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SPREKEN LEER JE 
DOOR TE SPREKEN
 
Werken aan spreekvaardigheid is in de 
eerste plaats belangrijk om te leren spre-
ken. Spreken leer je namelijk niet door te 
lezen of  te schrijven. Om beter te kunnen 
spreken, moet je veel oefenen: je moet 
razendsnel je gedachten kunnen ordenen 
en ze bijna automatisch in de nieuwe 
taal gieten, met de nodige aandacht voor 
alles wat je weet over woordenschat en 
grammatica. Dat betekent ook dat het 
om écht, authentiek spreken moet gaan, 
niet om situaties waarbij de leerkracht 
een vraag stelt waarop de leerling het 
enige mogelijke antwoord moet geven. 
Authentiek spreken een plaats geven in 
de les lijkt niet eenvoudig, en lijkt boven-
dien veel tijd in beslag te nemen. Maar 
aangezien kinderen in een klas voort-
durend antwoorden moeten geven op 
vragen, een presentatie moeten kunnen 
geven, met leeftijdgenoten discussiëren, 
enzovoort, is het voor hen heel belangrijk 
om aan dat soort spreken te werken. 

VAN SPREKEN  
LEER JE MEER DAN 
SPREKEN ALLEEN
 
Bovendien leert een kind door te spreken 
meer dan enkel snelle(re) taalproductie: 
wanneer een kind zich wil uitdrukken in 
de te leren taal, merkt het al snel wat het 
wel kan zeggen, en wat nog niet. Dat kan 
motiverend werken om nog meer taal te 
leren. Ook wordt de geleerde taal tijdens 
het spreken op de proef  gesteld: begrijpt 
een toehoorder wat ik bedoel als ik iets 
zeg? En zo nee, wat is er dan mis? Een 
nieuwkomer merkt bijvoorbeeld onbegrip 
van zijn medeklasgenoten als hij het 
woord ‘kalissa’ gebruikt (terwijl hij ‘ka-
thedraal’ wil zeggen). Dat onbegrip kan 
ertoe leiden dat hij gaat nadenken: Had 
ik dat woord goed uitgesproken? Betekent 
‘kalissa’ wel wat ik denk dat het betekent? 
Welk woord gebruiken andere leerlingen 
als ze het over dat grote gebouw hebben? 
Door te spreken kan een kind dus talige 
hypotheses toetsen, wat zorgt voor een 

grotere nauwkeurigheid en een betere 
taalbeheersing. 

MANIEREN OM AAN 
SPREKEN TE WER-
KEN IN DE KLAS
Er zijn heel wat manieren om spreken te 
oefenen in de klas. We kijken even naar 
de verschillende spreekactiviteiten die 
aan bod kwamen tijdens een zomer-
school met anderstalige nieuwkomers. 
Gedurende twee weken werkten de 
nieuwkomers aan een website over (hun 
leven in) Antwerpen. 

1. Spreken tegen  
de leerkracht
Spreken tegen de leerkracht is bijzonder 
interessant voor een taalleerder: als ex-
pert en moedertaalspreker kan de leer-
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kracht in interacties met het kind goede 
talige feedback geven op de taal die het 
kind produceert door bijvoorbeeld vragen 
te stellen, begrip te controleren of  impli-
ciet te verbeteren. 
• In een informeel gesprek: neem de tijd 

om de kinderen vragen te stellen over 
zichzelf, wat ze doen, hun beleving van 
de les/activiteit/school. Dat kan ook 
tussendoor, bijvoorbeeld terwijl je van 
of  naar het klaslokaal loopt!

• Ga in gesprek over de taak waarmee 
een nieuwkomer bezig is: wat ben je 
aan het doen? Hoe pak je dat aan?  

2. Spreken tegen  
andere kinderen
 
Als leerlingen per twee of  in groep wer-
ken aan een creatieve opdracht, moeten 
ze bijna automatisch spreken. Ze hebben 
immers heel wat te bespreken: het eind-
product, de aanpak van hun opdracht, 
en de taakverdeling. Je kunt hun ook 
expliciet de opdracht geven om over deze 
elementen te overleggen. Bijvoorbeeld: 
• Kaartjes verzinnen en maken voor een 

memoryspel met voorwerpen. Op een 
kaartje moet een voorwerp staan uit 

het eigen land, op een ander hetzelfde 
voorwerp uit België (denk maar aan 
een trouwjurk uit Tibet versus een 
Belgische trouwjurk, of  een bus uit 
Ghana versus een Belgische bus). De 
leerlingen praten over: 
- het eindproduct: het voorwerp dat 

ze kiezen, de verschillen tussen de 
voorwerpen.

- de aanpak: Gaan we tekenen of  
zoeken we foto’s? Wie doet wat? Wat 
eerst? Wat daarna? 

- elkaars bijdrage: Is dit goed? Moet er 
nog iets bij? 

• Een fotostripverhaal maken over de dag 
van een nieuwkomer. Tijdens de brain-
storm en het nemen van foto’s zijn de 
leerlingen met elkaar in overleg en geven 
ze elkaar instructies. Ze praten over: 
- het eindproduct: Wat moet er in de 

strip komen? Welke activiteiten willen 
we laten zien? 

- de aanpak: Waar gaan we foto’s 
maken voor ons stripverhaal? Waar 
halen we een badkamer als achter-
grond? Hoe zorgen we ervoor dat het 
er echt uitziet? Wie neemt de foto’s? 
Wie gaat zich wassen? Wie gaat er bij 
de bushalte staan? 

- elkaars bijdrage: Is dit goed? Lijkt 
het echt? Sta ik goed in beeld?

3. Spreken voor  
een groep(je)
 
Af  en toe krijgen de nieuwkomers ook 
de opdracht om iets voor de klas uit 
te leggen. De leerkracht zorgt er wel 
steeds voor dat dit in een veilige omge-
ving gebeurt. Iets voor de klas uitleggen 
kan trouwens ook heel eenvoudig zijn, 
bijvoorbeeld:
• Verwijzen naar eerdere activiteiten: 

Hakan was er gisteren niet. Kun jij nog 
eens aan Hakan, en aan de rest van de 
leerlingen, uitleggen wat we gisteren 
gedaan hebben? 

• Instructies in eigen woorden herha-
len: We gaan een eigen memory-spel 
maken. Muriel, leg jij nog eens even uit 
hoe we dat gaan doen? 

De leerkracht zorgt er steeds voor dat 
de inhouden waarover de leerling moet 
spreken bekend zijn: het gaat immers 
over iets dat (gisteren) beleefd werd, of  
dat zojuist uitgelegd werd. De kans is 
daardoor ook groot dat de taal die de 
leerlingen nodig hebben om te spreken al 
eens ‘gepasseerd’ is. 
Zo’n recapitulatie door een leerling is 
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bovendien geen tijdverlies: op die manier 
kun je immers tegelijkertijd ‘opfrissen’ 
en checken of  de leerlingen een instruc-
tie begrepen hebben, of  linken leggen 
tussen gisteren en vandaag. 
Naast deze spontane en onverwachte 
spreekmomenten voor een klas of  groep, 
kun je leerlingen ook een ‘presentatietje’ 
laten geven. Als leerlingen iets nieuws 
moeten vertellen, kun je hun daar het 
best voorbereidingstijd voor geven, zodat 
ze kunnen nadenken over wat ze willen 
vertellen en over de taal die daarbij 
hoort. Denk maar aan: 
• Vertellen wat je hebt gedaan of  

gemaakt: De leerlingen stellen hun 
memorykaartjes/stripverhaal voor en 
geven er uitleg bij. 

• Voor sommige kinderen is het nog veili-
ger en/of  motiverender als het ‘tonen’ 
niet rechtstreeks voor de klas moet, 
bijvoorbeeld door het op voorhand op te 
nemen op video: https://www.youtube.
com/watch?v=VlwotqYooyE 

4. Spreken buiten de klas
 
Tijdens de zomerschool kregen de 
nieuwkomers ook de kans om naar 
buiten te trekken, en ‘echte Belgen’ te 
bevragen over het leven in België. Dat 
is een hele uitdaging, maar het werkt 
enorm motiverend. Om de nieuwkomers 
zich voldoende veilig te laten voelen, kun 
je zo’n bevraging het best goed voor-
bereiden: Wie doet het interview? Welke 
vragen stellen we? Wat doe je als je iets 
niet begrijpt? Wat doe je als je de geïnter-
viewde persoon iets niet begrijpt? Ook de 
voorbereiding biedt heel veel spreekkan-
sen! Een voorproefje van zo’n interview 
vind je hier: https://www.youtube.com/
watch?v=aGdGlTyAo6U 
Door op elk van de vier manieren spreek-
kansen te creëren voor nieuwkomers laat 
je verschillende soorten spreken aan bod 
komen. Bovendien bieden de diverse 
soorten activiteiten de mogelijkheid om 
tegemoet te komen aan zowel de verschil-
len in spreekdurf  tussen de kinderen als 
de verschillende noden die ze ervaren.

1. VERHAAL- 
DOBBELSTENEN
 

Wat?
Verhaaldobbelstenen zijn dobbelste-
nen met afbeeldingen op, waarrond 
je een verhaal kunt verzinnen. Een 
voorbeeld hiervan zijn Rory’s Story 
Cubes: drie sets van 9 dobbelstenen, 
één algemene en twee thematische 
sets (thema’s ‘acties’ en ‘reizen’).
Met die verhaaldobbelstenen kun je 
verschillende werkvormen bedenken. 
Je verdeelt je klas bijvoorbeeld in 
groepjes van 4 of  5, en je geeft elk 
groepje een volledige of  halve set 
dobbelstenen. Je laat hen gooien 
met de dobbelstenen, en vraagt hun 
om een verhaal te vertellen dat alle 
afbeeldingen met elkaar verbindt. 
De groepsleden kunnen ofwel elk om 
beurt een verhaal vertellen, ofwel 
vullen ze elkaars verhaal aan.

Doelgroep? 
Verhaaldobbelstenen waren oor-
spronkelijk bedoeld voor kinderen die 

zelf  nog geen verhalen kunnen lezen, 
maar ze zijn zeer geschikt om in te 
zetten in het vreemdetalenonderwijs, 
zowel bij jongeren als volwassenen. 
Je kunt de verhaaldobbelstenen ge-
bruiken vanaf  (het einde van) niveau 
A2; dan zouden de cursisten al over 
voldoende woordenschat en gram-
matica moeten beschikken om een 
verhaal te kunnen bedenken.

Vaardigheden?
Spreek- en formuleervaardigheid

Voor- en nadelen? 
+  Je cursisten worden uitgedaagd 

om hun fantasie te gebruiken, 
maar krijgen toch afbeeldingen 
ter ondersteuning.

+  Je kunt er heel wat mee inoefe-
nen: zinnen vormen, woorden-
schat (bij de thematische sets), 
de tijden van het werkwoord, 
enzovoort. 

+  Het spel neemt zo weinig of  zo 
veel tijd in beslag als je zelf  wil. 

-  De afbeeldingen bij de themati-

Tussendoortjes  
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In deze bijdrage bespreek ik 
enkele werkvormen die je kunt 
gebruiken in lessen Nederlands 
als tweede taal (NT2). Ze vra-
gen weinig of  geen voorberei-
ding, nemen niet veel lestijd in 
beslag en zijn bruikbaar in ver-
schillende niveaus. Ideaal voor 
als je wat tijd over hebt dus!
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