeleiders 
waarvan zeker 
één de andere 
taal voldoende 
beheerst. 
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Het is ook een voordeel als ze een notie hebben 
over wat de NT2-didactiek inhoudt. 

Ze engageren zich om – wellicht om de twee weken 
– de praat- of doe-bijeenkomsten voor te bereiden 
(in overleg met de co-begeleider) en de sessies te 
begeleiden. Verder zijn ze ook bereid om deel te 
nemen aan de ervaringsuitwisselingen en eventueel 
ook aan de stuurgroep. 
Ze zetten zich in als vrijwilliger of als freelancer, ook 
afhankelijk van welk budget je ter beschikking hebt.  

Op weg zetten
De begeleiders hebben een spilfunctie: Taalcar-
rousel staat of valt met geëngageerde begeleiders. 

De begeleiders kunnen specifieke leermomenten 
volgen, al dan niet op maat, bijvoorbeeld via 
Vormingplus-centra of bij de Huizen van het Neder-
lands (die deel uitmaken van het Agentschap 
Integratie en Inburgering). Zo leren ze via concrete 
voorbeelden en eenvoudige oefeningen hoe ze 
deelnemers in een duidelijke taal kunnen helpen, 
leren ze verschillende methodes om met andersta-
ligen te praten en maken ze kennis met beeld- en 
videomateriaal dat hen kan ondersteunen.

Ervaringen uitwisselen
Als je meerdere Taalcarrousels coördineert, is 
het interessant om al de begeleiders een tweetal 
keren per traject samen te brengen om kennis te 

delen en ervaringen uit te wisselen. De begeleiders 
helpen elkaar bij problemen die zich stellen, verge-
lijken elkaars aanpak en methoden en laten zich 
inspireren. Ervaringen worden zo onderwerp van 
reflectie en analyse. 
Geef hen, mits toestemming, elkaars contactgege-
vens (e-mail, gsm, …) zodat ze in geval van nood 
met elkaar contact kunnen opnemen en een beroep 
kunnen doen op elkaars ervaring.

Inspiratie opdoen
Als coördinator breng je de begeleiders op de 
hoogte van vormingsmomenten, zoals die van de 
Vormingplus-centra en de Huizen van het Neder-
lands. Het gaat om workshops en trefdagen die 
zowel de Nederlandstalige als de anderstalige bege-
leiders versterken.
De Vormingplus-centra en Huizen van het Neder-
lands ontwikkelen oefenmaterialen, brengen 
taal- of oefenprojecten van organisaties in kaart 
en verzamelen initiatieven rond taaloefenkansen 
(bijvoorbeeld Babbeldoos en www.nederlandsoe-
fenen.be/antwerpen/meedoen). 

Stimuleer de begeleiders om af en toe DocAtlas te 
bezoeken (in Antwerpen en Turnhout). DocAtlas is 
een interculturele materialenbank met didactisch 
materiaal en achtergrondliteratuur. ‘Diversiteit’, 
‘Nederlandse taalvaardigheid’ en ‘participatie in de 
samenleving’ zijn de hoofdthema’s van dit centrum.
Wat ook inspirerend kan zijn: langsgaan bij bijeen-

Om effectief bij 
te leren, moet 
je een taal 
minstens om 
de twee weken 
oefenen.
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komsten van andere begeleiders van Taalcarrousel 
om zo kennis te maken met een andere bege-
leidingsstijl, methodieken, … Vraag vooraf of je 
welkom bent.

E-platform
Met een e-platform via Google drive kan je de 
begeleiders stimuleren om hun kennis te delen. Het 
is eenvoudig aan te maken en gratis. 

De begeleiders plaatsen per Taalcarrousel alle 
voorbereidingen van de bijeenkomsten, reacties en 
ideeën op het e-platform. Zo groeit het e-platform 
uit tot een inspiratiebron. Maar het e-platform 
werkt en groeit alleen als iedereen informatie deelt, 
en niet alleen gebruikt. Best mogelijk dat je hierin 
een stimulerende rol moet blijven opnemen.

Het e-platform kan ook de communicatie tussen 
de begeleiders onderling en tussen coördinator 
en begeleiders drastisch vereenvoudigen. Ook de 
administratieve documenten zoals aanwezigheids-
lijsten, formulier voor vrijwilligersvergoeding, … 
kunnen ze er invullen, wat papier en tijd bespaart. 

 

3. Tijdstip, duur en locatie bepalen
Je organiseert Taalcarrousel een schooljaar lang om 
de twee weken (een 16-tal bijeenkomsten). 
Onderzoek toont aan dat iemand die een taal wil 
leren minstens om de twee weken moet oefenen 
om effectief bij te leren.
In een klassieke conversatietafel (waar enkel 
Nederlands geoefend wordt) komen mensen 
meestal wekelijks bij elkaar. De drempel om langs te 
komen ligt laag: de deelnemers wonen in de buurt, 
ze kunnen vrij in- en uitlopen en er heerst een 
informele sfeer. 

Taalcarrousel vergt, gezien de tweetaligheid, meer 
voorbereiding en begeleiding. Je rekruteert op 
bovenlokaal niveau. Je moet namelijk genoeg deel-
nemers bijeen krijgen: zowel anderstaligen met een 
bepaalde moedertaal, als Nederlandstaligen met 
een basiskennis van die taal. Deelnemers moeten 
bereid zijn om zich te verplaatsen. Om de twee 
weken samenkomen is haalbaarder voor zowel 
begeleiders als deelnemers. Stuurgroep en begelei-
ders kunnen ook kiezen voor een ander ritme en de 
zestien bijeenkomsten verspreiden over een kortere 
tijdspanne. 

Je kiest voor een vast moment: dezelfde dag en 
hetzelfde begin- en einduur. 
Als er meerdere begeleiders zijn, maak dan in het 
begin van ieder seizoen een planning met de data 

Je kiest voor een 
vast moment: 
dezelfde dag en 
hetzelfde begin- 
en einduur. 
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en de namen van de begeleiders. Bijvoorbeeld 
via een doodle, of gewoonweg via Word of Excel. 
Iedere begeleider vinkt de momenten aan waarop 
hij beschikbaar is. Puzzel totdat je genoeg begelei-
ders hebt voor alle bijeenkomsten. Bezorg iedereen 
de definitieve planning.

De plek van bijeenkomst is
>> neutraal: een rustig café, een lokaal bij een 
bibliotheek, een publiek wijkcentrum, een boeken-
winkel met een cafetariaruimte, … 

In sommige gemeenschappen is het voor 
een vrouw niet fatsoenlijk om op café te 
gaan. Bepaal de locatie dus ook in functie 

van de doelgroep;
>> gezellig  ingericht en netjes (respect voor de 
deelnemers);
>> relatief centraal gelegen binnen het rekrute-
ringsgebied;
>> goed bereikbaar met openbaar vervoer. 

Aan het einde van een traject beslist de stuurgroep 
of ze een nieuw traject organiseren. Een nieuwe 
werving is dan nodig, ook al stappen deelnemers 
aan het vorige traject dikwijls opnieuw in. 

4. Financiering zoeken en budget 
beheren
Hoeveel geld heb je nodig? 
Tijdens de inloopperiode zet je ook de budget-
taire grenzen uit: over welk budget beschik je en 
wie beheert het? Een Taalcarrousel heeft sowieso 
een minimale werkingskost: drukwerk, didactische 
materialen, vervoer, huur van een lokaal, drank en 
versnaperingen, doe-activiteiten, telefoon, kopieën, 
… 
Soms kan je een lokaal voor de samenkomsten 
gratis gebruiken als de doelen van Taalcarrousel 
aansluiten bij de missie van de uitbater van het 
lokaal of als die je initiatief genegen is. Ook kan 
je aan de deelnemers een bijdrage vragen voor 
drank en versnaperingen Op die manier druk je de 
werkingskosten anno 2017 tot ongeveer 600 euro 
per traject. 

Sommige deelnemers haken af als je voor 
de drankjes laat betalen. Ze kunnen zich het 
gewoon niet permitteren, of ze vinden het 

waanzinnig duur. Al zullen ze dat nooit toegeven 
uit fierheid. Een kleine anekdote. Het eerste jaar 
dat ik (Florinela) in België verbleef, heb ik nooit een 
drankje op café gedronken. Eén kopje koffie kostte 
even veel als wat mijn ouders in Roemenië wekelijks 
aan eten konden besteden. Ik kreeg het niet over 
mijn hart om dat bedrag uit te geven aan één stom 
kopje koffie. 

Taalcarrousel is 
gratis voor de 
deelnemers. 
Vorming is een 
grondrecht en 
de kost ervan 
willen we niet 
verhalen op het 
individu. 

!

!
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Een mogelijk grote hap van het budget gaat naar de 
vergoeding van de begeleiders.
>> Gaat het om betaalde medewerkers van een van 
de partners? Dan hoef je hiervoor geen budget te 
voorzien. 
>> Zet je betaalde medewerkers (bijvoorbeeld free-
lancers) in? Hou dan anno 2016 rekening met een 
uitgave van ongeveer 2.200 euro per begeleider per 
traject. 
>> Gaat het om vrijwillige begeleiders aan wie je 
geen vergoedingen geeft? Budgetteer dan de kost 
van een cadeautje (een uitstap, een etentje, … ) 
waarmee je je waardering in de verf zet. 
>> Gaat het om vrijwillige begeleiders wier kosten 
je wil vergoeden? Dan heb je de keuze uit twee 
systemen. Per kalenderjaar en per vrijwilliger kies je 
voor één systeem, je kan ze niet combineren. 

1. De forfaitaire vergoeding kan je geven zonder 
dat er bewijsstukken tegenover staan. Houd wel 
rekening met maximumbedragen per dag én per 
jaar. In 2017 gaat het om maximum 33,36 euro per 
dag, met een maximum van 1.334,55 euro per jaar. 
Deze maxima worden jaarlijks geïndexeerd. Je kan 
natuurlijk ook een lager bedrag afspreken met je 
vrijwilligers. Houd rekening met een 550 euro per 
begeleider per traject. 
Bovenop deze vergoeding kan je ook beperkt 
vervoerskosten terugbetalen: tot maximaal 2.000 
km per jaar per vrijwilliger. Het aantal gereden kilo-

Sociale media 
zijn een 
belangrijk 
wervingskanaal. 
Mensen kunnen 
de informatie 
gemakkelijk met 
elkaar delen.

meters moet je bewijzen met onkostennota’s. Kijk 
de geïndexeerde maximum kilometervergoeding elk 
jaar even na. 

2.  Met de reële kostenvergoeding betaal je kosten 
terug die de vrijwilligers bewijzen. Je moet dan 
afspraken maken over wat je zal terugbetalen en 
wat niet. Er is geen plafondbedrag maar het moet 
redelijk blijven. 

We raden je sterk aan om je de begelei-
ders te vergoeden, als vrijwilliger of als 
freelancer. Begeleiders van Taalcarrousel 

hebben immers een stevig takenpakket: thema’s 
en werkvorm voorbereiden, alles vertalen naar de 
andere taal, de bijeenkomsten begeleiden, adminis-
tratief werk, deelnemen aan intervisiemomenten 
… Door hen te vergoeden, vergroot je hun enga-
gement en kan je meer eisen stellen naar inzet en 
kwaliteit.

Waar vind je financiering?
Taalcarrousel is gratis voor de deelnemers (behalve 
eventueel de drank en de versnaperingen). Vorming 
is een grondrecht en de kost ervan willen we niet 
verhalen op het individu. Daarom proberen we 
lokale en bovenlokale gemeenschapsmiddelen in te 
zetten (al dan niet aangevuld met middelen vanuit 
particuliere hoek). 
Dat wil zeggen dat je op zoek gaat naar een budget. 

!
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Kijk eerst binnen het samenwerkingsverband 
wie voor wat wil instaan. Op die manier krijg je 
misschien je budget al rond. Bepaal wie het budget 
beheert: wie de raming opmaakt en de uitgaven 
bijhoudt en controleert. Zet afspraken op papier en 
voeg ze toe aan de samenwerkingsovereenkomst. 

Onderzoek mogelijkheden voor project- of activitei-
tensubsidiëring op vlak van taal, integratie, cultuur, 
cohesie, … Dien een voorstel in (schrijf een project-
voorstel) of schrijf in op een projectoproep. Dat 
kan zowel op het lokale (steden en gemeenten) als 
bovenlokale (provincie, Vlaanderen, Koning Boude-
wijnstichting, Fonds Delhaize Group, … ) niveau. 
Een projectvoorstel uitwerken of op een project-
oproep inschrijven vergt tijd en inspanningen. Het 
zorgt voor hoofdbrekens en de uitkomst is onzeker. 
Neem daarom eerst contact op met de potentiële 
subsidiegever, ga na wat die verwacht en peil naar 
je kansen.
Ga na of ambassades, consulaten, culturele insti-
tuten, taalinstituten, federaties voor zelforganisa-
ties, … in je initiatief geïnteresseerd zijn. Over welke 
middelen beschikken ze voor de ondersteuning en 
promotie van de cultuur van hun land?

 

5. Bekendmaken, werven en 
communiceren

De partners van het samenwerkingsverband maken 
Taalcarrousel bekend bij hun achterban, leden, 
bezoekers, studenten, ... Het gaat om onderwijs-
instellingen voor volwassenen, etnisch-culturele 
verenigingen, ambassades en consulaten, taal- en 
culturele instituten, inburgeringsorganisaties, 
Huizen van het Nederlands, kerken, winkels, 
reiscafés, ... Zij leiden mensen toe naar Taalcar-
rousel. Ze beschikken over een tweetalige flyer die 
ze verspreiden via vele, ook digitale, kanalen. De 
flyer geeft meteen alle data weer. 

Sociale media zijn een belangrijk wervingskanaal. 
Mensen kunnen de informatie gemakkelijk met 
elkaar delen in hun taalgemeenschap of bij hun 
medestudenten. Ook kan je het tijdens het hele 
traject blijven gebruiken als communicatiemiddel: 
de bijeenkomsten aankondigen en mensen uitno-
digen, foto’s en filmpjes delen, nieuwtjes melden, 
vragen stellen, verwante taalactiviteiten bekend-
maken, ...
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Maak per Taalcarrousel een Facebookpagina aan. 
Het is een voordeel als een begeleider die beide 
talen machtig is, het beheer voor zijn rekening 
neemt. Maar voorzie minstens één andere persoon 
als beheerder voor als de andere persoon een tijdje 
niet beschikbaar is.

6. Taken verdelen en coördineren

Als initiatiefnemer lijkt het logisch dat je de coördi-
natietaak opneemt, maar een must is dat niet. Wie 
coördineert spreek je af tijdens de eerste bijeen-
komst van de stuurgroep. Je kan de taken eventueel 
verspreiden over meer dan één persoon. 
Zorg ervoor dat ook de coördinator een aanspreek-
punt heeft: iemand die hem steunt bij twijfels of in 
stresserende omstandigheden.

Communicatie
- drukwerk laten vormgeven en drukken;
- de verspreiding ervan coördineren;
- het beheer van sociale media coördineren;
- …

Contactpersonen
- contactpersoon voor partners, begeleiders 
en subsidiegever;
- aanspreekpunt bij kleine en grote 
problemen;
- …

TAKEN

De Taalcarrousels die Vormingplus regio Antwerpen 
anno 2017 ondersteunt, vind je op Facebook onder 
volgende namen.

>> Taalcarrousel Pools-Karuzela Jezykowa
https://www.facebook.com/groups/257282157717772 
>> Taalcarrousel Portugees-O carrossel de linguas
https://www.facebook.com/groups/756241677776948 
>> Taalcarrousel Roemeens - Carusel (cafenea) de 
conversatie 
https://www.facebook.com/groups/336391326439774 
>> Taalcarrousel Russisch-языковая карусель
https://www.facebook.com/groups/341904295890550
>> Taalcarrousel Spaans-Nederlands, Antwerpen
https://www.facebook.com/groups/977412795626407 

Inhoud
- de begeleiders zoeken en selecteren;
- de begeleiders ondersteunen (bij 
inhoudelijke voorbereiding van 
bijeenkomsten, opstellen van een 
deontologische code, ...);
- bijeenkomsten (sporadisch) bijwonen om 
voeling te houden, feedback te geven en zo 
nodig bij te sturen;
- ervaringsuitwisseling tussen begeleiders 
organiseren en begeleiden;
- extra leermomenten regelen voor de 
begeleiders (al dan niet op maat);
- oefen- en didactische materialen signaleren;
- het e-platform beheren;
- rapporten opmaken voor subsidiegevers;
- …

Communicatie
- drukwerk laten vormgeven en drukken;
- de verspreiding ervan coördineren;
- het beheer van sociale media coördineren;
- …

Financiën
- de begroting opmaken;
- financiering zoeken; 
- de uitgaven beheren en controleren ; 
- kostenvergoedingen uitbetalen;
- …

Administratie
- de aanwezigheidslijsten verzamelen;
- uitnodigingen verzenden voor de 
stuurgroep en andere bijeenkomsten, de 
verslagen verzamelen;
- kostenvergoedingen uitbetalen;
- lokaal reserveren;
…

Financiën
- de begroting opmaken;
- financiering zoeken; 
- de uitgaven beheren en controleren ; 
- kostenvergoedingen uitbetalen;
- …

Taalcarrousel op Facebook
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Taalcarrousel

de bijeenkomsten
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Taalcarrousel geeft mensen die een taal leren de 
kans om de taal te spreken. Als begeleider zorg je 
voor een ongedwongen sfeer waar iedereen zich 
goed voelt en de beide talen aan bod komen. 

Of een bijeenkomst optimaal verloopt, hangt vooral 
van de begeleiders af. Je komt al een heel eind met 
een open instelling, een aantal vaardigheden en 
een gedegen voorbereiding van thema, werkvorm 
en tweetalig oefenmateriaal. 

1. Ongedwongen spreekkansen  
en feedback geven

Oefenkansen zijn overal
“Een nieuwe taal leer je niet op één, twee, drie. Het 
is een proces dat continu doorloopt. Drie factoren 
spelen een belangrijke rol in dat taalverwervings-
proces: taalinput, interactie en feedback. Je moet 
een taal horen, spreken (uittesten) en feedback 
krijgen, zodat je weet welke fouten je maakt. Een 
bijkomende voorwaarde is dat de taal die je hoort 
begrijpelijk, correct en relevant is.” (Zo gezegd, zo 
gedaan!, 2014).

Taalverwerving is een proces dat zich overal 
voordoet, gepland of ongepland: in de klas, op 
een oefenmoment, op straat, … Een spontane, 
maar bewuste invulling van oefenkansen biedt de 
grootste garantie op levensechte, leerrijke en dus 
kwaliteitsvolle oefenkansen. Bijvoorbeeld: een 
groepje vrouwen praten terwijl ze samen breien, 
samen naar een kookprogramma op YouTube kijken, 
of tijdens een uitstapje naar de bibliotheek of de 
buurtwinkel.

Schema: uit Babbeldoos (2016), gebaseerd op Zo gezegd, zo gedaan!, 2014.

Hoe spreek je met iemand die de taal leert?
Veel hangt af van het taalniveau van diegene 
waarmee je spreekt. Hoe lager het taalniveau, hoe 
fanatieker je de onderstaande tips gaat toepassen. 
Probeer je dus bewust te zijn van het taalniveau van 
elke deelnemer. Je kan een of meerdere tips ook 
telkens in het begin van een bijeenkomst  aanhalen, 
zodat ook de deelnemers ze op den duur kennen en 
kunnen toepassen in hun rol als helper. 

>> Spreek in korte zinnen. Wil je iets zeggen? Vorm 
korte zinnen, korte woorden. Zéker als je veel infor-
matie geeft. Waarom? Je zorgt voor denkpauzes. De 
ander begrijpt je beter en je hoeft niet te herhalen. 
Of te vertalen. Win-win!
>> Let op met streektaal. Streektaal is mooi. ‘t Is 
sappig. Maar het klinkt als een andere taal. Je hoeft 
niet te spreken als Martine Tanghe op tv. Maar 
zeg toch maar liever “ik ga naar huis” in plaats van 
“kgonorus”.
>> Pas op met figuurlijk taalgebruik. Uitdrukkingen 
zijn mooi, maar zo verwarrend. Waarom moet ik 
een ander paar mouwen aantrekken? Midden in de 
zomer? Waar is die koe en waarom moet ik ze bij de 
horens nemen? Wil je dat ik je begrijp, spreek dan 
maar gewoon.
>> Verbeter waar het nodig maar niet te veel, 
overdrijf niet: het gaat om de taal te oefenen, om 
te begrijpen waarover het gaat. Demotiveer de 
deelnemers niet.
>> Maak zoveel mogelijk impliciete correcties: zeg 
niet: “dat is fout” maar herhaal de zin op de juiste 
manier. Zeg na de opmerking: “Ik maken de afwas.”, 
“Oh, jij doet de afwas.”
>> Vermijd gesloten vragen die met ja of neen 
beantwoord worden. Vraag dus niet: “Ben jij met 
de tram gekomen?” maar “Hoe ben jij naar hier 
gekomen?”

Ondersteun wat 
je zegt visueel. 
Doe wat je zegt 
en zeg wat je 
doet. 
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Schema: uit Babbeldoos (2016). 

>> Ondersteun wat je zegt visueel. Doe wat je zegt 
en zeg wat je doet. Gebruik gebaren, wijs iets aan, 
toon het in een brochure, demonstreer het. Je 
gesprekspartner ziet meteen wat je bedoelt. En ziet 
hij het niet, dan durft hij het sneller zeggen.

Hoe zorg je voor een vlot gesprek?
>> Begin altijd in de taal die je gesprekspartner 
leert. Zelfs al komt die niet verder dan “Goeiedag, 
hoe gaat het?” Je hebt een begin gemaakt en dat is 
wat telt.
>> Wees geduldig. Laat je gesprekspartner naar 
woorden zoeken. Laat hem uitspreken.
>> Stel hem gerust. Zeg “Doe maar rustig hoor.” 
of “Zeg het maar in het Nederlands hoor. Ik zal je 
helpen.” Of vraag andere deelnemers om te helpen.
>> Stel vragen. Dat breekt het ijs en stimuleert je 
gesprekspartner om in de taal door te gaan.

Hoe geef je feedback?
>> Blijf zelf correcte taal spreken. Jij leren Neder-
lands? Ik jou helpen. Jij hier komen morgen 10 
uur. Dit is kromtaal. Je bedoelt het goed, maar je 
gesprekspartner kan veel meer. Wil je dat hij Neder-
lands leert? Maak dan correcte zinnen.
>> Fouten maken mag. Wat hebben je gespreks-
partner en je zoontje van 2 gemeen? Allebei 
maken ze fouten. Allebei hebben ze slecht geslaapt 
vannacht. Hoe corrigeer je hen? Zachtjes. Herhaal 
wat ze zeggen, maar dan juist: “Ik heb ook slecht 
geslapen.” 

Lichaamstaal
Mensen die een taal slecht of onvoldoende spreken, 
vallen terug op een tweede taal: de non-verbale. 
Lichaamstaal helpt om zichzelf duidelijker uit te 
drukken. Maar het kan ook voor verwarring zorgen 
als een persoon iets vertelt terwijl zijn lichaamstaal 
iets anders lijkt te zeggen. 

Lichaamstaal is ook cultureel bepaald. Het is dus 
belangrijk dat je iets weet over de non-verbale 
communicatie in interactie met mensen uit verschil-
lende landen. 
>> Zich voorstellen: met een handdruk, twee of drie 
zoenen, een lichte buiging, …
>> Een hand geven: hoort niet in sommige delen 
van de wereld en in sommige religieuze stromingen.
>> Oogcontact: vermeden in vele Arabische en 
sommige Aziatische landen. 
>> Comfortzone: cultuur en opvoeding bepalen hoe 
dichtbij iemand mag komen zonder dat het oncom-
fortabel voelt.
>> Aanraken en afstand tussen personen: aanraken 
wordt in veel culturen en religies niet gewaardeerd, 
in andere culturen dan weer juist wel.
>> Small talk: vaak is dit puur uitwisselen van 
beleefdheden.
>> Gebaren: verschillen van cultuur tot cultuur, 
het hoofd van links naar rechts schudden betekent 
bijvoorbeeld “ja” in Indië en Bulgarije.
>> Lachen: in de westerse wereld een teken van zich 
goed voelen of plezier maken, in veel Aziatische landen 
blijft men lachen, ook al voelt men zich beledigd.

Spreek in korte 
zinnen. Zeker 
als je veel 
info geeft. Zo 
zorg je voor 
denkpauzes. 
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2. Rol van de begeleider

Veel mensen vinden het leuk om een conversa-
tietafel te begeleiden. Het informele contact met 
anderstaligen en het aanleren van een taal geeft 
hen voldoening en zelfwaardering. Maar  
Taalcarrousel is géén klassieke conversatietafel. Het 
vraagt voorbereidingswerk in het Nederlands én in 
de andere taal. Minstens één van de begeleiders 
spreekt de andere taal als moedertaal. 

Maar de goesting om een Taalcarrousel te bege-
leiden en kennis van een of beide talen, maakt nog 
geen goede groepsbegeleider! Je werkt met een 
groep die divers is qua taal, culturele en etnische 
achtergrond, leeftijd, sociale klasse, … Dat vraagt 
een specifieke aanpak en de nodige competenties. 
En een gezonde dosis zelfkennis.

Jij en de anderen, je zelfbewust openstellen 
Wees je bewust van je eigen referentiekader: alle 
regels, normen en waarden die, vaak onbewust, 
bepalen hoe je iets beoordeelt. Hoe jij een situatie 
ervaart, bepaalt ook de gevoelens die je daarbij 
voelt. Die gevoelens zijn hoogst waarschijnlijk niet 
dezelfde als de gevoelens van iemand anders die 
zich in net dezelfde situatie bevindt.
Wees je ook bewust van het effect van je eigen 
gedrag op de deelnemers. Omgekeerd heeft ook de 
groep een effect op jou als begeleider. Probeer je 
eigen gedrag en manier van handelen regelmatig 
onder de loep te nemen. 

>> Anders denken
Durf je eigen principes loslaten en denk niet ‘ik 
weet het beter’. Nieuwsgierig zijn naar de mening, 
visie en gevoelens van je deelnemers helpt je 
mensen beter te begrijpen. Doen alsof werkt 
meestal niet, oprechte interesse wel. Bijvoorbeeld: 
probeer te achterhalen hoe en wanneer de deelne-
mers gebruik maken van de taal die ze leren. Zo kan 
je taalkennis oefenen die echt relevant is voor de 
deelnemers. 

>> Anders praten
Vertrek vanuit de beleving van de deelnemers, niet 
vanuit je eigen beleving. Pas je woordgebruik aan. 
Zorg dat je de deelnemers meehebt in je manier 

Interculturele competenties
>> weinig vooroordelen;
>> een open geest;
>> ambiguïteit tolereren;
>> bereid zijn om de wereld door de bril van een 
ander te bekijken;
>> cultuur relativerend vermogen;
>> zich gemakkelijk aanpassen aan nieuwe, 
onbekende situaties;
>> kennis hebben van omstandigheden en culturen 
van nieuwe groepen;
>> in de omgang met anderen zoeken naar over-
eenkomsten naast de verschillen;
>> anderen respecteren en rekening houden met 
hun wensen.

Oprechte 
interesse helpt 
je om mensen 
beter te 
begrijpen. 
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van denken, ze hebben immers vaak niet dezelfde 
achtergrondinformatie als jij. Leg hen daarom uit 
hoe jij zelf dingen interpreteert en zeg hen waarom 
je hen bepaalde dingen uitlegt, vraagt of laat doen.

>> Anders luisteren
Anders luisteren hangt samen met anders denken 
en doe je vooral door een onderzoekende houding 
aan te nemen. Ga ervan uit dat je zelf dingen kan 
bijleren van de deelnemers en probeer hun rede-
nering te achterhalen. Actief luisteren kan je hierbij 
helpen. Dit doe je door te knikken (aangeven dat je 
luistert), bijvragen te stellen, ... Herhaal ook af en 
toe wat ze tegen je zeggen om te controleren of je 
hen wel juist begrepen hebt. Zorg dat de deelne-
mers onderling elkaar ook goed verstaan.

>> Anders omgaan met je gevoel
Al probeer je je gevoelens te onderdrukken, ze 
komen steeds bewust of onbewust tot uiting in je 
non-verbale communicatie. Emoties kunnen een 
gesprek hard beïnvloeden, daarom is het nodig er 
bij stil te staan. Als je bijvoorbeeld denkt dat je een 
‘moeilijke’ groep voor je hebt, uit zich dat in de 
manier waarop je met hen omgaat, en kan de groep 
zich ook daadwerkelijk ‘moeilijk’ gaan gedragen. Het 
is beter om een groep als een uitdaging te zien en 
niet als een probleem.

Emoties komen 
bewust of 
onbewust tot 
uiting in je 
non-verbale 
communicatie. 
Sta er bij stil, 
onderdruk ze 
niet.

>> Zelfonderzoek
Een gesprek gaat te snel om alles meteen toe te 
passen. Sta daarom na een gesprek even stil bij 
onderstaande vragen. Als je dit meermaals doet, 
kan je de techniek na verloop van tijd in het gesprek 
zelf toepassen.
>> In hoeverre is mijn gevoel gebaseerd op eigen 
interpretaties en veronderstellingen over de 
intentie van mijn gesprekspartner?
>> Wat zou het effect van mijn gedrag kunnen zijn 
op dat van de ander?
>> Hoe zit het met mijn basishouding, laat ik wel 
genoeg ruimte voor andere meningen en ben ik wel 
nieuwsgierig genoeg?
>> Zie ik hoe we samen hebben bijgedragen aan 
een positief of negatief gespreksproces?
>> Hoe kan ik dit bespreekbaar stellen, zonder de 
ander hiervan de schuld te geven? (Dit is niet altijd 
nodig, bij nader inzien kan iets minder belangrijk 
zijn dan dat het op het eerste zicht leek.)
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Taalcarrousel voorbereiden
De sessies voorbereiden doe je samen met de 
andere begeleiders. Sommige Taalcarrousels 
worden altijd door dezelfde twee personen 
begeleid, andere Taalcarrousels kunnen beroep 
doen op een pool van begeleiders. Hoeveel bege-
leiders er ook zijn, je spreekt duidelijk af wie welk 
voorbereidend werk doet tegen wanneer. 

De ene begeleider bereidt bijvoorbeeld de thema(s) 
voor en een andere zorgt de uitwerking van de 
werkvorm met  passend beeldmateriaal, vertaling, 
... Of een begeleider geeft een aanzet en een 
andere vervolledigt het voorbereidingswerk. Ook 
kunnen verschillende begeleiders voor vertaling 
zorgen. Een juiste vertaling is belangrijk, zodat alle 
deelnemers begrijpen waarover het gaat en er een 
correcte taal aangeboden wordt. 

Bouw de bijeenkomst logisch op: 
>> verwelkoming in de twee talen 
>> introductie van het thema
>> aanbod van materiaal en inhoud
>> deelnemers oefenen de taal
>> pauze
>> deelnemers oefenen de taal, eventueel in andere 
groepen en/of met extra materiaal en oefeningen
>> afronden

Noteer voor jezelf de inhoud volledig maar schema-
tisch. Verwijs hierbij eventueel naar het materiaal 
dat je gebruikt. Hoe meer voorbereidingen je 
maakt, hoe sneller en gemakkelijker het gaat. Je 

Een afbeelding zegt meer dan woorden
Pictogrammen overstijgen taal en interculturele 
grenzen. Een goed pictogram vertelt meer dan 
woorden voor iemand een taal onvoldoende 
begrijpt en spreekt. Mensen begrijpen én 
onthouden makkelijker woorden wanneer ze in 
verband worden gebracht met beelden.  
De extra inspanning die het jou kost om duide-
lijke pictogrammen en sprekende afbeeldingen te 
zoeken, loont echt voor de deelnemers. Hoe meer 
afbeeldingen, hoe beter de oefening zal verlopen.

! Let wel: sommige pictogrammen zijn 
cultureel bepaald. Bijvoorbeeld in Europa 
staat wit voor het licht, reinheid of 
onschuld, maar in India is wit de kleur van 

dood en rouw.

wordt er vaardiger in en de opbouw is altijd min of 
meer hetzelfde.

Het voorbereidend werk kan perfect gebeuren via 
e-mail, facebook, … Maar het samen doen bij een 
koffie of een hap eten is natuurlijk ook een optie.  

Het voorbereide materiaal uitprinten, kan dikwijls 
via de coördinator. Zo niet, brengen de begeleiders 
de bonnetjes van de kopiewinkel binnen als kosten.

Lees meer over de voorbereiding bij Thema’s en 
werkvormen.  

Spreek duidelijk 
af wie welk 
voorbereidend 
werk doet tegen 
wanneer. 
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Taalcarrousel begeleiden
De begeleiding doe je best met z’n tweeën (liefst 
elk met een andere moedertaal).

>> Zaal opstellen 
Als de bijeenkomsten doorgaan in een café, lijkt 
het logisch dat de uitbater voor een nette ordelijke 
zaal zorgt. Als de bijeenkomsten in een cultureel 
centrum, school, … doorgaan, zorgen de begelei-
ders of een logistieke helper een half uurtje vooraf 
dat alles op tijd klaar staat: de zaal (tafels, stoelen, 
…), koffie en thee, ...

>> Deelnemers ontvangen
Bied de deelnemers een drankje aan en nodig hen 
uit om een plekje aan tafel te kiezen. Taalcarrousel 
hoeft niet stipt te starten. Laat de mensen rustig 
toekomen en wacht een kwartiertje om echt van 
start te gaan. De deelnemers die later toekomen, 
sluiten gewoon aan.

>> Deelnemers verwelkomen
Omdat Taalcarrousel een open formule is en er dus 
regelmatig nieuwe deelnemers langskomen, is een 
warme verwelkoming belangrijk. Doe dit in de twee 
talen. Vertel kort het thema van deze bijeenkomst 
en de aanpak. Laat de deelnemers zich kort voor-
stellen. Je kan ook met naametiketten werken om 
te vermijden dat deelnemers die vaak komen, zich 
telkens opnieuw moeten voorstellen. 

>> Thema, materiaal en groepjes  
Kondig het thema aan en verdeel het voorbereide 
materiaal. Je beslist zelf in functie van het aantal 
deelnemers, het thema, de werkvorm, … of je in 
één grote groep of in kleinere groepen werkt. 

Als je de groep in kleinere groepen verdeelt, helpt 
het als je het niveau van de deelnemers een beetje 

kent of kan inschatten: deelnemers met een hoog 
taalniveau van de taal die ze oefenen zet je bij 
elkaar, en hetzelfde doe je voor deelnemers met 
een laag taalniveau. Deelnemers met een hoog en 
laag niveau mixen, werkt immers voor iedereen 
demotiverend. 

Ook belangrijk: zorg voor een evenwichtige 
verdeling van de moederlandsprekers van het 
Nederlands en van de andere taal, zodat er in elke 
groep een aantal moedertaalsprekers en taaloefe-
naars van beide talen aanwezig zijn. 

>> Deelnemers oefenen de taal
Daag deelnemers uit om te praten: stel vragen, 
speel een spelletje, ... Zorg dat de mensen die 
minder durven spreken ook aan het woord komen, 
ga langs bij iedere groep.

Waak erover dat beide talen aan bod komen. Je 
kan de talen gelijktijdig laten oefenen of na elkaar. 
Ofwel spreken en antwoorden Nederlandstaligen 
in de andere taal en de anderstaligen spreken en 
antwoorden in het Nederlands. Ofwel spreekt 
iedereen Nederlands in het eerste deel van de 
bijeenkomst en de andere taal na de pauze, of 
omgekeerd.

Als het taalniveau van de deelnemers laag is, laat 
hen dan in korte zinnen antwoorden in de taal die 
ze leren. Een vol uur de taal spreken, is voor hen te 
intensief, en dan haken ze af. 

Sommige deelnemers nemen graag notities. Maar 
de hoofdbedoeling van Taalcarrousel is: de taal 
spreken. Mensen die voortdurend aan het schrijven 
zijn, nemen minder deel aan het gesprek. Probeer 
hen ervan te overtuigen om zich meer op het 
gesprek te focussen.

Start altijd met 
een warme 
verwelkoming in 
twee talen.
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GEDRAGSCODE

1 + 1 = 3

We lachen niemand uit.

We oordelen niet. 

We bespreken geen gevoelige 
onderwerpen als iemand zich  

daar niet goed bij voelt.  

oordelen

bruskeren

uitlachen

WEL NIET

1 + 1 = 3

goed humeur

We komen met een goed 
humeur en zin om te leren.

We hebben respect  
voor elkaar.

We laten iedereen  
zichzelf zijn. 

respect

iedereen is oké

1 + 1 = 3

We laten elkaar uitspreken  
en onderbreken elkaar niet. 

We mogen fouten maken. 

We bouwen mee aan  
een aangename sfeer. 

fouten maken mag

toffe sfeer

laten uitspreken

>> Pauze
Las een korte pauze in na een uur of anderhalf uur 
voor een toiletstop, een sigaretje of een drankje.

>> Verder oefenen, bijsturen nodig?
Na de pauze kan je ervoor kiezen om de deelne-
mers te laten doorschuiven naar een andere groep. 
Ze praten verder over het voorbereide thema. Of, 
als je merkt dat een thema niet aanslaat, om wat 
voor reden dan ook, wissel je van thema.  
Zo had een begeleider eens het thema ‘Expo 58’ 
ongelofelijk goed voorbereid met beeldmateriaal 
en mooie verhalen, maar het sloeg alleen aan bij 
enkele van de (oudere) Vlamingen, de anderstaligen 
kenden het niet en vonden het niet interessant. 

Praten over politieke en religieuze onderwerpen is 
niet zonder risico. Als je je zelf niet geroepen voelt 
om hierover te spreken of als een onderwerp voor 
irritatie of zelfs conflicten zorgt tussen deelnemers, 
mijd het dan. Bij hoogoplopende emoties, zichtbare 
ergernis of een dreigend conflict, kan je de gedrags-
code bovenhalen (zie schema). Kernboodschap: 
iedereen gaat respectvol met elkaar om.  

>> Afronden en opruimen
Rond de gesprekken op tijd af, zodat mensen die op 
tijd weg moeten, rustig kunnen vertrekken. 
Vraag de deelnemers of ze even helpen opruimen. 
Met velen is de klus snel geklaard.

Wat bij stiltes en stoorzenders?
Soms wil het gesprek maar niet vlotten. Soms zijn 
steeds dezelfde mensen aan het woord en knappen 
anderen daarop af. Wat kan jij als begeleider doen? 

Het gesprek op gang brengen
>> Introduceer het thema.
>> Reik discussiepunten aan.
>> Geef elke deelnemer de kans om zijn visie te geven.

Het gesprek op gang houden
>> Vraag waar nodig om meer uitleg.
>> Geef een samenvatting als stap naar een volgende 
fase in het gesprek.
>> Houd de gesprekslijn in de gaten, grijp in bij te ver 
afdwalen.
>> Stel vragen om dieper op iets in te gaan.

Alle deelnemers betrekken
>> Stimuleer mensen om hun mening te geven.
>> Geef mensen de ruimte om uit te praten.
>> Houd dominante figuren in toom.
>> Betrek uitvallers terug bij het gesprek.
>> Reageer op storend niet-verbaal gedrag.
>> Waak erover dat iedereen aan bod komt.
>> Maak zo nodig afspraken.
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3. Thema’s en werkvormen

Voorbereiding van de thema’s
Tijdens Taalcarrousel praten we over dagelijkse 
onderwerpen en over thema’s die de deelnemers 
relevant vinden. De thema’s uitwerken vraagt voor-
bereiding. Taalcarrousel vergt ook meer voorberei-
dingstijd dan een klassieke conversatietafel. Je moet 
het werkmateriaal telkens in twee talen voorzien. 

Houd bij de keuze van de thema’s rekening met wat 
je weet over de deelnemers, jezelf en de omstan-
digheden. 
>> Wat motiveert de deelnemers om deel te nemen 
aan Taalcarrousel? Wat is hun maatschappelijke 
positie en scholingsgraad? Is het een heterogene 
of homogene groep? Wat is de verdeling tussen 
mannen en vrouwen? Wat hebben ze gemeen-
schappelijk? Zijn ze relaxed of gestrest (van het 
werk, het verkeer, …) als ze aankomen?
>> Sta ook stil bij je eigen functioneren. Heb je 
voldoende kennis en vaardigheden om een bepaald 
thema en methodiek in deze groep te begeleiden?
>> Als je met de groep op uitstap gaat, houd dan 
rekening met het budget dat je ter beschikking 
hebt, de bereikbaarheid en eventueel openingsuren 
van de bezochte locatie, anticipeer op mogelijk 
slecht weer, … 

Een thema kiezen is soms moeilijker dan je denkt. Je 
hebt geen inspiratie of je vreest dat het thema niet 
aansluit bij de doelgroep. Enkele tips:
>> Vraag de deelnemers over welke thema’s ze 
graag willen praten.

>> Leg in het begin van het jaar de thema’s vast. Zo 
hoef je niet telkens een nieuw thema te verzinnen. 
Natuurlijk kan je van het vastgelegde thema 
afwijken als je een nieuw idee hebt of als je wil 
inspelen op een actuele gebeurtenis. 
>> Voorzie telkens een of twee thema’s als reserve. 
Soms merk je tijdens de sessie dat het thema niet 
aanspreekt en dan kan je vlot overschakelen naar 
een ander thema.

Deze thema’s lenen zich goed voor Taalcarrousel:
>> Tijdsgebonden: Pasen, kerst, Nieuwjaar, sinter-
klaas, Valentijn, vasten, carnaval;
>> Maatschappelijk: milieu, liefdadigheid, multi-
media, jeugd van tegenwoordig, kerk en religie, 
verkiezingen, feest, wonen, onderwijs, integratie, 
overlast, actualiteit, verkeer, opvoeding, diversiteit;
>> Persoonlijk: gezin en familie, werk, huishouden, 
huisdieren, huisregels, de plaats waar je opgroeide, 
de eigen stad, dorp of streek,  ...;
>> Vrije tijd: muziek, vrije tijd en hobby’s, streekge-
rechten, vakantie, literatuur en kunst, televisie;
>> Andere thema’s: voor- en nadelen van het leven 
in de stad versus platteland, de seizoenen, gezonde 
voeding, ...

>> Ondersteunend materiaal
Foto’s, stellingen, krantenartikels, (quiz)vragen, 
filmpjes, … helpen om het gesprek op gang te 
brengen. Maar je kan ze ook gebruiken om het 
thema te introduceren. Zeker illustraties, foto’s of 
pictogrammen helpen deelnemers met een laag 
taalniveau. Gebruik het beeldmateriaal als, nu ja, 
‘illustratie’ van wat je vertelt. 

Vraag de 
deelnemers over 
welke thema’s 
ze graag willen 
praten.
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Voorbereiding van de werkvormen
Het thema geeft je een onderwerp om over te 
praten, de werkvorm geeft je de tools om het 
gesprek te voeren. Door regelmatig voor een 
andere werkvorm en een andere groepsindeling te 
kiezen, zorg je voor afwisseling en dynamiek. 

Taalcarrousel hoeft echt niet altijd op de vaste stek 
plaats te vinden. Af en toe een uitstap brengt afwis-
seling en zorgt ervoor dat deelnemers spontaner 
met elkaar babbelen. Bovendien verloopt het taal-
verwervingsproces beter in echte situaties, in het 
leven zelf. 

De meeste werkvormen kan je ook buitenshuis 
toepassen. Denk aan tekenen in het park, een 
vragenlijst tijdens een museumbezoek, stellingen 
tijdens een stadswandeling, … Je kan werkvormen 
ook met elkaar combineren, zelf werkvormen 
opzoeken of verzinnen. Denk out of the box!

>> Duo’s, kleine groepen, grote groep
Samen met de werkvorm, maak je ook een keuze 
voor de groepsindeling. Een gesprek kan verlopen:
- in duo’s, bijvoorbeeld voor een interview;
- in kleine groepjes;
- in één grote groep;
- … 

Je kan ook binnen één bijeenkomst afwisselen, 
bijvoorbeeld voor de pauze in duo, na de pauze in 
grote groep.

Houd voor de groepsverdeling rekening met:
>> de grootte van de groep: hoe meer deelnemers, 
hoe meer je gaat opsplitsen in kleinere groepen;
>> de werkvorm, de doelgroep, de ruimte, de tijd 
en je eigen vaardigheden;
>> moederlandsprekers en taaloefenaars van de 
twee talen: meestal is het best om voor een even-
wichtige verdeling te zorgen;
>> taalniveau: meestal is het best om deelnemers 
met hetzelfde taalniveau van de oefentaal bij elkaar 
te zetten (samen met een aantal moedertaalspre-
kers).

Werken in kleine groepen heeft voordelen.
>> Deelnemers hebben minder spreekangst dan in 
een grote groep. 
>> Iedereen heeft meer kans om de taal te spreken.
>> Deelnemers gaan elkaar meer steunen en van 
elkaar leren. 

Werkvormenboek Babbeldoos
De Babbeldoos is een werkvormenboek voor 
conversatiegroepen Nederlands, ontwik-
keld voor vooral lager geschoolde, anders 
geschoolde, uitgeleerden. Naast de 50 werk-
vormen (waarvan 15 met bijhorend werk-
materiaal) bevat het ook een theoretisch deel 
over hoe mensen een taal leren, wat obstakels 
zijn en hoe je hen kan begeleiden.  
De Babbeldoos kan je op de website van 
Vormingplus regio Antwerpen downloaden: 
www.vormingplusantwerpen.be.

In een kleine 
groep gaan 
deelnemers 
elkaar meer 
steunen en van 
elkaar leren. 
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>> Soorten werkvormen  
Afwisselen van werkvorm geeft dynamiek aan de 
bijeenkomsten. Elke werkvorm heeft ook zijn voor- 
en nadelen. De ene deelnemer komt echt goed op 
dreef bij de ene werkvorm, een andere voelt zich 
beter bij een andere werkvorm. 

Soms knapt een deelnemer echt af op een 
werkvorm. Geef die dan de ruimte om niet actief 
deel te nemen of om het op een andere manier 
in te vullen. Iemand die niet wil tekenen, kan met 
knipsels of objecten een compositie maken, kern-
woorden opschrijven, … 

Richtvragen. Stel richtvragen om de deelne-
mers in een bepaalde richting te laten denken of 
antwoorden. Dit helpt ook als het gesprek stilvalt.
>> Wanneer wordt een kennis een vriend? Welke 
muziekstijl hoor jij het liefst? Als jij een acteur was, 
in welke film zou je dan willen spelen?

Foto’s. Foto’s maken het makkelijker om over een 
onderwerp te praten. Iedereen ziet dezelfde foto en 
weet dus over welk onderwerp gepraat wordt, ook 
als ze cruciale woorden nog niet kennen.
>> Foto’s die de deelnemers zelf meegebracht 
hebben, foto’s van verschillende voedingsmiddelen, 
foto’s van verschillende dieren, landkaarten, picto-
grammen, …

Wandelen. Maak een korte wandeling door de 
straten of de natuur. Gespreksonderwerpen komen 
dan meestal vanzelf. Je kan de deelnemers vragen 
per twee te wandelen (zo mogelijk telkens één 
Nederlandstalige en één anderstalige) en onderweg 
met elkaar te praten. Je kan het wandelgesprek 

sturen via richtvragen. Deelnemers kunnen ook uit 
de omgeving inspiratie halen. Onderweg kan je ook 
nog eens wisselen van duo’s.
>> Een wandeling door de stad waar ook de cultuur 
van de andere taal aanwezig is, kan inspirerend 
werken en het gesprek stimuleren. 

Stellingen: Schotel de deelnemers stellingen voor 
en laat ze hun mening geven. Zo geef je een impuls 
aan het ontstaan van een discussie.
>> Wat vind je van deze stelling: “We pamperen 
onze kinderen te veel, waardoor ze minder zelf-
standig opgroeien en daardoor ook hun verant-
woordelijkheden niet opnemen.” Of: “Als kinderen 
te veel ruzie maken, betekent dit dat je als ouder 
je kind slecht hebt opgevoed.”; “Als ik voor mezelf 
opkom, krijg ik meer zelfrespect en respect van 
anderen.”

Artikels. Gebruik een artikel om een onderwerp 
uit de actualiteit aan te brengen. Zorg ervoor dat 
dat het ook in de andere taal vertaald is. Pas op 
met artikels vol moeilijke woorden: bij te veel 
onbekende woorden haken deelnemers af.
>> De Wablieft-krant bevat artikels in duidelijke taal. 

Tekenen. Vraag de deelnemers een tekening te 
maken die iets over henzelf vertelt. Ze kunnen die 
dan achteraf toelichten aan elkaar.
>> Teken een visitekaartje.

Situatieschetsen. Leg een aantal situaties uit en 
vraag de deelnemers hoe ze zouden reageren.
>> Je zit in de trein en tegenover jou zit iemand op 
zijn gsm te spelen. Je ergert je aan de pieptonen. 
Waarom zet hij zijn geluid niet uit?

De meeste 
werkvormen 
kan je ook 
buitenshuis 
toepassen. 
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>> Je bent in de supermarkt, je hebt haast en wilt 
snel afrekenen. Degene die voor jou betaalde, staat 
een kletspraatje te maken met de kassier, zodat jij 
nu langer moet wachten.
>> Vind jij deze situatie lastig? Vind jij de situatie 
gemakkelijk? Wat zou je doen?

Kaartjes. Vraag de mening van de deelnemers door 
rode en groene kaartjes uit te delen. Wanneer een 
stelling wordt voorgelezen, vraag je de deelnemers 
met gesloten ogen het rode of het groene kaartje 
in de lucht te steken. Het rode betekent dat je niet 
akkoord bent, het groene dat je wel akkoord bent. 
Achteraf discussieer je over de antwoorden.

Dilemma’s. In plaats van stellingen gebruik je 
dilemma’s om over te praten.
>> Telefoneren met de telefoon of via de computer? 
Liever te warm of te koud? Vlees eten of vegeta-
risch eten?

Quiz. Start Taalcarrousel met een kleine quiz. Zorg 
dat de vragen duidelijk zijn voor iedereen en hou 
rekening met het kennisniveau van de groep. Je 
kan de vragen met afbeeldingen verduidelijken of 
gebruik maken van keuzemogelijkheden. Gemengde 
teams geven een stimulans om over de vragen te 
overleggen in de twee talen. Deze werkvorm leent 
zich goed tot het bijleren over elkaars cultuur.
>> Welk dier staat soms op de Poolse vlag? A) Een 
adelaar, B) Een buizerd, C) Een gier, D) Een havik,  
E) Een valk.

Liedjes zingen. Liedjes mee zingen helpt om nieuwe 
woorden en betekenissen te leren. Tegelijkertijd 
kom je in contact met elkaars liedjescultuur. Gebruik 
eventueel ook kinderliedjes. Je kan ook tijd maken 
om de tekst te bekijken.
>> ‘Szla dziewecka’ als Pools liedje; ‘De lichtjes van 
de Schelde’ als Nederlands liedje.

Vergelijken. Vergelijk bepaalde gebruiken in beide 
culturen. 
>> Wat zijn de gebruiken bij overlijden in België? 
Wat zijn de gebruiken in Rusland? Wat zijn de taak-
verdelingen binnen het gezin? Is dit traditioneel? 
Vlamingen verkiezen iemand uit te nodigen op 
café of restaurant, terwijl Russen mensen liever bij 
hen thuis uitnodigen. Brengt iedereen zijn vakantie 
hetzelfde door?

Uitstap. Proef van elkaars cultuur tijdens een 
uitstap. Achteraf kan je bespreken hoe de deelne-
mers de uitstap ervaren hebben.
>> Dag van de Poolse cultuur, een tentoonstelling, 
een traditioneel dansoptreden, …

Enquête. Deel op voorhand een vragenlijst met 
richtvragen uit. Zo kunnen de deelnemers al 
nadenken over de vragen, voor ze erover moeten 
praten.

Workshop. Organiseer een workshop. De deelne-
mers praten al doende met elkaar.
>> gezelschapsspelletjes, naaien, knutselen, muziek 
maken, breien of haken, acteren, …

Liedjes mee 
zingen helpt om 
nieuwe woorden 
en betekenissen 
te leren. 
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Interview. Soms durven deelnemers niet meteen 
voor een grote groep spreken. Verdeel de deelne-
mers in duo’s. Laat ze met elkaar spreken over het 
thema. Daarna kan je hen laten uitwisselen in grote 
groep.

Gezelschapsspel. Als je creatief bent, kan je een 
gezelschapsspel maken over het thema. 
>> Ganzenbord met richtvragen op de vakjes. De 
vragen kunnen afwisselend in de verschillende talen 
gesteld worden.
>> Monopolie met plaatsen uit de landen van 
afkomst.

Rollenspel. Doe een rollenspel. Geef de deelnemers 
een situatie en laat hen improviseren in hun rol. Of 
laat hen op voorhand een ‘toneeltje’ maken. Toets 
vooraf wel of de deelnemers dit fijn vinden om te 
doen.

Voorleesgroepjes. Voorzie boekjes, verhalen, 
poëzie, … in de twee talen en van verschillende 
taalniveaus. Of vraag de deelnemers of ze zelf een 
verhaal meebrengen. Verdeel de groep in kleine 
groepjes volgens taalniveau. Iedereen leest een 
stukje voor. Diegenen die niet willen voorlezen 
kunnen gewoon luisteren. 

Toeleiden naar vrijetijdsaanbod
Af en toe kan je een Taalcarrousel op verplaatsing 
organiseren naar een vrijetijdsactiviteit. Zo verlaag 
je ook de drempel om te participeren aan het vrije-
tijdsaanbod. 

Voor de mensen die Nederlands oefenen is het 
vrijetijdsaanbod enorm. Op www.nederlands-
oefenen.be vind je tal van activiteiten mét het 
gewenste taalniveau erbij.

Deelnemers die op zoek zijn naar activiteiten in 
de andere taal en mensen van die gemeenschap 
willen ontmoeten, kunnen terecht bij allochtone 
verenigingen. Enkele jaren geleden heeft de stad 
Antwerpen (dienst Sociale Zaken, Samenleven in 
diversiteit) alle Antwerpse allochtone verenigingen 
opgesomd in de publicatie ‘Atlas van ’t stad: gids 
van interculturele verenigingen in Antwerpen’. Deze 
gids is enkel op papier te verkrijgen.
Je kan ook beroep doen op de etnisch-culturele 
federaties (Vlaams georganiseerd) om te horen 
welke allochtone verenigingen in jouw regio actief 
zijn: http://www.fov.be/ecf/download/Van_alle_
markten_thuis.pdf

In de bibliotheek vinden ze misschien boeken in 
de oefentaal. Het internet biedt massa’s lees- en 
luistermateriaal, online kranten, radio, films en 
documentaires, websites om de taal te oefenen, 
… Al vraagt het zoekwerk om dingen te vinden die 
aansluiten bij taalniveau en interesse. 

Proef van elkaars 
cultuur tijdens 
een uitstap. 
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Taalcarrousel

voorbeeldige  

bijeenkomsten

De volgende werkvormen zijn gebruikt in Taalcarrousel. We geven 

ze vooral ter inspiratie, maar gebruik ze ook gerust in jouw Taalcar-

rousel. Zorg dan zo nodig voor een vertaling, zoek beeldmateriaal, 

herwerk een spelbord, maak kaartjes, … 
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Thema verliefd, verleiden, liefde 
naar aanleiding van Valentijnsdag: op 14 februari geven geliefden elkaar 
extra aandacht met een cadeautje, bloemetje of kaartje.

Thema verliefd

• Hoe oud was je toen je voor het eerst verliefd was?

• Wanneer weet je dat je verliefd bent, dat er meer is dan vriendschap alleen?

• Was je ooit verliefd op iemand die ‘onbereikbaar’ was?

• Wat speelt de grootste rol wanneer je verliefd wordt: de buitenkant (uiterlijke kenmerken, 

gedrag) of de binnenkant (innerlijke kenmerken, karakter)?

• Geloof je dat partners in een huwelijk jarenlang verliefd kunnen blijven?

Temat zakochany (-a)

• Ile miał pan /miałaś pani lat kiedy pierwszy raz się zakochał(a)?

• Kiedy pan(i) wie, że pan(i) jest w miłości że jest więcej niż tylko przyjaźń?

• Czy kiedyś był pan zakochany / była pani zakochana w kimś, kto może być niedostępny?

• Co gra największą rolę, gdy można się zakochać: na zewnątrz (wygląd, zachowanie) lub 

wewnętrzny (wewnętrzny, temperament)

• Czy pan(i) uważa, że partnerzy w małżeństwie przez wiele lat może nadal się zakochać?

Thema verleiding

• Hoe ga je om met complimentjes die iemand van de andere sekse je geeft?

• Je gaat naar een feestje. Maak je je extra op en kleed je je sexy om indruk te maken? 

• Vind je dat flirten een kunst is? Waarom wel / niet?

• Geloof je in de werking van een afrodisiacum?

• Ken je voedingsmiddelen die als afrodisiacum worden beschouwd?

Temat uwodzenie

• Jak obcuje pan(i) z komplementami, których osoba płci przeciwnej daje panu/pani?

• Pan(i) idzie na imprezę. Będzie pan(i) się malować i nosić sukienkę sexy zaimponować?

• Czy pan(i) uważa, że flirtować jest sztuka? Dlaczego / dlaczego nie?

• Czy pan(i) wierzy w działanie afrodyzjaków?

• Czy pan(i) wie, które produkty spożywcze są znane jako afrodyzjak?

RI
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TAALCARROUSEL NEDERLANDS - POOLS

Doelstellingen
• Deelnemers maken kennis met Valentijns-

dag en met gelijkenissen en verschillen 
tussen Valentijnsdag in België en Polen.

• Deelnemers spreken over liefde, verliefd-
heid en verleiding in België en Polen.

Methode
Richtvragen. Aan de hand van het spelbord 
trekken de deelnemers een vraag over een 
thema: verliefd, verleiden, liefde, liefdespoëzie.

Materiaal
• een spelbord;
• 3 enveloppen met vragenstrookjes; 
• gedicht(en) in het Nederlands en het Pools.

Aanpak

Stap 1. Verwelkom de deelnemers in de twee talen. Vertel kort wat de bedoeling is van de bijeen-
komst en wat Valentijnsdag is.
Stap 2. Ga met de deelnemers op zoek gaan naar gelijkenissen en verschillen tussen Valentijnsdag in 
België en Polen. Vieren veel mensen deze dag? Zo niet, bestaat er een ander, gelijkaardig feest? 
Stap 3. Vorm kleine groepen van maximum 6 deelnemers. Ieder groepje krijgt een spelbord, enve-
loppen met kaartjes en gedichten. Leg het spel uit. 
Stap 4. Deelnemers draaien om beurt aan de pijl, trekken een vraag uit de envelop van het thema 
dat de pijl aanwijst en voeren daarover een gesprek. Als de pijl poëzie aanwijst, dan leest iemand 
een gedicht hardop, of iedere strofe wordt door een andere deelnemer voorgelezen. Pas als ieder-
een in het groepje het gedicht begrepen heeft, bespreken ze de betekenis van het gedicht.



37 << 

VO
O

RB
EE

LD

W
ER

KV
O

RM

Spelbord
Maak een spelbord in de juiste talen. Knip 

het bord en de pijl uit. Bevestig de pijl met 

een pin op het midden van het spelbord.

ve
rle

ide
n

zako
ch

anie
poëzie

poezja

verlie
fdheid
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miłość

liefde

Thema liefde

• Geloof je in liefde op het eerste gezicht? Waarom wel / niet?

• Denk je dat je eerst verliefd moet zijn, voordat je iemand kan liefhebben?

• Vind je romantiek belangrijk in een liefdesrelatie? 

• Wat versta je onder romantiek?

• Zet in volgorde van belangrijkheid (volgens jou):  

je kinderen, je familie, je man, je seksleven, je sociale leven, je werk

• s ‘alles samen doen’ volgens jou nodig voor een liefdesrelatie?

Temat miłość

• Czy pan(i) wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia? Dlaczego / dlaczego nie?

• Czy pan(i) uważa, że powinie pierwszej miłości, zanim kogoś kocha?

• Czy pan(i) uważa, że romantyk jest ważny w związek miłości?

• Umieść w kolejności ich znaczenia (według ciebie):  

dzieci, rodzina, mąż, twoje życie seksualne, twoje życie socjalne, praca

• Czy ‘robić wszystko razem’ jest potrzebna na związek miłości?

Thema poëzie 

Gedichten in het Nederlands en in het Pools (minstens 1 in elke taal).
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Ken je België? - Czy znasz Belgi? 

Ken je Polen? – Czy znasz Polsk?

Taalcarrousel 25/11/2011

Quiz - kwiz

Waar in België bevindt zich de stad Hasselt? 

Gdzie w Belgii znajduje si miasto Hasselt?

A) in het noorden - na północy

B) in het westen - na zachodzie

C) in het zuiden - na południu

D) in het oosten - na wschodzie

E) in het centrum - w centrum

Ken je België? - Czy znasz Belgi? 

Ken je Polen? – Czy znasz Polsk?

Taalcarrousel 25/11/2011

Quiz - kwiz

Waar in België bevindt zich de stad Hasselt? 

Gdzie w Belgii znajduje si miasto Hasselt?

A) in het noorden - na północy

B) in het westen - na zachodzie

C) in het zuiden - na południu

D) in het oosten - na wschodzie

E) in het centrum - w centrum

Waar in Polen bevindt zich de stad Pozna? 

Gdzie w Polsce znajduje si miasto Pozna ?

A) in het noorden - na północy

B) in het westen - na zachodzie

C) in het zuiden - na południu

D) in het oosten - na wschodzie

E) in het centrum - w centrum

Wat is GEEN buurland van België?

Które pastwo nie jest ssiadem Belgii ?

A) Nederland - Holandia

B) Duitsland - Niemcy

C) Frankrijk - Francja

D) Luxemburg - Luksemburg

E) Wallonië - Walonia

Wat is GEEN buurland van Polen?

Ktre pastwo nie jest ssiadem Polski ?

A) Duitsland - Niemcy

B) Lithouwen - Litwa

C) Estland - Estonia

D) Tsjechië - Czechy

E) Ukraïne - Ukraina

Van welke Belgische stad is dit wapenschild? 

Którego belgijskiego miasta jest ten herb?

A) Antwerpen

B) Brugge

C) Brussel

D) Gent

E) Oostende

Waar in Polen bevindt zich de stad Pozna? 

Gdzie w Polsce znajduje si miasto Pozna ?

A) in het noorden - na północy

B) in het westen - na zachodzie

C) in het zuiden - na południu

D) in het oosten - na wschodzie

E) in het centrum - w centrum

Wat is GEEN buurland van België?

Które pastwo nie jest ssiadem Belgii ?

A) Nederland - Holandia

B) Duitsland - Niemcy

C) Frankrijk - Francja

D) Luxemburg - Luksemburg

E) Wallonië - Walonia

Wat is GEEN buurland van Polen?

Ktre pastwo nie jest ssiadem Polski ?

A) Duitsland - Niemcy

B) Lithouwen - Litwa

C) Estland - Estonia

D) Tsjechië - Czechy

E) Ukraïne - Ukraina

Van welke Belgische stad is dit wapenschild? 

Którego belgijskiego miasta jest ten herb?

A) Antwerpen

B) Brugge

C) Brussel

D) Gent

E) Oostende

Q
U

IZ

Doelstellingen
• De deelnemers verwerven spelenderwijs 

algemene kennis (aardrijkskunde, 
geschiedenis, kunst, cultureel erfgoed, …) 
over beide landen.

• De deelnemers spreken over elkaars land en 
cultuur.

Methode
Quiz. Zorg dat de vragen duidelijk zijn in beide 
talen en houd rekening met het te verwachten 
kennisniveau van de deelnemers. Je kan de 
vragen met afbeeldingen verduidelijken of 
gebruik maken van keuzemogelijkheden. 

Materiaal
• powerpoint met beelden, vragen en 

meerkeuze-antwoorden; 
• papieren voor iedere deelnemer met de 

vragen, pennen of potloden; 
• eventueel een klein geschenk voor de 

winnende ploeg. 

TAALCARROUSEL NEDERLANDS - POOLS

Aanpak

Stap 1. Verwelkom de deelnemers in de twee talen en geef iedereen een naametiket. Vertel kort wat 
er deze bijeenkomst op het programma staat.
Stap 2. Vorm ploegen van maximum 6 deelnemers. Zorg voor een evenwichtige verdeling (beide 
talen, verschillende taalniveaus). Geef hen de papieren met de vragen en pennen. Elke ploeg duidt 
iemand aan om de antwoorden te noteren.
Stap3. Start met de quiz. Voorzie voldoende tijd tussen de vragen, zodat de deelnemers met elkaar 
kunnen overleggen en kunnen vertalen voor de deelnemers die iets niet begrijpen. 
Stap 4. Houd een pauze en verzamel de antwoorden. Tel de correcte antwoorden op. 
Stap 5. Na de pauze, maak je de scores bekend. Geef de winnende ploeg eventueel een kleine beloning. 
Stap 6. Doe een nabespreking, zodat alle vragen die er nog leven, beantwoord kunnen worden.

Thema Mijn landen, België en Polen
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Welke vogel staat soms op de Poolse vlag? 

Jaki ptak znajduje si czasami na polskiej fladze?

A) Een adelaar - orzeł

B) Een buizerd - myszołów

C) Een gier - sp

D) Een havik - jastrzb

E) Een valk - sokół

Wie hoort bij welke stad? 

Kto pasuje do którego miasta? 

1.Kunstschilder: 

James Ensor

2.Modeontwerper:

Dries Van Noten

3.Architect: Victor Horta

4.IOC-voorzitter: 

Jacques Rogge

5.Kunstschilder: 

Jan Van Eyck

• A) Antwerpen

• B) Brugge

• C) Brussel

• D) Gent

• E) Oostende

Welke vogel staat soms op de Poolse vlag? 

Jaki ptak znajduje si czasami na polskiej fladze?

A) Een adelaar - orzeł

B) Een buizerd - myszołów

C) Een gier - sp

D) Een havik - jastrzb

E) Een valk - sokół

Wie hoort bij welke stad? 

Kto pasuje do którego miasta? 

1.Kunstschilder: 

James Ensor

2.Modeontwerper:

Dries Van Noten

3.Architect: Victor Horta

4.IOC-voorzitter: 

Jacques Rogge

5.Kunstschilder: 

Jan Van Eyck

• A) Antwerpen

• B) Brugge

• C) Brussel

• D) Gent

• E) Oostende

Wie hoort bij welke stad?

Kto pasuje do którego miasta? 

1.Rzebiarz

Wit Stwosz

2.Przewodniczcy

Zwizkw Zawodowych

Lech Wałsa

3.Astronom

Mikołaj Kopernik

4.Reyser

Agnieszka Holland

5.Malarz

Jacek Malczewski

A) Gdask

B) Kraków

C) Radom

D) Toru
E) Warszawa

Welke stad is het?

Co to za miasto? 

A) Blankenberge

B) De Panne

C) Knokke

D) Koksijde

E) Oostende

Tip: Koningin der badsteden

Wskazówka : Królowa nadmorskich kurortów

Welke stad is het?

Co to za miasto? 

A) Antwerpen

B) Brussel

C) Hasselt

D) Leuven

E) Oostende

Tip: Koekenstad

Wskazówka: miasto słynne

ciastko

Welke stad is het?

Co to za miasto? 

A) Antwerpen

B) Brussel

C) Gent

D) Leuven

E) Oostende

Tip: tweetalig

Wskazówka: dwujzyczne

Wie hoort bij welke stad?

Kto pasuje do którego miasta? 

1.Rzebiarz

Wit Stwosz

2.Przewodniczcy

Zwizkw Zawodowych

Lech Wałsa

3.Astronom

Mikołaj Kopernik

4.Reyser

Agnieszka Holland

5.Malarz

Jacek Malczewski

A) Gdask

B) Kraków

C) Radom

D) Toru
E) Warszawa

Welke stad is het?

Co to za miasto? 

A) Blankenberge

B) De Panne

C) Knokke

D) Koksijde

E) Oostende

Tip: Koningin der badsteden

Wskazówka : Królowa nadmorskich kurortów

Welke stad is het?

Co to za miasto? 

A) Antwerpen

B) Brussel

C) Hasselt

D) Leuven

E) Oostende

Tip: Koekenstad

Wskazówka: miasto słynne

ciastko

Welke stad is het?

Co to za miasto? 

A) Antwerpen

B) Brussel

C) Gent

D) Leuven

E) Oostende

Tip: tweetalig

Wskazówka: dwujzyczne

Welke stad is het? 

Co to za miasto? 

A) Warszawa

B) Gdask

C) Kraków

D) Bydgoszcz

E) elazowa Wola

Tip: veel dieren

Wskazwka: miasto wielu zwierzt

Hoe heet deze lekkernij?

Jak nazywa si ten przysmak? 

A) Familiewafel

B) Brugse wafel

C) Brusselse wafel

D) Luikse wafel

E) Suikerwakel

Hoe heet deze lekkernij?

Jak nazywa si ten przysmak? 

A) Kopernik

B) Makowiec

C) Piernik

D) Sernik

E) Szarlotka

Over welk typisch Belgisch gerecht gaat het? 

Jakie typowe belgijskie jest to danie?

Dit gerecht wordt gemaakt met 

groenten en aardappelen, warm in 

grove stukken geprakt .

De porties zijn royaal en vraagt om

een of andere verse worst, 

schouderstuk of stoofvlees als

begeleiding. 

To danie jest z warzywami i 

ziemniakami,  gorce z duymi

kawałkami,  dlatego podajemy z 

kiełbas lub gulaszem jako dodatek. 

A) Gentse waterzooi

B) Liers Vlaaike

C) Stoemp of stamppot

D) Stoverij

E) Fricassee of ragout

Welk typisch Pools gerecht maakt men met volgende

ingrediënten:

Jakie typowo polskie danie składa si z nastpujcych

składników:

• Ziemniaki

• Marchewka

• Seler

• Pietruszka

• Gotowane jajka

• led
• Kwane jabłka

• Ogórki konserwowe

• Musztarda

• mietana

• Majonez

• Przyprawy

A) Sałatka poznaska

B) Sałatka wielowarzywna

C)Sałatka burakowa

D) Sałatka orzechowa

E) Sałatka góralska

Woordspeling: Welke betekenis is NIET juist?

Gra słów: Które znaczenie nie jest prawidłowe? 

LIJN

A) Stof die je ergens op doet om te zorgen dat het 

blijft vastzitten aan iets anders

A) Kurz ma za zadanie, pozostania na czym na

stałe.

B) een streep van het ene punt naar het andere

punt

B) linia z jednego punktu do innego punktu

C) De verbinding tussen twee plaatsen van de 

trein, de bus of de tram

C) połczenie midzy dwoma punktami z 

pocigiem, autobusem lub tramwajem

D) De verbinding tussen twee telefoons

D) połczenia midzy dwoma telefonami

E) De draad waarmee iemand of iets vastzit

E) supeł, e kto lub co jest zablokowany

Hoe heet deze lekkernij?

Jak nazywa si ten przysmak? 

A) Kopernik

B) Makowiec

C) Piernik

D) Sernik

E) Szarlotka

Over welk typisch Belgisch gerecht gaat het? 

Jakie typowe belgijskie jest to danie?

Dit gerecht wordt gemaakt met 

groenten en aardappelen, warm in 

grove stukken geprakt .

De porties zijn royaal en vraagt om

een of andere verse worst, 

schouderstuk of stoofvlees als

begeleiding. 

To danie jest z warzywami i 

ziemniakami,  gorce z duymi

kawałkami,  dlatego podajemy z 

kiełbas lub gulaszem jako dodatek. 

A) Gentse waterzooi

B) Liers Vlaaike

C) Stoemp of stamppot

D) Stoverij

E) Fricassee of ragout

Welk typisch Pools gerecht maakt men met volgende

ingrediënten:

Jakie typowo polskie danie składa si z nastpujcych

składników:

• Ziemniaki

• Marchewka

• Seler

• Pietruszka

• Gotowane jajka

• led
• Kwane jabłka

• Ogórki konserwowe

• Musztarda

• mietana

• Majonez

• Przyprawy

A) Sałatka poznaska

B) Sałatka wielowarzywna

C)Sałatka burakowa

D) Sałatka orzechowa

E) Sałatka góralska

Woordspeling: Welke betekenis is NIET juist?

Gra słów: Które znaczenie nie jest prawidłowe? 

LIJN

A) Stof die je ergens op doet om te zorgen dat het 

blijft vastzitten aan iets anders

A) Kurz ma za zadanie, pozostania na czym na

stałe.

B) een streep van het ene punt naar het andere

punt

B) linia z jednego punktu do innego punktu

C) De verbinding tussen twee plaatsen van de 

trein, de bus of de tram

C) połczenie midzy dwoma punktami z 

pocigiem, autobusem lub tramwajem

D) De verbinding tussen twee telefoons

D) połczenia midzy dwoma telefonami

E) De draad waarmee iemand of iets vastzit

E) supeł, e kto lub co jest zablokowany

Q
U

IZ

Van welke Poolse stad is dit wapenschild? 

Którego polskiego miasta jest ten herb?

A) Gdaska

B) Torunia

C) Warszawy

D) Łodzi

E) Krakowa

Welk dier staat op de Vlaamse vlag?

Jakie zwierz znajduje si na flamandzkiej fladze?

A) een adelaar - orzeł

B) Een beer - niedwied

C) Een haan - kogut

D) Een leeuw - lew

E) Vogels - ptaki

Van welke Poolse stad is dit wapenschild? 

Którego polskiego miasta jest ten herb?

A) Gdaska

B) Torunia

C) Warszawy

D) Łodzi

E) Krakowa

Welk dier staat op de Vlaamse vlag?

Jakie zwierz znajduje si na flamandzkiej fladze?

A) een adelaar - orzeł

B) Een beer - niedwied

C) Een haan - kogut

D) Een leeuw - lew

E) Vogels - ptaki
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Szla dziewecka 

Szła dzieweczka do laseczka 

Do zielonego, do zielonego, do zielonego. 

Napotkała myśliweczka 

Bardzo szwarnego, bardzo szwarnego, bardzo szwarnego. 

Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom

Gdzie jest ta dziewczyna co kocham ją? 

Znalazłem ulicę, znalazłem dom, 

Znalazłem dziewczynę co kocham ją. 

O mój miły myśliweczku, bardzom ci rada, 

Dałabym ci chleba z masłem, alem już zjadła, 

Alem już zjadła, alem już zjadła. 

Gdzie jest ta ulica.....

Jakżes zjadła tożes zjadła, 

To mi się nie chwal (3x) 

Jakbym znalazł kawał kija, 

Tobym cię wyprał (3x) 

Gdzie jest ta ulica...

Aan de oever van de Dijle

Aan den oever van de Dijle,

Diep verscholen in het riet,

Zat een kleine jonge kikker

Bij zijn moeder op de knie!

‘Ziet ge daar’ zo sprak de moeder,

‘Ziet ge daar dien ooievaar,

‘t is de moord’naar van uw vader,

Hij vrat hem op met huid en haar.’

‘Potverdomme’ sprak de kleine,

‘heeft die kerel dat gedaan?

Als ik groot en sterk zal wezen

Zal ik op zijn bakkes slaan! ‘

Vele, vele jaren later

diene kikker is nie meer

maar dien ooievaar z’n bakkes

doet nog altijd even zeer!

LI
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Doelstellingen
• De deelnemers leren al zingend nieuwe 

woorden en betekenissen. 
• De deelnemers leren elkaars (liedjes)cultuur 

kennen. 

Methode
Samen liedjes zingen en eventueel instrumen-
ten bespelen. Gebruik zelfs kinderliedjes. Je kan 
in grote of kleinere groepen werken. 

Materiaal
• teksten met liedjes;
• eventueel muziekinstrumenten.

TAALCARROUSEL NEDERLANDS - RUSSISCH
TAALCARROUSEL NEDERLANDS - POOLS

Aanpak

Stap 1. Verwelkom de deelnemers in de twee talen. Verdeel de groep eventueel in kleinere groepen 
om meerstemmig te zingen.
Stap 2. Vertel kort wat jullie deze bijeenkomst gaan doen. Deel de liedjesteksten uit.
Stap 3. Kies een taal om mee te beginnen. De begeleiders zingen strofe per strofe, de groep herhaalt 
zin per zin. 
Stap 4. Maak even tijd om de tekst te bekijken en te vertalen. Daarna zing je het lied opnieuw samen.
Stap 5. Doe hetzelfde met het liedje in de andere taal.

Thema Muziek, samen zingen
Zingend leren we het snelst een taal, blijkt uit onderzoek.  
Zingen brengt veel animo, er wordt veel gelachen.

Pools liedje

Vlaams liedje
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Сте́нька Ра́зин

Russisch liedje

Из-за о́строва на стре́жень

На просто́р речно́й волны́ 

Выплыва́ют расписны́е 

Сте́ньки Ра́зина челны́. 

На пере́днем Стенька Разин 

Обнявши́сь сиди́т с княжно́й 

Свадьбу но́вую справля́ет  

он весёлый и хмельно́й. 

Позади́ их слы́шен ро́пот 

Нас на ба́бу променя́л 

То́лько ночь с ней провожжа́лся 

Сам нау́тро ба́бой стал 

Э́тот ро́пот и насме́шки  

слы́шит гро́зный атама́н 

И он мо́щною руко́ю  

обня́л персиа́нки стан 

«Что́бы не́ было раздо́ра  

Ме́жду во́льными людьми́, 

Во́лга, Во́лга, мать родна́я, 

На, краса́вицу прими́!»

Одни́м взма́хом поднима́ет 

Он краса́вицу княжну́  

И за борт её броса́ет  

В набежа́вшую волну́ … 

Lichtjes van de Schelde

De tijd zit erop en we varen weer thuis

Het duurt nog maar enkele weken

Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis

Dan zullen w’elkander weer spreken

Dus, dit is de laatste brief die ik je schrijf

Kijk ‘s avonds maar goed in de krant

Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf

Totdat ik weer t’rugkom in ‘t land

Zie ik de lichtjes van de Schelde

Dan gaat m’n hart wat sneller slaan

Ik weet dat jij op mij zult wachten

En dat je aan de kaai zult staan

Zie ik de lichtjes van de Schelde

Is ‘t of ik in je ogen kijk

Die zo heel veel liefs vertellen

Dan ben ik als een prins zo rijk

Je weet wel, m’n schat, dat ik veel van je hou

Dat hoef ik je niet te verklaren

Een zeeman is dol op z’n kind’ren en vrouw

Maar toch moet hij altijd weer varen

En heeft soms de zee iets verkeerds met me voor

En krijg ik voorgoed averij

Denk dan aan de kind’ren en sla je er door

Maar spreek ze dan dikwijls van mij

Zie ik de lichtjes van de Schelde

Dan gaat m’n hart wat sneller slaan

Ik weet dat jij op mij zult wachten

En dat je aan de kaai zult staan

Zie ik de lichtjes van de Schelde

Is ‘t of ik in je ogen kijk

Die zo heel veel liefs vertellen

Dan ben ik als een prins zo rijk
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Vlaams liedje

Russisch liedje
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Doelstellingen
• De deelnemers maken kennis met 

vele andere deelnemers in een korte 
tijdsspanne.

• De deelnemers praten kort maar 
intens met elkaar.

Methode
speeddating, een korte en leuke kennismaking 
met zoveel mogelijk deelnemers, telkens in duo 
met een doorschrijfsysteem. 

Materiaal
• naametiketten;
• eventueel pen en papier om (tref)woorden te 

noteren 

TAALCARROUSEL NEDERLANDS - PORTUGEES

Aanpak

Stap 1. Verwelkom de deelnemers in de twee talen en geef iedereen een naametiket.
Stap 2. Leg uit wat de bedoeling van deze bijeenkomst is: speeddaten met zoveel mogelijk andere 
deelnemers (in telkens 5 tot 10 minuten). 
Stap 3. Verdeel de groep in twee: de helft van de deelnemers blijft zitten aan een tafeltje, de andere 
helft schuift door. 
Stap 4. Laat de deelnemers speeddaten. Geef aan wanneer de tijd van de eerste deelnemer om is en 
de tweede aan het woord komt, en wanneer de deelnemers moeten doorschuiven. De deelnemers 
noteren kort de antwoorden op de gestelde vragen.
Stap 5. Ga terug in grote groep zitten. Laat de deelnemers elkaar voorstellen. Ofwel duid je telkens 
een persoon aan en laat je een of enkele andere deelnemers die persoon voorstellen. Ofwel laat je 
telkens een deelnemer een of meerdere personen voorstellen.

Thema een speedy kennismaking

Qual era o seu brinquedo favorite/predileto quando você era criança? 

Wat was je favoriete speeltje of huisdier als kind?

Se você fosse um animal, qual gostaria de ser? 

Als jij een dier zou zijn, wat zou je willen zijn?

Como é um dia perfeito na sua opinião?

Wat is volgens jou een perfecte dag? 

Imagina que vai viver numa ilha deserta e pode levar apenas 1 livro,  

1 música e 1 foto, quais as que você levaria?

Stel je voor dat je gaat wonen op een onbewoond eiland en slechts  

1 boek, 1 muzieknummer en 1 foto kan meenemen, wat zou jij 

meenemen?

O que é que faz você alegre e o que lhe faz triste?

Wat maakt je blij en wat maakt je verdrietig?

Quando você acorda, qual é a notícia que ouve e lhe faz ficar de bom 

humor o dia interio? 

Als je wakker wordt en je hoort het nieuws, welk nieuwsbericht maakt je 

hele dag goed? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Se você pudesse ser protagonista de um filme, que tipo de filme gostaria 

de atuar?

Als je het hoofdpersonage van een film zou kunnen zijn, in welke soort 

films zou jij willen spelen?

Qual tipo de férias te agradaria mais: aventura, trilhas e mergulho em um 

paraíso tropical ou compras, luxo e museus em Paris? 

Wat voor soort vakantie geeft jou het meest plezier: avontuur, wandelen 

en snorkelen in een tropisch paradijs of winkelen, luxe en musea in Parijs?

Em qual período da História você gostaria de ter nascido? Porquê?

In welke periode van de geschiedenis had je geboren willen worden? 

Waarom?

Qual o/a personagem histórico/a que você gostaria de ter sido e porquê? 

Welk historisch persoon zou je geweest willen zijn en waarom?

Qual foi a maior loucura que você já fez na sua vida?

Wat is het gekste wat je hebt gedaan in je leven?

Onde você se sente em casa, no mar ou nas montanhas?

Waar voel je je het meest thuis, op zee of in de bergen?

Quem você escolheu?  Por que escolheu esta pessoa? 

Wie kies je? Waarom heb je deze persoon gekozen?

SIM / JA
TALVEZ  

MISSCHIEN
NÃO / NEE

SIM / JA
cativante
boeiend

interessante 

interessant
neutro 
neutraal

TALVEZ  
MISSCHIEN

interessante 

interessant
interessante 

interessant
neutro 
neutraal

NÃO - NEE
neutro 
neutraal

neutro 
neutraal

neutro 
neutraal

NOME 
NAAM

N
O

M
E 

N
AA

M
 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 



44>> 

   
VO

O
RB

EE
LD

W
ER

KV
O

RM
FO

TO
’S

Doelstellingen
• De deelnemers maken kennis met vergeten 

Belgische en Portugese gerechten naar aan-
leiding van de Week van de Smaak. (In 2015 
was het thema “VergETEN”.)

• De deelnemers praten over het culinair 
erfgoed van beide landen.

Methode
• Ingrediënten herkennen en benoemen. 
• De meegebrachte gerechten zien, bespreken 

en proeven. 
• De recepten bespreken en delen met iedereen. 

Materiaal
• foto’s; 
• of nog beter: breng zelf groenten, fruit, re-

cepten, … mee die aansluiten bij het huidige 
thema van de Week van de Smaak. 

• Je kan deelnemers vooraf ook vragen om een 
klaargemaakte gerechtje mee te brengen.

TAALCARROUSEL NEDERLANDS - PORTUGEES

Aanpak

Stap 1. Verwelkom de deelnemers in de twee talen en vertel wat jullie gaan doen tijdens deze Taal-
carrousel. Leg uit wat de Week van de Smaak is. Als mensen gerechten meegebracht hebben, vraag 
dan om die op een tafel te plaatsen. 
Stap 2. Deel de deelnemers in kleine groepen van maximum 6 deelnemers. Leg op iedere tafel foto’s 
of recepten. Of leg het te ruiken, proeven, …  voedsel op de tafels, in stukjes zodat iedereen ervan 
kan proeven. 
Stap 3. Vraag de deelnemers om de foto’s te bekijken, of van het voedsel te proeven. Vraag hen om 
de smaak en geur van het getoonde of geproefde voedsel te beschrijven.
Stap 4. Als de deelnemers gerechten meebrachten, nodig hen dan tijdens de pauze uit om hiervan 
te proeven. Na de pauze kan je hen laten praten over de smaak, de ingrediënten, hoe je het klaar-
maakt, een gelijkaardige gerecht in het andere land, …

Thema Geuren en smaken
naar aanleiding van de Week van de Smaak, een tiendaags  
publieksevenement over smaak en eetcultuur in november.
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Stoofvlees met frietjes

Ingrediënten stoofvlees: 1 kg rundsvlees uit de nek (al dan niet 

versneden) • 1 l bruin bier (bv. Sint-Bernardus Abt 12, Rodenbach, 

...) • 2 dikke uien • 2 laurier • enkele takjes verse tijm • enkele 

peterseliestengels • 1 tot 2 kruidnagels • 1 of 2 bruine boterham-

men • 2 eetlepels scherpe mosterd (minimum) • 2 eetlepels ap-

pel- of perenstroop • scheutje natuurazijn • enkele klontjes boter 

• peper • zout 

De witloofsla: 6 stronkjes (grond)witloof • 2 eetlepels mayonaise 

• scheutje natuurazijn • peper • zout

Vlaamse gerechten

Witloof met hesp in de oven

Ingrediënten witloofrolletjes: 8 stronkjes (grond)witloof (2 per 

persoon) • 8 klontjes (ambachtelijke) gekookte ham (tot 2 mm dik) 

• klontje boter • water • evt. een snuifje suiker • snuifje nootmus-

kaat • peper • zout 

De kaassaus: 200 g gemalen kaas (emmentaler + extra om af te 

werken) • 7 1⁄2 dl (half)volle melk • kookvocht van het witloof  

• 40 g bloem • 40 g boter • 1⁄2 citroen • snuifje nootmuskaat • 

peper • zout 

De aardappelpuree: 1 kg aardappelen (loskokend) • 1 ei • 

scheutje melk • klontje boter • snuifje nootmuskaat • zout
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Pratos portugueses

Pratos brasileiros

Zeetong à la meunière

Ingrediënten zeetong: 4 zeetongen (ontveld) • 2 citroenen • 1 

bussel krulpeterselie • klontjes boter • peper • zout 

De sla: 1 kropsla • 1 sjalot • enkele sprieten bieslook • 2 takjes 

dragon • 1⁄2 bussel fijne kervel • scheutje slaolie • scheutje 

natuurazijn • peper • zout 

De peterselieaardappelen: 800 g middelgrote, vastkokende aard-

appelen • enkele takjes peterselie • klontjes boter • zout

Caldo verde
Ingredientes: 600 gr. de amêijoas • 600 gr. de berbigão 

750 gr. de camarão • 600 gr. de pão de véspera, duro •

4 dentes de alho • 0,5 dl. de azeite • 1 ramo de coentros •

4 ovos • sal, pimenta e piripiri q.b.

Moqueca de peixe
Ingredientes: 4 postas de cação ou garoupa (700 gramas)  • suco 

de 1 limão  • 1 cebola grande cortada em rodelas  •1 pimentão 

vermelho cortado em rodelas • 1 pimentão verde cortado em 

rodelas • 2 tomates maduros cortados em rodelas  • 2 colheres 

(sopa) de coentro picado • 200 ml de leite de coco  • 1 colher 

(sopa) de azeite-de-dendê  • 2 tabletes de caldo de camarão

Asperges op z’n Vlaams

Ingrediënten: Belgische witte asperges • 300 g hoeveboter (min.) 

• 6 eieren • 1 bussel krulpeterselie • nootmuskaat • peper • zout

Polvo à lagareiro
Ingredientes: 800 gr de polvo limpo  • 4 a 5 dentes de alho • 1 

folha de louro • azeite • coentros • 1 cebola com casca • batatin-

has para assar • sal grosso q.b. 

Feijão Tropeiro
Ingredientes: 500g de feijão carioquinha cozido • 200g de tou-

cinho • 1 concha de óleo • 1 cebola média picada • 4 dentes de 

alho • 5 ovos • 1 colher de sopa de sal com alho • Cheiro verde a 

gosto • 200g de farinha de mandioca
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Thema Kerst(feest)
Doelstellingen
• De deelnemers vieren samen het kerstfeest 

en bespreken de betekenis van Kerstmis en 
de periode die eraan voorafgaat;

• De deelnemers maken kennis met kersttra-
dities en gewoontes in beide landen.

• De deelnemers proeven van de traditionele 
gerechten van beide landen en praten over 
de betekenis ervan. 

Foto’s maken het gemakkelijker om over een 
onderwerp te praten. Iedereen ziet immers 
dezelfde foto en begrijpt waarover gesproken 
wordt.
Objecten zijn tastbaar, hebben verschillende 
vormen, … ze zijn uitnodigend om over te 
praten. Geuren kunnen herinneringen aan de 
kindertijd oproepen.

Methode

Foto’s, objecten en geuren. Laat de deelne-
mers ook zelf foto’s meebrengen: van voe-
dingsmiddelen, van dieren, pictogrammen, 
foto’s die bij Kerst passen. 

Materiaal
• powerpoint met foto’s; 
• traditionele versiering (appels, sparrentak-

ken, kerstballetjes, sinaasappelen, kaneel, 
kruidnagels, …) Dingen die aan vroeger 
doen denken, vóór alles gecommerciali-
seerd werd;

• Je kan vooraf aan de deelnemers vragen om 
typische kerstgerechten mee te brengen.

TAALCARROUSEL NEDERLANDS - ROEMEENS

Aanpak

Vooraf. Richt het lokaal gezellig in voor deze feestelijke bijeenkomst: met sparrentakken en kerstbal-
len, kaarsjes, kleurrijke versieringen, …  Nodig de deelnemers bij binnenkomst uit om hun meege-
brachte hapjes en drankjes op tafel te plaatsen.

Het is een feestelijke, minder strakke bijeenkomst. Naast het methodisch samen praten, kan je hen 
ook laten genieten van het samen zijn, eten, samen zingen, …

Stap 1. Verwelkom de deelnemers in de twee talen en leg uit wat jullie deze bijeenkomst gaan doen. 
Nodig hen uit om van al dat kerstlekkers te proeven. 
Stap 2. Vraag de deelnemers om in kleinere groepen te gaan zitten, zodat het makkelijker praten is.
Stap 3. Breng het gesprek op gang aan de hand van foto’s, objecten en vragen.
Stap 4. Je kan rond “ruiken en proeven” werken aan de hand van etherische oliën, schillen, kruiden, 
... Nodig de deelnemers uit om over de smaak, geur en de verbonden emoties te praten. Laat hen 
herinneringen uit de kindertijd ophalen.

Koop je veel kerstcadeautjes? Wat heb je dit 

jaar gekocht?

Cumperi multe cadouri de Craciun? Ce ai cum-

parat anul acesta?

Wat geeft jou het ultieme kerstgevoel? 

Ce este pentru tine adevaratul Craciun? 
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Zet je elk jaar een kerstboom? Hoe versier je die? 

Impodobesti in fiecare an bradul de Craciun? 

Cum il impodobesti? 

Wat eet jij op kerstmis? 

Ce mananci de Craciun?

Vast jij voor Kerstmis? 

Postesti inainte de Craciun? 

Welke verhalen en gebruiken rond Kerstmis leer 

je aan je kinderen?

Ce povesti si obiceiuri de(spre) Craciun trans-

miti copiilor tai?

Ga je graag naar kerstmarkten? Wat koop je er?  

Iti place sa mergi la pietele de Craciun? Ce 

cumperi de acolo? 

Welke kerstliedjes ken je? 

Ce colinde cunosti?
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Doelstellingen
• De deelnemers leren elkaar beter kennen 

tijdens een gezelschapsspel met gerichte 
vragen.

• De deelnemers vertellen over zichzelf, meer 
dan bij een klassiek voorstelmoment.

Methode
gezelschapsspel met richtvragen

Materiaal
• gezelschapsspel, dobbelstenen en pionnen, 

zoveel als er groepjes zijn.

As je creatief bent kan je een gezelschapsbord 
maken in het thema.  
• Ganzenbord met richtvragen op de vakjes, 

afwisselend in de twee talen. 
• Monopoliespel met plaatsen uit de landen 

van afkomst.

TAALCARROUSEL NEDERLANDS - RUSSISCH

Aanpak

Stap 1. Verwelkom de deelnemers in de twee talen. Leg kort het thema uit en vertel wat jullie deze 
bijeenkomst gaan doen.  
Stap 2. Verdeel de deelnemers in kleine groepen van maximum 6 deelnemers. 
Stap 3. Elk groepje krijgt het gezelschapsspel, de dobbelstenen en de pionnen. Leg uit hoe het spel 
werkt: iedereen gooit om beurt met de dobbelstenen en gaat zoveel vakjes vooruit als de dobbelste-
nen aangeven. 
Stap 4. De deelnemers beginnen te spelen en de vragen te beantwoorden in het Nederlands of het 
Russisch, afhankelijk van het vakje waarop ze terecht komen. 

Het spel is een leuke manier om de deelnemers te stimuleren om te praten.  
Er wordt veel gelachen, grappen gemaakt, …

Thema Vertel meer over jezelf
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Doelstellingen
• De deelnemers praten over rituelen in hun 

familie, gemeente, stad, land. 
• De deelnemers leren elkaars gebruiken over 

dood en rouwen beter kennen. 

Methode 
Vergelijken van gebruiken in beide culturen. 

Materiaal
• vragenlijst of -strookjes
• prenten
• eventueel foto’s die de deelnemers zelf mee-

brengen.

TAALCARROUSEL NEDERLANDS - SPAANS

Aanpak

Stap 1. Verwelkom de deelnemers in de twee talen. Leg kort het thema uit en vertel wat jullie deze 
bijeenkomst gaan doen. Het is een zwaar onderwerp dat sterke emoties kan oproepen. Maak daarom 
duidelijk dat wie het moeilijk heeft, niet hoeft te praten.
Stap 2. Verdeel de deelnemers in kleinere groepen van maximum 6 deelnemers. Vraag hen om elk 
een foto en/of een vragenstrookje te kiezen. 
Stap 3. De deelnemers praten aan de hand van de gekozen foto’s en/of vragenstrookjes. Vraag hen 
waarom ze voor die specifieke foto of vraag gekozen hebben. Welke herinneringen, emoties roept dat 
bij hen op?
Schrik niet als sommige deelnemers foto’s meegebracht hebben van hun overleden moeder, vader, 
oma, opa die opgebaard liggen. In sommige landen is dit gebruikelijk.
Neem voldoende tijd om naar iedereen zijn verhaal te luisteren. Wees je ervan bewust dat emoties 
uitdrukken niet evident is in een taal die je niet goed beheerst. 
Stap 4. Zoek naar de gelijkenissen en verschillen tussen dood en rouwen in België en in Spanje. 

Thema allerheiligen en allerzielen
Allerheiligen en Allerzielen zijn twee (feest)dagen in november om de doden te eren, een 
aanleiding om over sterven, dood en rouw te praten.

Rituelen rond de dood 

Op 1 november is het Allerheiligen. In België gaan de mensen dan naar het kerkhof om hun do-

den te herdenken. Ze plaatsen bloemen - vooral chrysanten - en bloemstukken op de graven.

November is de maand waarin we de doden herdenken. Maar welke rituelen bestaan er rond de 

dood zelf? Daar willen we over praten.

• Hoe wordt er aangekondigd dat iemand van de familie overleden is? Zijn er verschillen tussen vroeger en 

nu? Tussen de verschillende culturen?

• Hoe wordt een dode afgelegd en opgebaard? Wie doet dit nu? Wie deed dit vroeger?

• Hoe wordt de begrafenis voorbereid? Wat moet er allemaal gedaan worden voor iemand kan begraven 

worden?

• Wat gebeurt er allemaal in de periode tussen het overlijden en de begrafenis?

• Hoe zien de doodsbrieven eruit? De doodsprentjes? Verschillen met vroeger? Bestaat dat ook in andere 

landen? Gelijkenissen en verschillen?

• Hoe verloopt de dienst in de kerk? Verschil met een burgerlijke begrafenis? 

• Welke plechtigheid heeft er plaats in andere godsdiensten zoals jodendom, islam, …?

• Wie draagt de kist? Hoe neemt men afscheid van de overledene? Thuis? In de kerk? Op het kerkhof?

• Gebeurt dat overal op dezelfde manier?

• Wat legt men op de kist? Bij ons? In andere landen? In andere culturen?

• Wat gebeurt er na de begrafenisplechtigheid?

• Hoe betuigen vrienden en kennissen hun medeleven aan de familie bij het overlijden van iemand? Hoe 

formuleert men dit? 

• Hoe verloopt de rouwperiode? Hoe werd er vroeger rouw gedragen? Hoe lang duurde de rouwperiode? 

Waarom is dit nu niet meer zo?

• Hoe wordt er gerouwd in andere culturen? Andere landen?

• Vind je deze rituelen zinvol? Waarom (niet)?
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• Hebben mensen behoefte aan rituelen? (Hebben ze rituelen nodig?) Waarom?

• Hoe staat men tegenover de dood in onze westerse cultuur? In andere culturen?

• Is er leven na de dood?

• Wat biedt troost bij het overlijden van iemand? Is dit verschillend van mens tot mens?

• Hoe ervaren mensen de dood van een geliefd iemand? Hoe reageren ze hierop? Hoe gaan ze om met 

verlies?

Woordenschat in verband met dood

• Sterven (gestorven), overlijden (overleden), doodgaan

• Rouw, rouwen (werkwoord)

• Begrafenis, begraven (werkwoord), ten grave dragen

• Innige of oprechte deelneming

• Nabestaanden, familieleden, verwanten

• Zijn medeleven betuigen

• Verdriet, treuren, rouwen

Rituales acerca de la muerte

El 1 de noviembre es el día de Todos los Santos. En Bélgica la gente va al cementerio para conmemorar a sus 

muertos. Ponen flores – sobre todo crisantemos – o una cesta de flores  encima de las tumbas.

Noviembre es el mes en el que conmemoramos a los muertos. ¿Pero qué rituales hay acerca de la muerte? 

De este tema queremos hablar.

• ¿Cómo se anuncia que alguien de la familia ha muerto? ¿Hay diferencias entre antes y ahora, entre las 

diferentes culturas?

• ¿Cómo se amortaja a un muerto? ¿Quién lo hace ahora? ¿Quién lo hacía antes?

• ¿Cómo se prepara el funeral? ¿Qué trámites se imponen antes de que se entierre a alguien?

• ¿Qué aspecto tienen las esquelas? ¿Y las imágenes del muerto? ¿Hay diferencias con antes? ¿Existe 

también en otros países? ¿Semejanzas y diferencias?

• ¿Cómo se desarrolla la misa fúnebre? ¿Qué diferencia hay con un entierro civil?

• ¿Qué ceremonia se celebra en otras religiones, como la judía, la musulmana, …?

• ¿Quién lleva el ataúd? ¿Cómo se despide uno del difunto? ¿En casa? ¿En la iglesia? ¿En el cementerio?

• ¿Lo hacen de la misma manera por todas partes?

• ¿Qué se pone encima del ataúd? ¿Aquí, en otros países, en otras culturas?

• ¿Qué se hace después de la ceremonia funeral?

• ¿De qué manera los amigos y los conocidos le dan el pésame a la familia?

• ¿Cómo se desarrolla el periodo de luto?  ¿Se viste/vestía de luto? ¿Cuánto duró el periodo de luto? ¿Por 

qué ya no es así?

• ¿Cómo pasa el periodo de luto en otras culturas, otros países?

• ¿Te parece que tienen sentido estos rituales? ¿Por qué (no)?

• ¿La gente necesita rituales? ¿Por qué?

• ¿Cómo se comporta uno ante la muerte en nuestra cultura occidental? ¿Y en otras culturas?

• ¿Hay vida después de la muerte?

• ¿Quién da consuelo al fallecer una persona? ¿Es diferente según la persona?

• ¿Cómo asume la gente la muerte de una persona querida? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo viven con la 

pérdida?

Vocabulario acerca de la muerte

• Morir (muerto), fallecer, …

• El luto, estar de luto

• El entierro, enterrar, …

• El más sentido pésame

• Los parientes, los familiares, …

• Dar el pésame

• El dolor, lamentar, estar de luto
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Doelstellingen
• De deelnemers (met een hoger taalniveau) 

leren courante spreekwoorden, gezegden 
en uitdrukkingen in het Nederlands en in 
het Spaans.

• De deelnemers vergelijken en zoeken naar 
gemeenschappelijke taalelementen in beide 
talen.

Methode 
papierenstrookjes of kaartjes trekken

Materiaal
• papierstrookjes of kaartjes met 

spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen 
• en/of prentjes van spreekwoorden, gezegden 

en uitdrukkingen.

TAALCARROUSEL NEDERLANDS - SPAANS

Aanpak

Stap 1. Verwelkom de deelnemers in de twee talen en leg kort het thema uit.
Stap 2. Verdeel de deelnemers in kleinere groepen van maximum 6 personen.
Stap 3. De deelnemers kiezen prenten en/of papierstrookjes met gezegden die op tafel liggen. Als het 
een prent is, proberen ze te raden over welke spreekwoord, gezegde of uitdrukking het gaat. Als het 
een papierstrookje met een spreekwoord, gezegde of uitdrukking is, praat dan over de betekenis en 
het equivalent in de andere taal.
Stap 4. De deelnemers zoeken naar gemeenschappelijke taalelementen in beide talen.

 

Thema spreekwoorden, gezegden en 
uitdrukkingen

Dime con quién andas, y te diré quién eres.

Vertaling: Zeg mij wie je vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie jij bent. 

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Soort zoekt soort.

Caballo regalado no se le mira el diente. 

Vertaling: Je moet niet te kritisch zijn over cadeaus, of koopjes. 

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Een gegeven paard kijk je niet in de bek.

Al mal tiempo, buena cara.

Vertaling : Zet een vrolijk gezicht, bij slecht weer. 

Betekenis: Maak er het beste van.

A falta de pan, buenas son tortas. 

Vertaling: Bij gebrek aan brood, eet men gebakjes. 

Betekenis: Bij gebrek aan het goedkope, het dure gebruiken. 

Barriga llena, corazón contento. 

Vertaling: Volle maag, gelukkig hart. 

Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

Vertaling: De garnaal die in slaapt valt, wordt meegesleurd door de stroming.

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Wie slaapt, vangt geen vis.

Cría cuervos y te sacarán los ojos. 

Vertaling : Fok raven en ze zullen je ogen uitpikken.

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Stank voor dank.
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Cuando el río suena, agua lleva. 

Vertaling: Wanneer de rivier geluid maakt, stroomt er water in. 

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Waar rook is, is vuur. 

Del tal palo, tal astilla. 

Vertaling : Zo de stok, zo de splinter.

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: De appel valt niet ver van de boom. 

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Zo vader, zo zoon. 

El que madruga coge agua clara. 

Vertaling: Wie vroeg opstaat, krijgt schoon water.

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: De morgenstond heeft goud in de mond. 

El que quiera pescado que se moje el culo. 

Vertaling: Wie vis wil eten, moet eerst zijn billen nat maken.

Betekenis: Als je iets wilt, zorg er zelf voor. 

Hablando del rey de Roma ... 

Vertaling: Spreken over de koning van Rome ... 

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Als men over de duivel spreekt, trapt men op 

zijn staart.

Más vale tarde que nunca. 

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Beter laat dan nooit.

Moro viejo nunca será buen cristiano. 

Vertaling: Een oude moor zal nooit een goede christen zijn.

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Je kunt een oude hond geen nieuwe trucjes 

leren.

No hay mal que por bien no venga. 

Vertaling: Er is niets slechts waaruit iets goeds niet komt.

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Elk nadeel heeft zijn voordeel. 

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Achter de wolken schijnt de zon.

Ojos que no ven, corazón que no siente. 

Vertaling: Ogen die niet zien, hart dat niet voelt. 

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Uit het oog, uit het hart. 

Quien fue a Sevilla perdió su silla. 

Vertaling: Wie naar Sevilla is gegaan, heeft zijn stoel verloren. 

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Opgestaan, plaats vergaan.

Vivieron felices y comieron perdices (y a mí no me dieron). 

Vertaling: Ze leefden gelukkig en aten patrijs (en gaven mij geen). 

Betekenis / Equivalent in het Nederlands: Daarna leefden ze lang en gelukkig.

Bron: http://www.enforex.com/spaans/taal/gezegden-spaans.html 
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Doelstellingen
• De deelnemers leren specifieke woorden 

(de naam van groenten en fruit) door ze te 
zien en te benoemen.

• De deelnemers leren korte duidelijke hande-
lingen verwoorden.

Methode
workshop, de deelnemers leren al doende met 
elkaar praten. 

Materiaal
• sapcentrifuge;
• mesjes;
• kommen met water om de groenten en het 

fruit te wassen;
• een kan om het sap op te vangen;
• groenten en fruit, 
• glazen;
• de recepten.

TAALCARROUSEL

Aanpak

Vooraf. Plaats het meegebrachte materiaal op een tafel waar de deelnemers rond kunnen gaan 
staan.
Stap 1. Verwelkom de deelnemers in de twee talen en leg uit wat jullie tijdens deze bijeenkomst 
gaan doen. Nodig hen uit om rond de werktafel te gaan staan of zitten. 
Stap 2. Wijs het materiaal een voor een aan en benoem het. Benoem de groenten en het fruit een 
voor een, toon waar het staat in de ingrediëntenlijst en laat de deelnemers de woorden luidop 
herhalen.
Stap 3. Maak de groenten en het fruit samen klaar: afspoelen, schillen of pellen, in stukken snijden, 
sap persen, … Vertel in korte duidelijke zinnen in de twee talen wat er moet gebeuren om sap te 
maken. Herhaal indien niet duidelijk. 
Stap 4. Als het sap klaar is, schenk het in glazen en proef. Bespreek de smaak en de weldaad voor de 
gezondheid.
Stap 5. Ruim samen op en pols naar de moeilijkheidsgraad van de workshop.

Thema Fruit- en groentesap maken
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Doelstellingen
• De deelnemers leren al pratend in de 

werkelijkheid. Taal die je in een echte 
context opdoet, onthoud je gemakkelijker.

Methode 
wandelen, met zintuigelijke waarneming (horen, 
zien, voelen, ruiken, proeven) en vergelijken.

Materiaal
• prenten met planten, bomen, insecten en 

dieren.

TAALCARROUSEL  BUITENSHUIS

Aanpak

Vooraf. Als je beroep doet op een gids, maak dan op voorhand duidelijke afspraken met de partner, 
bijvoorbeeld Natuurpunt. De gids moet rekening houden met de aanwezigheid van anderstaligen 
(toegankelijke taal) en voortdurend in interactie gaan met de groep, zodat het een gesprek is.
Je verzamelt een half uurtje voor de eigenlijke start van de wandeling op het vertrekpunt. Of, als 
het haalbaar is, kan je verzamelen op de vaste locatie van Taalcarrousel en samen vertrekken naar 
het startpunt van de wandeling.

Stap 1. Verwelkom de deelnemers in de twee talen en stel de gids voor. Leg kort uit wat de bedoe-
ling van deze bijeenkomst is.
Stap 2. De wandeling start. De gids legt dingen uit die zichtbaar zijn. De deelnemers worden 
uitgenodigd om planten, bomen, vruchten, noten, insecten, dieren, …te ontdekken met al hun 
zintuigen. De gids vraagt de deelnemers permanent om input, hij zoekt mee naar overeenkomsten 
en verschillen tussen de functie en het gebruik van de planten, bomen, … hier en in hun land van 
herkomst, … 
Afhankelijk van het taalniveau van de groep, kan het gesprek ook gaan over omgaan met natuur, 
ecologie, recycleren, …
Stap 3. Doe een nabespreking. Hoe hebben de deelnemers deze wandeling ervaren? Heeft de gids 
genoeg informatie gegeven? Was de informatie nuttig, leuk, ...? Wat hebben ze geleerd vandaag? 
Zijn er werkpunten? Is dit voor herhaling vatbaar?  

Thema Natuurwandeling
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Doelstellingen
• De deelnemers maken kennis met het 

(nieuwe) migratiemuseum Red Star Line, en 
met de migratieverhalen en- filmpjes.

• De deelnemers reflecteren over migratie 
en hun migratieverhaal (evengoed Vlamin-
gen die emigreerden (ook naar een andere 
streek in hetzelfde land). 

• De deelnemers ontdekken overeenkomsten 
in hun verhalen en dit helpt om bruggen 
naar elkaar te bouwen.

Methode 
museumbezoek 

Materiaal
• de migratieverhalen en  -filmpjes  

in het museum;
• papier met de opdrachten;
• pennen of potloden;
• uitdrukkingen.

TAALCARROUSEL  BUITENSHUIS

Aanpak

Dit complexe, actuele thema kan je behandelen in twee sessies: een bijeenkomst vooraf en dan 
een bezoek, of eerst het bezoek en dan een nabespreking.

Eerste sessie

Stap 1. Kondig het thema en de uitstap lang op voorhand aan. Vertel erbij dat dit initiatief gratis is; 
moedig de deelnemers aan om talrijk te participeren (familie, vrienden, … optrommelen); 
Stap 2. Breng een aantal opdrachten mee en laat de deelnemers één ervan kiezen. Behandel in 
deze bijeenkomst de opdrachten en bespreek ze in groepjes. (Je kan dit ook doen na het bezoek.)

Thema Migratie(verhalen)
Vertrekken, aankomen, identiteit, roots … over hoop, wanhoop, dromen, … 

Het thema is een mooie gelegenheid om een familiedag te organiseren. Nodig de deelnemers uit 
om hun familie mee te brengen en voorzie een klein budget om iedereen op een broodje en een 
drankje te trakteren. Samen zijn en samen eten zorgt voor gezelligheid en verbondenheid met 
elkaar. Vermeld bij de aankondiging telkens dat het bezoek, het broodje en drankje gratis zijn, zodat 
het financieel aspect niemand afschrikt. 

Je schrijft een brief naar een vriend. (Je mag ook tekenen als schrijven niet lukt.) 

In die brief vertel je:

• Waar hoopte je op, toen je naar hier verhuisde. 

• Wat heb je hier gevonden? 

• Wat heb je hier verloren?

• Wat wil je hier bijdragen?

OF
• Wat dacht je toen je je koffers inpakte om naar hier te komen wonen?

• Wat dacht je toen je je koffers uitpakte?

• Wat denk je nu als je je koffers pakt om op vakantie te gaan in je land?

OF
• Maak een lijstje van dingen die je hebt meegenomen. 

• Maak een lijstje van dingen die je bent vergeten. 

• Maak een lijstje van dingen die je niet kon meenemen maar nu wel mist.

OF
Teken of schilder iets dat voor jou te maken heeft met jouw migratie.
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Beste mensen 

Op zondag 23 februari 2014 organiseert Vormingplus opnieuw een familiedag. Deze keer 

bezoeken we Red Star Line, het migratiemuseum van Antwerpen. Dit is een ideaal moment 

om het museum met zijn indrukwekkende migratieverhalen en  -filmpjes te bezoeken. Je 

krijgt hiervoor anderhalf uur de tijd. 

‘s Middags bieden we je een broodje en een drankje aan. Tijdens het eten luisteren we 

graag naar je indrukken over het museum. We bespreken het thema ‘migratie, vertrekken 

en aankomen’ tijdens de Taalcarrousel Nederlands-Roemeens. We zouden deze gesprekken 

graag opnemen omdat we benieuwd zijn naar jullie verhalen. Ook de eerstvolgende  

Taalcarrousel is gewijd aan dit thema. 

Het programma 

10.30 – 12 uur 

(korte) uitleg over het museum, bezoek aan het museum, mogelijkheid om vragen te stellen 

12.30 – 14 uur 

lunch en praten over migratie, vertrek, aankomst, identiteit, roots, … 

Adres: Montevideostraat 3, Antwerpen. 

De familiedag is volledig gratis. 

Breng gerust je partner, kinderen, ouders mee.  

Er wordt getolkt voor mensen die weinig Nederlands, Pools, Russisch of Roemeens kennen.

We voorzien kinderopvang en workshops voor kinderen en jongeren. 

Schrijf je in voor 19 februari. 

De familiedag wordt georganiseerd door Vormingplus i.s.m. Red Star Line, Viva-Pol, Internationaal 

Comité, Spoetnik, LBC Volwassenenonderwijs, Platform Russisch Sprekenden, en Miorita. 

Deze dag wordt gesubsidieerd door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 

in het kader van 50 jaar migratie. 

UITNODIGING 

Tweede sessie
Afspraak: 30 minuten voor de aanvang van het bezoek, zodat je op het geplande uur met de groep 
kan binnengaan. 

Stap 1. Deel de laatste instructies uit voordat je het museum binnenstapt. Deel mee of de rondlei-
ding met een gids of met een audioboek plaatsvindt. Vraag aan de taalvaardige deelnemers om te 
tolken voor de deelnemers die minder begrijpen. 
Stap 2. De effectieve rondleiding.
Stap 3.  Bespreek bij een broodje en drankje de indrukken die de migratieverhalen en  -filmpjes 
nalieten. Zoek naar overeenkomsten tussen de migratieverhalen van toen en nu.  
Probeer af te ronden met een positieve noot!
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Soortgelijke initiatieven 
België

Taalcafé Macharius  - internationale ruilmarkt voor 
talen  - een plek waar Nederlands en andere talen 
worden geoefend: 
>> http://www.taalcafemacharius.gent/home1.html
>> https://www.facebook.com/groups/1556561531295200

Spaanse Taalcarrousel in Brugge (een eenmalig 
initiatief op 18 oktober 2013): 
>> http://doczz.nl/doc/113588/volwassenenonderwijs-aan-snt-
-haal-hier-je-bagage, pagina 21

Heist-op-den-Berg, Taalcarrousel Italiaans-
Nederlands, georganiseerd door de integratie- en 
diversiteitsdienstdiversiteitsdienst (één traject in 
2015):
>> http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-heist-op-den-berg/
italianen-leren-je-gratis-taal-tijdens-babbelmoment-a2273318/

ILT en CLT Leuven organiseren Taaltafels voor 
Arabisch en Nederlands:
>> https://www.clt.be/CLTSite2016/index.php?contentid=300&
ta=0&catid=4&ta=0&blmsgid=178

De Bib van Leuven organiseert Conversatietafels 
Ba(b)bel (14 maart 2016, 20 februari 2017, ...?)
>>  http://bib.leuven.be/sites/default/files/
persberichten/160303_Babbel.pdf 
>>  https://nl-nl.facebook.com/events/408499919496008

CVO Handelsschool Aalst: Portugees, Spaans, 
Engels,… met native speakers voor hun cursisten 
(sporadisch): 
>> https://www.flickr.com/search/?text=taaltafels
>> https://www.facebook.com/leerwatjewil/photos/a.7618626
03858233.1073741827.761854797192347/142590730412042
3/?type=3&theater

Nederland
Pools-Nederlands café: 
>> https://www.facebook.com/Pools-Nederlands-Café-
142668702440881/?fref=ts

Italo Olandesi Italiaans Nederlands, praatgroep:
>> https://www.facebook.com/groups/46424338448/?fref=ts

Meer initiatieven?
Kijk op www.nederlandsoefenen.be voor lopende, 
gelijksoortige taaloefenmomenten.

Taalcarrousels
Vormingplus regio Antwerpen ondersteunt anno 
2017 vijf Taalcarrousels: Nederlands — Pools, 
Portugees, Roemeens, Russisch en Spaans. 

Je vindt ze op Facebook:
>> Taalcarrousel Pools-Karuzela Jezykowa
https://www.facebook.com/groups/257282157717772 
>> Taalcarrousel Portugees-O carrossel de linguas
https://www.facebook.com/groups/756241677776948 
>> Taalcarrousel Roemeens - Carusel (cafenea) de 
conversatie 
https://www.facebook.com/groups/336391326439774 
>> Taalcarrousel Russisch-языковая карусель
https://www.facebook.com/groups/341904295890550
>> Taalcarrousel Spaans-Nederlands, Antwerpen
https://www.facebook.com/groups/977412795626407 

Bovenstaande Taalcarrousels verlopen in 
samenwerking met:
>> CVO Antwerpen, www.cvoantwerpen.be
>> Encora, www.stedelijkonderwijs.be/encora
>> LBC, http://antwerpen.lbconderwijs.be
>> Spoetnik Antwerpen, www.spoetnik-antwerpen.org
>> Platform van Russisch Sprekenden – Solidariteit
>> Internationaal Comité, www.icvzw.be

Vormingplus Gent-Eeklo organiseert i.s.m. 
Het Perspectief, naar het voorbeeld van 
Vormingplus regio Antwerpen, anno 2017 twee 
Taalcarrousels. 

Taalcarrousel Russisch-Nederlands sinds 2015: 
>> https://www.vormingplusgent-eeklo.be/taalcarrousel-
russisch-nederlands-1 
>> https://www.facebook.com/groups/TaalcarrouselGentRus

Taalcarrousel Arabisch-Nederlands sinds 2016:
>> https://www.vormingplusgent-eeklo.be/taalcarrousel-
arabisch-nederlands-2 
>> https://www.facebook.com/groups/229078694099217
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Taalcarrousel

taaloefenmoment  
in twee talen

informeel en gezellig

alle deelnemers zijn  
gelijkwaardig: 

tegelijk leerling en leraar

cultuurverkenning  
van de andere taalgroep

verbreden 
sociaal netwerk

geen les
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